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บทคัดยอ 

 ดุษฎีนิพนธนี้  มีวัตถุประสงค ดังนี้  ๑)  เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธปรัชญา
เถรวาท  ๒)  เพื่อศึกษาความสุขตามแนวพุทธปรัชญา  ๓)  เพื่อบูรณาการการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท  ๔)  เพื่อนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหม
เกี่ยวกับ  “รูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธ
ปรัชญา”  การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  จากเอกสารชั้นปฐมภูมิ  คือพระไตรปฎก  
และเอกสารชั้นทุติยภูมิ  ไดแก  อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา  และปกรณวิเศษวิสุทธิมรรค  เปนตน     
ทําการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญเกี่ยวของกับประเด็นการศึกษาฝาย
บรรพชิต ๔ รูป  และฝายฆราวาส ๗ คน  ซ่ึงรวมผูทรงคุณวุฒิไดจํานวน ๑๑ รูป/คน  เพื่อเปน       
พหุกรณีศึกษา ซ่ึงมีกรอบแนวทางการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น  
มีขอบเขตการศึกษาตามประเด็น  การดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธ
ปรัชญาเถรวาทที่มีตอผูปฏิบัติธรรมเอง  ที่มีปฏิสัมพันธตอสวนรวม  ตอองคธรรม  ตอส่ิงแวดลอม  
และตอการแกไขปญหา  จากนั้น  จะนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหและสังเคราะหใหเห็นเปนจริงที่
ปรากฏในปจจุบัน  มีความนาเชื่อถือ  มีน้ําหนัก  มีเหตุผลมากขึ้น  จนเกิดองคความรูใหม  
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 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑. การดําเนินชีวิตประจําวันของคนในปจจุบัน  มีความแตกตางกันมากในอดีต  
เนื่องจากปจจัยหลายอยางไดเปลี่ยนแปลงไป  เชน  ดานการประกอบอาชีพและดานการสื่อสาร  
เพื่อใหทันกับยุคโลกาภิวัตน  ที่ขับเคล่ือนไปอยางไมหยุดยั้ง  ส่ิงเหลานี้สรางความเจริญใหกับ
มนุษยในดานวัตถุอยางรวดเร็ว  แตกลับสรางความเสื่อมทางดานจิตใจไวใหแกมนุษยเชนกัน  ซ่ึง
ไดกอใหเกิดปญหาทางพฤติกรรมเสียหายในการดําเนินชีวิตประจําวันของสังคมในปจจุบันทุกกลุม
อาชีพ 
 ๒. การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  สามารถแบง
ออกเปน  ๓  ระดับ  คือ   
  ๒.๑ กามสุข  คือ   สุขที่ เนื่องดวยกาม   เปนความสุขของมนุษยที่อยูในโลก         
เปนความสุขที่อาศัยวัตถุ  หรือ อามิส แลวเกิดความยินดีเปนเหตุใหเกิดสุข  มีความอยาก           
ความปรารถนา  ความตองการ  ความพอใจ  กามในที่นี้  หมายถึง  กิเลสกาม  คือ  กิเลสที่ทําใหใคร  
วัตถุกาม คือ วัตถุอันนาปรารถนา  ส่ิงที่นาปรารถนา  ส่ิงที่อยากได  ซ่ึงผูตามที่ตองการแลวยอมเปน
ผูอ่ิมเอมใจผูเสพ ไดแก มนุษย จนถึงพระอริยบุคคลขั้นโสดาบัน  และสกทาคามี 
  ๒.๒ ฌานสุข  คือ  สุขเนื่องดวยฌาน  เกิดจากการที่จิตไดสัมผัสกับสมาธิเปน
ความสุขทางจิต จิตมีความอิสระจากสิ่งภายนอก  คือมิไดเกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง  ๕  คือ  รูป  
เสียง  กล่ิน  รส  และสัมผัส  เปนความสุขที่มีทุกขเจือปนในขณะที่จิตกําลังอยูในฌาน  เพราะจิต
หลุดพนจากกิเลสตัณหาไดช่ัวคราว  ผูเสพ ไดแก  พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต 
  ๒.๓ นิพพานสุข  คือ  สุขเนื่องดวยนิพพาน  หรือสุขเพราะการสิ้นไปของตัณหา
เปนความสุขที่ไมตองอาศัยปจจัยอะไรปรุงแตงจึงพนจากความแปรปรวน  คือ  พนจากภาวะของ
ความไมเที่ยง  เปนทุกข  คือ พนจากการเกิด  การแก  การเจ็บ  และการตาย  ไมมีความเศราโศก  ไม
มีกิเลส  ไมมีความเศราหมอง  เปนภาวะแหงความสุขขั้นสูงสุด  ผูเสพ ไดแก พระโสดาบันจนถึง
พระอรหันต 
 ๓. หลักพุทธปรัชญาเถรวาท  เพื่อการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขมีดังนี้ 
  (ก) กุศลกรรมบถ  ๑๐  ไดแก  ๑. กายสุจริต ๓   ๒. วจีสุจริต ๔   ๓. มโนสุจริต ๓   
  (ข) หลักสันโดษ  ๓  ไดแก  ๑. ยถาลาภสันโดษ  ๒. ยถาพลสันโดษ  ๓. ยถา       
สารุปปสันโดษ   
  (ค) หลักเบญจศีล เบญจธรรม 
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  (ง) หลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ไดแก ๑. ทานมัย ๒. สึลมัย ๓. ภาวนามัย ๔. อปจายนมัย 
๕. เวยยาวัจจมัย ๖. ปตติทานมัย ๗. ปตตานุโมทนามัย  ๘. ธัมมัสสวนมัย ๙. ธัมมเทสนามัย ๑๐. 
ทิฏุชุกรรม   
  (จ) หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ไดแก ๑. อุฏฐานสัมปทา ๒. อารักขสัมปทา  ๓. 
กัลยาณมิตตตา ๔. สมชีวิตา 
  (ฉ) หลักอิทธิบาท ๔ ไดแก  ๑. ฉันทะ ๒. วิริยะ  ๓. จิตตะ ๔. วิมังสา   
  (ช)  หลักฆราวาสธรรม ๔ ไดแก ๑. สัจจะ  ๒. ทมะ ๓. ขันติ ๔. จาคะ 
 ๔. การบูรณาการการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรม  ตามหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาท  ที่สามารถทําไดดังนี้ 
  ๔.๑ นําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทระดับกามสุข  มาบูรณาการกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของผูปฏิบัติธรรม  กลุมนักธุรกิจ 
  ๔.๒ นําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทระดับฌานสุข  มาบูรณาการกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ของผูปฏิบัติธรรม  กลุมบรรพชิต 
  ๔.๓ นําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทระดับ นิพพานสุข  มาบูรณาการกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของผูปฏิบัติธรรม  กลุมอริยบุคคล 
  ๔.๔ องคความรูใหมที่ไดจากการวิจัย คือ  รูปแบบการบูรณาการการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรม  ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  เรียกวา  “BMW 
Model”   ไดแก 
 B (behavior) หมายถึง  การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสอนและอบรมใหแก
บุคคลตางๆ ในสังคมใหไดเรียนรูและประพฤติปฏิบัติตามคําสอนในพระพุทธศาสนา ไดแก  
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ  ปญญา) 
 M  (mind) หมายถึง  การพัฒนาทางดานจิตใจ  หรือการทําใหจิตใจมีความตั้งมั่น  มีความ
มั่งคงเขมแข็ง   บุคคลใดไดปฏิบัติถึงขั้นมีสมาธิดีแลว  ก็ไดสําเร็จธรรมขั้นสูงสุด คือ วิมุตตสุิขได 
 W (wisdom) หมายถึง  การฝกอบรมจิตใจใหเกิดปญญา  และการใชปญญาในการ
พิจารณาไตรตรองหาเหตุผล  ทําใหเกิดการรูแจงเห็นจริงในชีวิต  และคุณคาทางสังคม 
 BMW Model  เปนหลักการที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการหลักพุทธปรัชญาเถรวาทให
สอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวันของผูปฏิบัติธรรมในปจจุบันทุกกลุมอาชีพ  เมื่อนําไป   
บูรณาการแลวสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลในสังคม
ปจจุบันใหลดลงและหมดสิ้นไปในที่สุดได 



 ง 

Dissertation Title :  The  Everyday Happy Living of Dhamma Practitioner according to 
Principles of Theravada Buddhist Philosophy.   

Student’  Name : Phramahasuthon  Yasasilo  (Pholchob) 
Department : Buddhist  and  Philosophy 
Dissertation  Advisory  Committee 
Chairman : Assoc. Prof. Chaiwat Attapat 
Advisor : Assoc. Prof. Viratana  Kangthong. 
Member : Phramahasombath Kuñesago  (Dr.) 
Academic  Year : 2557 (2014) 
 
 

ABSTRACT 
 The research of this doctor’s degree were objectives as follows :  1) To study 
the living of the according to principles of Theravada Buddhist philosophy,  2) To 
study the happiness of Theravada Buddhist philosophy,  3) To integrate the happy 
living of Theravada Buddhist philosophy, and  4) To present a guidance and establish 
a new body of knowledge with the pattern of the integrate the happy living of 
Dhamma practitioners according to principles of Theravada Buddhist philosophy.  The 
this research is a qualitative study conducted by studying and analyzing the data 
collected from the Tripitaka and other relating texts and documents along with the 
qualitative interviews with 3 monks, and 7 laymen.  To tail 10 person and that the 
information of the study was presented in the descriptive 
 Analysis is shown in the present. Are reliable and have more reason to seek 
knowledge from this research. 
 The found of this research were as follows : 
 1) The ways of life the modern of people in the present they were different 
from the ancient because of many factors influencing to change in life, such as the way 
of livelihood and communication, for order to get up with globalization. That very 
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pass  movies it is non-stop, They were brought up to the human in only material 
development, not to spiritual development, but at the same time, the material 
development to caused many moral problem gave with the human too, some time they 
were the problems to evil behavior in modern way of life among people many 
assembly of occupational.   
 2) The happy living of Dhamma practitioners according to principles of 
Theravada Buddhist philosophy could be divided of three stages. 
  2.1 Happiness on sensuality or five sensual pleasures to satisfy them 
and make them happy, It must be dependent on material thing or objects to instigate so 
it was called the happiness bound by sensation or feelings. 
  2.2 Happiness on absorption that is, one arising from trance is the state 
that mind has contacted with concentration or meditation because that was free from 
out things, And not have arising from five sensual pleasures are the form, sound, 
smell, taste, and touch but that was regarded as the absolute mental happiness. 
  2.3 Happiness on nirvana that was, for the happiness in the higher 
level, it was one that without sufferings due to the extinction of all defilements or 
without cravings. It was the bliss of freedom from the bird, old, sick and dead, the 
happiness arising from liberation regarded as fetters, and state of mind independent of 
all fetters. 
 3) The Theravada Buddhist philosophy for the happy living of Dhamma 
practitioners according to principles, namely (A) Kusala–kammapatha ten, comprising    
1. bodily action  2. verbal action  3. mental action  (B) Santutthi three, comprising 1. 
Yathäläbha – santosa : contentment with wath one gete and deserves to get  2. 
Yathäbala – santosa : contentment with what is within one’s strength or capacity  3. 
Yathäsäruppa – santosa : contentment with what is befitting  (C) Pañca – Sila : the five 
precepts and Pañca – Dhamma : The five ennobling virtues, comprising  1. To abstain 
from killing  2. To abstain from stealing  3. To abstain from sexual misconduct  4. To 
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abstain from false speech  5. To abstain from intoxicants causing heedlessness and 
Pañca – Dhamma comprising  1. Loving kindness and compassion  2. Right means of 
livelihood  3. Sexual restraint  4. Truthfulness  5. Mindfulness and awareness  (D) 
Puññakiriyä – vatthu ten, comprising  1. Dänamaya : meritorious action consisting in 
giving 2. Silamaya : meritorious action consisting in observing the precepts or moral 
behaviour  3.Bhävanämaya : meritorious action consisting in mental development                         
4. Appcäyanamaya : by humility of reverence  5. Veyyävac camaya : by rendering 
services   6. Pattidänamaya : by sharing or giving out merit   7. Pattänumodanämaya : 
by rejoicing in others’ merit  8. Dhammassavanamaya : by listening to the doctrine               
9. Dhammadesanämaya : by teaching the doctrine or showing truth 10. 
Ditthujukamma : by straightening one’s view or forming correct views (E) 
dittadhammikattha : virtues leading to temporal welfare have four, comprising  1. To 
be endowed with energy and industry  2. To be endowed with achievement of 
protection  3. To be association with good people  4. To be balanced livelihood  (F) 
Iddhipäda : path of accomplishment or basis for success have four, comprising  1.Will 
or aspiration  2. Energy  or effort 3. Thoughtfulness or active thought  4. Investigation 
or examination and  (G) Gharäväsa – Dhamma : for a good household life have four, 
comprising  1. Truth and honesty 2. Taming and training oneself or self – development  
3. Tolerance or forbearance  4. Liberality or generosity.   
 4) The integration model for everyday happy living of Dhamma practition 
according to principles of Theravada Buddhist philosophy. As follows :  
  4.1 To present a guidance of principles of Theravada Buddhist 
philosophy for happiness on sensuality level came to integrative with the everyday 
living of Dhamma practition of businessmen. 
  4.2 To present a guidance of principles of Theravada Buddhist 
philosophy for happiness on absorption level came to integrative with the everyday 
living  of Dhamma practition assembly of monks. 
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  4.3 To present a guidance of higher principles of Theravada Buddhist 
philosophy level were for happiness on nirvana came to integrative with the everyday 
living of Dhamma practition assembly of noble individuals. 
  4.4 The new body of knowledge derived from this research was an 
integrative model for the happy living of Dhamma practitioners according to 
principles of Theravada Buddhist philosophy. This model was called “BMW” for the 
element of 
 B  Means the Buddhism teaching concerning the consumption behavior of 
individuals. By means of the threefold training. 
 M  Means the development of mind or become public mind, it is helpful to 
the sociality. It the sociality. It the individuals continue to practice in concentration or 
meditation  would be able to reach higher of bliss of emancipation (Vimuttisukha). 
 W  Means the training in higher wisdom and individual understands of life 
and value ot the sociality. 
 The “BMW model” was obtained from the integration of Theravada 
Buddhist philosophy principles  into the everyday living of Dhamma practition in 
occupational fields when to present a guidance maked integrative it could relieve the 
mental problems as arising in everyday living life and eventually make them 
disappear. 
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 ๓.๒.๒ ความสุขที่เปนโลกุตตระ                                                                           ๙๖ 
๓.๓ บอเกิดของความสุข                                                                                              ๑๐๑ 
 ๓.๓.๑ ความสุขที่เกิดจากกามคณุ                                                              ๑๐๑ 
 ๓.๓.๒ ความสุขที่เกิดจากฌาน                                                                   ๑๐๔ 
  ๓.๓.๒.๑ ความสุขที่เกิดจากรูปฌาน                                            ๑๐๖ 
  ๓.๓.๒.๒ ความสุขที่เกิดจากอรูปฌาน                                          ๑๑๑ 
  ๓.๓.๒.๓ ความสุขที่เกิดจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ                 ๑๑๓ 
 ๓.๓.๓ ความสุขที่เกิดจากนิพพาน                                            ๑๑๖ 

   ๓.๓.๓.๑ ลักษณะของนพิพานสุข                                                ๑๒๐ 
 

บทที่ ๔  บูรณาการการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏบิัติธรรม 
  ตามหลักพทุธปรัชญาเถรวาท                                                                                  ๑๓๑ 
 ๔.๑ การดําเนนิชีวติตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท                                                     ๑๓๑ 
  ๔.๑.๑ หลักสันโดษ  ๓  ประการ                                                                 ๑๓๒ 
  ๔.๑.๒ หลักกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการ                                                      ๑๓๗ 
  ๔.๑.๓ หลักเบญจศีล  เบญจธรรม                                                             ๑๓๘ 
 ๔.๒ วิธีปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท                                                                ๑๔๐ 
  ๔.๒.๑ วิธีปฏิบัติเพื่อรักษาสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท                         ๑๔๐ 
  ๔.๒.๒ วิธีปฏิบัติเพื่อรักษาตนตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท                             ๑๔๒ 
 ๔.๓ ความสุขตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท                                                                 ๑๔๔ 
 ๔.๔ บูรณาการการดําเนินชวีิตประจําวันอยางมคีวามสุขของผูปฏิบัติธรรม 
  ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท                                                                               ๑๔๗ 
  ๔.๔.๑ บูรณาการดวยหลักกุศลกรรมบถ  ๑๐                                                    ๑๕๓ 
  ๔.๔.๒ บูรณาการดวยหลักเบญจศีล  เบญจธรรม                                               ๑๕๗ 
  ๔.๔.๓ บูรณาการดวยหลักบุญกิริยาวัตถุ  ๑๐                                                    ๑๖๑ 
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  ๔.๔.๔ บูรณาการดวยหลักทิฏฐธัมมิกัตถะ                                                        ๑๖๔ 
  ๔.๔.๕ บูรณาการดวยหลักอิทธิบาท ๔                                                              ๑๖๗ 
  ๔.๔.๖ บูรณาการดวยหลักฆราวาสธรรม ๔                                                       ๑๖๗ 
  ๔.๔.๗ บูรณาการดวยหลักสันโดษ ๓                                                                ๑๖๘ 
  ๔.๔.๘ บูรณาการดวยความสุข ๓ อยาง                                                             ๑๗๐ 
 

บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ                                                                          ๑๙๕ 
 ๕.๑ บทสรุป                                                                                                                ๑๙๕  
 ๕.๒ องคความรูที่ไดจากการวิจยั                                                                                 ๒๑๒ 
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ                                                                                                ๒๑๗ 
  ๕.๓.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๑๗ 
  ๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจยั ๒๑๘ 
 

บรรณานุกรม                                   ๒๑๙ 
 

ภาคผนวก                                                                                    ๒๒๖ 
ภาคผนวก ก  หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมอืวิจัย                      ๒๒๗ 
ภาคผนวก ข   รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ                                  ๒๓๑ 
ภาคผนวก ค   แบบสัมภาษณงานวิจยั                                                                                ๒๓๓ 
ภาคผนวก ง   รายนามผูทรงคุณวุฒิทีใ่หสัมภาษณ                                                             ๒๓๘ 
ภาคผนวก จ  ภาพถายบุคคลผูใหสัมภาษณ                                                                      ๒๔๐ 

 

ประวัติผูวิจัย ๒๕๑ 
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สารบัญแผนภูมิ 
 

หนา 
แผนภูมิที่  ๑.๑ สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย ๒๓   
แผนภูมิที่  ๕.๑ แสดง “BMW” MODEL ๒๑๖                            
  
 



 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ในสังคมปจจุบันเปนยุคแหงโลกาภิวัตนซ่ึงมีกระแสของความเปลี่ยนแปลงที่จะตอง
แขงขันกันมาก เพื่อความอยูรอด มองอีกดานหนึ่งของโลกาภิวัตนทําใหขาวสารจากทั่วมุมโลก 
สามารถติดตอกันไดอยางรวดเร็วทันใจ แตถามองอีกดานหนึ่งที่แฝงไวดวยภัยแหงคานิยมในการ
บริโภคสิ่งใหม ๆ เพราะเรายิ่งเสพผลผลิตทางดานเทคโนโลยีใหม ๆ มากขึ้นเทาใด ก็จะตองสูญเสีย
ส่ิงที่ดีงามในสังคมมากขึ้นเทานั้น เชน คานิยมแหงความรวมมือรวมใจ และการพึ่งพาอาศัยกันอยาง
ฉันทมิตรที่แทจริง เมื่อความสุขของคนในสังคมจะสูญหายไป แตกลับมีคานิยมแหงการแขงขันเพื่อ
ความเปนหนึ่ง เปนฮีโรในสังคมเขามาแทนที่ เพราะอาศัยมูลเหตุคือ ความปรารถนาอยางแรงกลา
บวกดวยความโลภ  ความโกรธ และความหลงผิด เปนตน ซ่ึงอาศัยอยูในจิตใจของคนแตละคน 
อยางเหนียวแนน  มีทางเดียวที่จะสงบวิกฤตการณตาง ๆ ของโลก คือ การสงบความโลภ  ไดแก  
ความทะยานอยากตาง ๆ ในใจของคนลงใหได  ดวยการสรางภูมิคุมกันใหแกจิตใจ  โดยนํา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติอยางจริงจังจนเปนนิสัย  มิใชมองศาสนาเปนเรื่อง
ลาสมัย  มีแตการนั่งสวดมนตหรือฟงเทศนเทานั้น  ปฏิบัติไปแลวยอมไมเกิดประโยชนใด ๆ ในทาง
วัตถุเลย  ซ่ึงเปนความคิดที่คลาดเคลื่อนจากความจริง  สมดั่งพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ   
พระเจาอยูหัวที่ไดพระราชทานแกคณะชาวพุทธ แขวงหวยขวาง เขตพญาไท  ณ  พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน  เมื่อวันจันทรที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙  วา...  

 …คนอาจเห็นวาศาสนาอยางที่เรานับถือเปนวิธีที่ครึ ดูจะไมเกิดประโยชน
ในทางวัตถุใด ๆ มีแตไปนั่งสวดมนตหรือไปฟงเทศน แตความจริงการนอมรําลึก
ถึงสิ่งที่ดีงามเปนนิจนี้เปนสิ่งที่ทําใหเรามีกําลังมาก เปนสิ่งที่มีประโยชนมาก    
จริง ๆ พวกทานทุกคนก็คงพิจารณาโดยทองแทแลววา  คิดถึงของดี คิดถึงสิ่งที่ดี
งาม คิดถึงความจริงนั้น มีประโยชนหลายอยาง ประโยชนอันแรกก็คือทําใหจิตใจ
ผองใส เราก็สบายใจเกิดความสบายตั้งแตแรก ตอไป เมื่อเรายึดถือจริง ๆ จัง ๆ เรา
ก็ตองใชความมีสมาธิ  และตองใชความตั้งใจ  ใชความตั้งใจนี้เปนสิ่งที่สําคัญ 
เพราะวาทําใหเราเสริมสรางปญญาของเรา หรือกําลังของเราที่จะคิดขึ้นมาได  เรา
ก็คิด  แลวเพงถึงความจริง  ความดี  ความงาม  อะไรเปนอะไร  เมื่อไปถึงเหตุก็ได
ประโยชนอีกตอไป  ถาเราทําอะไรดี  ผลนั้นยอมไปสูเปาหมายที่เราตองการได  



 

 

๒

ถาเราทําไมดี  เรารูวาไมดีผลจะออกมาดีไดยังไง  ไมได  แตโดยมากใครบอกวาทํา
ดีแลวก็จะไดดี...๑ 

 
 การจะพัฒนาวิทยาการใด ๆ จะเปนทางโลกหรือทางธรรม ถาขาดการพัฒนาการเรียน
รูเทาทันจิตใจของตนเองกอนแลว ผลของการพัฒนาวิทยาการดังกลาวนั้น ยอมเปนปญหาใหเราตอง
แกไขอยูเปนนิตย เชน การเกิดวิกฤติการณทางศีลธรรม เสื่อมทรามทางดานจิตใจ ตามที่ปรากฏเปน
ขาวอยูในปจจุบันหรือปญหามลภาวะอากาศเปนพิษ แมแตสภาวะโลกรอนในปจจุบันนี้ดวย  
 จากการที่มนุษยในสังคมตองมีการแขงขันกันสูงมาก เพื่อความอยูรอดของแตละชีวิต 
แทบจะไมมีเวลาวางเปนตัวของตัวเอง ไมไดมาสังเกตความเปนไปของตนเองเลย มนุษยในปจจุบัน
นี้จึงเต็มไปดวยความปรารถนาในวัตถุส่ิงของอยางแรงกลา บวกดวยความโลภ ดวยความโกรธและ
ความหลงอยางที่เรียกวา “ไมลืมหูลืมตา”  เมื่อถึงขีดจํากัดแลว ก็ตองแสดงออกมาทางกาย หรือทาง
วาจาเพื่อลดแรงกดดัน ซ่ึงแตละคนก็มีวิธีการไมเหมือนกัน เชน การยายความสนใจไปสูส่ิงใหม ๆ 
ช่ัวคราว คือการดูหนังดูละคร การรองรําทําเพลงไป หรือแมแตการไปออกกําลังกาย เลนกีฬา และ
ทองเที่ยวชมธรรมชาติในปา ชมภูเขาหรือน้ําตก เปนตน  
 ความสุขเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนา  มีความหมายไปในทางที่นายินดี  นาพอใจ  
ความตองการความสุข ของแตละคนนั้นแตกตางกันไป  บางคนเขาใจวาการมีความสุขคือการ มีเงิน
พอจับจายซื้อของมาบริโภค  มีบานเรือนหลังใหญ ๆ ราคาแพง ๆ มีรถยนตคันหรู ๆ ไวขับขี่  และ
การยอมรับนับถือจากคนในสังคม เปนตน  ส่ิงเหลานี้เปนความสุข  บางคนกลาววา ความสุขเปน
เร่ืองของจิตใจ  คือ การรูจักความพอดี  พอใจในสภาพที่เปนอยู  มีความรักความผูกพันในครอบครัว  
และมีเพื่อนมนุษยเหลานี้เปนแนวคิดที่แตกตางกันเกี่ยวกับความสุข  อันเปนจุดมุงหมายของคนที่
แตกตางกันไป  แตโดยภาพรวมแลวทุกคนมักจะคุนเคยกับความสุขมากคือ  การที่คนสามารถหา
วัตถุมาตอบสนองความตองการทางรางกายเปนหลัก  อันเปนผลมาจากอิทธิพลของวัตถุที่เจริญ
มากกวาดานจิตใจ  หรือการพัฒนาทางจิตใจตามไมทัน๒ 

                                           
๑พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, หนังสือธรรมลีลา, ฉบับที่ ๑๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๓. 
๒วิทิพยอร  บุญพันธกูล  “การประยุกตใชหลักธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยางเปนสุขของ

นักธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร”,  วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๕),  หนา ๔.  
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 ในสภาวการณที่สังคมมีความคิดเห็น  เร่ืองการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของยุค     
วัตถุนิยม  ทําใหคนแสวงหาความสุขแตกตางกันไปนานาประการ  รศ. สุเชาวน  พลอยชุม  ทานได
ใหทัศนคติไวในหนังสือ  “พุทธศาสนาเถรวาท”  วา 

  การมีชีวิตอยูอยางไมมีความทุกขนั้น  คือ ชีวิตที่ดี ซ่ึงมีเปาหมายในการดําเนิน
ชีวิต ก็คือการแกทุกขหรือดับทุกข ในแตละขั้นในแตละเรื่อง  ถือไดวาบรรลุ
เปาหมายของชีวิตในระดับหนึ่ง ๆ หากสามารถแกทุกขหรือดับทุกขไดหมดสิ้น  ก็
ไดช่ือวาบรรลุเปาหมายของชีวิตอยางสมบูรณ  ฉะนั้น ความดีหรือความสูงต่ําของ
ชีวิตในทางพระพุทธศาสนา  จึงมิไดวัดหรือดูที่จํานวนของวัตถุที่แตละคนหาได
หรือมีอยู  แตวัดหรือดูที่ความสําเร็จ  ในการแกทุกขไดมากนอยแคไหนเพียงไร  
หากชีวิตมีทุกขนอย ก็แสดงวา บรรลุเปาหมายของชีวิต  หากชีวิตไมมีทุกขเลยโดย
ส้ินเชิง  ก็แสดงวาสามารถบริหารชีวิตจนบรรลุเปาหมายของชีวิตไดอยางสมบูรณ
เปนชีวิตที่สูงสุดหรือประเสริฐสุด๓ 

 
 การดําเนินชีวิตทางสายกลางก็เปนการพัฒนาจิตใจ หรือชีวิตของตนเองอีกทางเลือก
หนึ่ง ซ่ึงขึ้นอยูกับเปาหมายและวิธีการ และเปนทางเลือกที่ไดรับความสนใจมากในปจจุบันนี้ ส่ิงที่
สําคัญ คือผูสอน ตองมีความเขาใจในธรรมที่ตนไดสอนอยางชัดแจงเสียกอน เพื่อเปนแรงจูงใจใน
การปฏิบัติธรรมของตนเองในปรมัตถประโยชน ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่ง ไดแก พระนิพพาน เปน
ความสงบของจิตใจ สามารถลดความเครียดในการดํารงชีวิตประจําวันเสียได หาใชการขมไว
ช่ัวคราวดวยความสงบไม  
 ปจจุบันมนุษยเราไดหาทางออกใหกับชีวิตมากขึ้น โดยการหันมาสนใจการพัฒนาจิตใจ 
กลาวคือ การฝกอบรมจิตตามหลักสมถะและวิปสสนากัมมัฎฐานมากขึ้น ซ่ึงเราจะเห็นไดวาใน
ประเทศไทย และในตางประเทศมีผูคนดวยกันทุกเพศทุกวัยหันมาสนใจการปฏิบัติสมถะและ
วิปสสนากัมมัฎฐานเปนพิเศษถึงกับมีสํานักฝกสอนเรื่องสมถะและวิปสสนากรรมฐานมากขึ้นทั่ว
ทุกแหงในโลกนี้  
 ผูวิจัยจึงมองเห็นคุณคา และประโยชนของการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยอยางมี
ความสุข จึงเลือกทําการวิจัยในรูปแบบการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขโดยทางสายกลาง          
เพื่อใหสังคมมนุษยในยุคนี้ มีการเปนอยูอยางคนมีสติ คือ ความรูสึกตัวอยูเสมอ และสามารถ

                                           
๓สุเชาวน  พลอยชุม, พุทธศาสนาเถรวาท,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร,  ๒๕๔๙),  หนา ๑๑๐.  
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มองเห็นสิ่งที่จริงแทคืออะไร อันจะเปนหนทางนําไปสูการดํารงชีวิตประจําวันที่มีความชัดเจนขึ้น
ไรความสับสน ไรความเศราหมอง ไรความขัดเคืองของใจ และสามารถพนจากความทุกขใจไดจริง 
เพราะการเขาถึงซึ่งนิพพานอันเปนบรมสุข ฯ  
 ความสุขนั้นมีอยูหลายระดับดวยกัน  นับตั้งแตความสุขขั้นพื้นฐาน เชน กายิกสุข  สุข
ทางกาย  ที่เกิดจากกามคุณ ๕  เจตสิกสุข  สุขทางใจ  ที่เกิดจากความสบายใจ  ความพอใจตออารมณ
ที่มากระทบ  เรียกวาอิฏฐารมณ คือ อารมณที่นาปรารถนา  อีกหมวดหนึ่ง มี ๒  คือ  ๑. สามิสสุข  
สุขอิงอามิส คือ  ความสุขที่ตองอาศัยวัตถุส่ิงของเขามาเปนตัวนํา  ๒. นิรามิสสุข  สุขที่ไมอิงอามิส 
คือ อิงเนกขัมมะ  ไดแก การออกบรรพชา (ออกบวช) 
 หลักนิรามิสสุข   ในพระพุทธศาสนาเถรวาทไดใหความหมายวา   นิรามิสสุข                
คือ ความสุขที่ไมอิงอาศัยอามิสหรือกามคุณ ๕  อันไดแก รูป  เสียง  กล่ิน  รส  และ โผฏฐัพพะ    
นิรามิสสุข  เปนความสุขที่ปลอดโปรง  เพราะใจสงบ  และรูแจงตามความเปนจริงในพระไตรปฎก  
ไดกลาวไววา  “การเขาถึงสิ่งที่ดี  มีความสุขที่ประณีต  คือ  นิรามิสสุข  ไดแก  ความสุขที่ปราศจาก
อามิสของเธอยอมดับไปได  ยอมมีปติอันเกิดแตวิเวก  เพราะปติอันเกิดแตวิเวกดับ  ยอมเกิดสุขที่
เสมือนปราศจากอามิส”  และความสุขที่เกิดจากความสงบ  ที่ไมอิงอาศัยกามคุณทั้งหา  เปนเหยื่อลอ  
ถือไดวาเปนนิรามิสสุข  ดังที่พระพุทธองคไดทรงตรัสวา  นตฺถิ  สนฺติปรํ สุขํ  ความสุขอยางอื่นที่จะ
ยิ่งไปกวาความสงบไมมี๔ 

 การดําเนินชีวิตเพื่อความสุขและความเจริญ  ตองพยายามหลีกเลี่ยงปญหาที่จะเกิดจาก
วัตถุภายนอกทั้งหลาย  เราจําเปนที่ตองเรียนรู  และตองอาศัยจิตใจที่เขมแข็ง  รูจักการใชปญญา     
ในการเสวงหาคุณธรรม  เพราะคุณธรรมและปญญาเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิต  ดังทัศนะของ      
โสคราติสวา  จุดหมายของชีวิตอยูที่การใชความรูแสวงหาคุณธรรม  ซ่ึงอาจจะมีไดเหมือนกันใน
มนุษยทุกคน  แตกิเลสทําใหไขวเขวจึงตองตัดกิเลสควบคูกับการแสวงหาความรู  เพราะคุณธรรม 
คือ  ความรู  ซ่ึงเปนความรูที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต๕ 

 ความสุขในทางพุทธปรัชญาเถรวาทก็มีหลายประเภท  ตามที่กลาวไวในพระไตรปฎก  
ขุททกนิกาย  ขุททกปาฐะ  สุขสูตร๖  พระองคทรงแสดงความสุขไว ๓ ประการ  อันเปนที่ปรารถนา

ของบัณฑิต คือ 

                                           
๔ขุ.ธ. ๒๕/๒๕/๔๒. 
๕กีรติ บุญเจือ,  ชุดพืน้ฐานปรชัญา  จริยาศาสตรสําหรับผูเร่ิมเรียน,  (กรุงเทพมหานคร : 

ไทยวัฒนาพานิช,  ๒๕๒๘),  หนา ๒๙. 
๖ขุ.ขุ. ๒๕/๗๖/๔๓๖. 
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 ๑. การสรรเสริญ  ๒. การไดโภคทรัพยเครื่องปลื้มใจ  ๓. ความบันเทิงในสวรรคใน
โลกหนา 
 ในอังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต  อันนนาถสูตร๗  พระพุทธเจาทรงแสดงความสุขของ

คฤหัสถไว  ๔  ประการ  แกทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี (เศรษฐีผูกอนขาวเพื่อคนอนาถา)  คือ 
๑. ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย 
๒. ความสุขที่เกิดจากการจายทรัพยบริโภค 
๓. ความสุขที่เกิดแตความไมเปนหนี้ 
๔. ความสุขที่เกิดแตการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ 

 ความสุขสําหรับชาวบานทั้ง ๔  ประการนี้  เปนความสุขที่ เกิดจากการประกอบ
สัมมาอาชีวะ  ดังที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา 
 นรชนผูจะตองตาย 
 รูสุขเกิดจากความไมมีหนี้ 
 ระลึกถึงสุขเกิดจากความมีทรัพย 
 เสวยสุขที่เกิดจากการใชจายทรัพย 
 ยอมมีปญญาดีเห็นชัดอยูอยางนี้  ยอมรูสวนทั้ง ๒ วา 
 สุขแมทั้ง ๓ นี้มีคาไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ 
 แหงสุขเกิดจากความประพฤติอันไมมีโทษ๘ 

 ดวยเหตุผลที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมุงนําหลักคําสอนทางพุทธปรัชญาเถรวาทมาเสนอ เพื่อ
แกไขปญหาความทุกขที่เกิดจากการบริโภคนิยม และเพื่อใหมนุษยไดมีหลักการสรางเสริมความสุข
ใหถูกวิธีการ คือ ความสุขของมนุษยนั้น ข้ึนอยูกับการสรางเสริมความสุขใหแกตนเองและผูอ่ืน 
ดังนั้น จึงไดมุงศึกษาทัศนคติความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท เพื่อใหเกิด
ความเขาใจในเรื่องของความสุขไดมากยิ่งขึ้น  
 ความสุขนั้นมีหลายระดับดวยกัน  นับตั้งแตความสุขขั้นพื้นฐาน  มนุษยเราทุกคนควรมี
ความสงบสุขมาก ๆ และความสุขที่มีนั้นควรมีวิวัฒนาการขึ้นไปตามลําดับขั้น    แตการที่จะกระทํา
เชนนั้นไดมันไมใชของงาย  หากไมมีคูมือหรือหลักการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  กลับมากมายไป
ดวยความทุกขก็มี  

                                           
๗องฺ. จตุกฺก.  ๒๑/๖๒/๑๐๕. 
๘องฺ. จตุกฺก.  ๒๑/๖๒/๑๐๗. 
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 อนึ่ง  เนื่องดวยสภาพของสังคมไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เปนสังคมที่รักความสงบสุข
และยังตองการแสวงหาความสุขที่แทจริงอยู  โดยเฉพาะความสุขทางดานจิตใจ  ซ่ึงเราจะเห็นไดวา
ทุก ๆ คนที่มีความขยันหมั่นเพียร  เมื่อถามถึงจุดหมายปลายทางแลว  ก็ลวนแตมุงไปในทางคือ  
“ความสงบสุข”  ทั้งสิ้น  ขอเพียงเรามีแนวทางการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขที่ถูกตอง  เหมาะสม
เทานั้น  แลวคนไทยจะตอบตัวเองไดวา  “ในบรรดาคนที่มีความสุขในโลก  ฉันเปนหนึ่งในบรรดา
บุคคลเหลานั้น”  แตสภาพปจจุบันของสังคมไทยที่ดําเนินชีวิตดวยวิธีปฏิบัติตนที่จะแสวงหา
ความสุขนั้น กลับกลายเปนวาการดําเนินชีวิตยิ่งจะหางไกลจากความสุขดานจิตใจมากขึ้นทุกที่  
เพราะคนในสังคมสวนใหญไมมีความเขาใจในวิธีการแสวงหาหนทางไปสูความสงบสุขที่แทจริง 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมุงศึกษา  การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท  และทําการวิเคราะหเชิงลึกเพื่อใหเกิดความรูจริงในเรื่องของความสุขมากขึ้นและ
งายยิ่งขึ้น   
 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย  
 ๑.๒.๑  เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๑.๒.๒  เพื่อศึกษาความสุขตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๑.๒.๓  เพื่อบูรณาการการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลัก 
พุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๑.๒.๔  เพื่อนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการดําเนิน
ชีวิตอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” 
 

๑.๓  ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้ เพื่อศึกษาวาการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขเปนอยางไร อยูในระดับใดจึง
จะมีชีวิตถูกตองตามทัศนคติของพุทธปรัชญาเถรวาทและศึกษาทัศนะของกลุมคน ในยุคปจจุบัน
เกี่ยวกับการเพิ่มคุณคาในการดําเนินชีวิตและการแสวงหาความสุขอยางไร  และมีองคความรู      
ใหมเกี่ยวกับ  “รูปแบบ”  การดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธปรัชญา  
เถรวาทวาควรเปนอยางไร  เพื่อใหเกิดมีความสุขในชีวิตประจําวันอยางสูงสุด ซ่ึงผูวิจัยมุงนําพุทธ
ปรัชญาในการดําเนินชีวิตแบบสายกลาง อันมีศีล สมาธิ และปญญา เปนตน มาเปนหลักของการวิจัย 
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๑.๔  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเล็งเห็นปญหาตาง ๆ ของสภาพสังคมปจจุบัน ที่จะตองไดรับ

การชวยเหลืออยางเรงดวน เชน ปญหาการฉอราษฎรบังหลวงอยางหนักของเจาหนาที่ของรัฐ ปญหา

การเสพและการคายาเสพติดใหโทษ ปญหาการกออาชญากรรม มีการลักขโมย ปลนจี้ พรอมมือปน

รับจาง และปญหาการเปนโสเภณี ซ่ึงนับวันจะมีมากขึ้น ปญหาที่กลาวมานี้ สวนหนึ่งก็เปนปญหา

อันเนื่องมาจากการแสวงหาความสุขของคนหรือของสังคมยุคปจจุบันที่มีคานิยมในเรื่องของวัตถุ

ส่ิงของ ที่เรียกวา พวกวัตถุนิยม จนทําใหจิตคิดฟุงเฟอฟุมเฟอย  เพราะตองการดําเนินชีวิตที่หรูหรา

โดดเดนอยางมีความสุขกวาใคร ๆ ตามคานิยมหรือตามแฟชั่นนิยม เชน คิดวาเงินทองเปนพระเจา 

สามารถที่จะเนรมิตใหไดทุกอยาง อยางไรก็ตาม  เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว ยอมจะมีผลกระทบตอบุคคลในสังคมและยุคสมัยอยางแนนอน คือ คนสมัยหนึ่งอาจไดรับ

อิทธิพลจากยุคสมัยที่แตกตางกันและการแสวงหาความสุขที่แตกตางกันไป เชน บุคคลในยุค

ปจจุบันนี้ไดรับอิทธิพลสังคมบริโภคแบบวัตถุนิยมสมัยใหม ดังนั้น จึงคิดวาบุคคลหรือสังคม

เหลานี้ที่มีวัยแตกตางกัน จะมีทัศนะในการดําเนินชีวิตใหมีความสุขที่แตกตางกันแนนอน 

 

๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธปรัชญา      

เถรวาท  คร้ังนี้  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยวิเคราะหเจาะลึกเชิงเอกสารเปนหลัก  (Documentary  

Qualitative  Research)  และมีการสัมภาษณเชิงลึก  (In death  Interview) คือ การเจรจา  การสนทนา

อยางมีจุดหมาย  เพื่อสนับสนุนขอมูลใหมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น 

 ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดรวบรวมเอกสาร  ซ่ึงมีเปนขั้นตอนและมีวิธีดําเนินการวิจัยไว  ดังนี้ 

 ๑.๕.๑  การวิจัยเอกสาร เปนการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ  คือ  

พระไตรปฎกและเอกสารทุติยภูมิ  ไดแก  อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา  และปกรณวิเศษ  รวมถึงเอกสาร

วิชาการและงานวิจัยที่ เกี่ยวของจากแหลงขอมูลตาง  ๆ ไดแก หอสมุดแหงชาติ  หองสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หองสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปนตน 

 ๑.๕.๒  การสัมภาษณเชิงลึก  (In-depth  Interview)  ตามประเด็นที่กําหนดไวในบทที่ ๔  

เพื่อนําคําตอบจากการสัมภาษณมาสนับสนุนคําตอบวิจัยตามวัตถุประสงค  โดยทําการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูเกี่ยวของกับประเด็นศึกษาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ  รวมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 

๑๑ รูป/คน  แบงออกเปนฝายบรรพชิตจํานวน ๔ รูป  และฝายคฤหัสถ  จํานวน ๗ คน    



 

 

๘

 ในการสัมภาษณนั้น  ผูวิจัยไดมีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณจากทางบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พรอมดวยแนวการสัมภาษณสงไปยังผูทรงคุณวุฒิและผูที่
ตองการจะสัมภาษณเก็บขอมูล  เพื่อติดตอขออนุญาตสัมภาษณและไปสัมภาษณตามวันเวลาที่ทาน
เหลานั้นสะดวกในการใหสัมภาษณ  ผูวิจัยสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
พรอมทั้งบันทึกเทปการใหสัมภาษณ  หลังจากการสัมภาษณ  ผูวิจัยจะนําบทสัมภาษณมาถอดเทป  
เพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมในประเด็นตามวัตถุประสงคที่ตองการตอไป 
 ๑.๕.๓ รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลทุกสวนใหเปนไปตามกรอบและขอบเขตของ
การศึกษา  ใหสอดคลองกันในแตละบท  เพื่อใหไดเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค 
 ๑.๕.๔ ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลทั้ง ๒ สวน  คือ  สวนที่ไดมาจากเอกสาร  และสวนที่
ไดจากการสัมภาษณ  หลังจากที่ผูวิจัยไดรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลเสร็จแลวจึงไดวิเคราะหขอมูล
ในรูปแบบของการพรรณนาเนื้อหา  (Content  Analysis  Description)  เพื่อใหไดคําตอบในแตละ
ประเด็นกลาวคือ  การนําแบบอยางเชิงพฤติกรรม  ในการใชชีวิตอยางมีความสุขของบุคคลในครั้ง
พุทธกาลมาปฏิบัติดานตนเอง  สังคม  ส่ิงแวดลอม  การเผยแผพระพุทธศาสนาและบริหารจัดการ
แกไขปญหา 
 ๑.๕.๕ ข้ันตอนการสังเคราะหขอมูล  (Analytical  Data  Synthesis)  เปนกระบวน
สังเคราะหจากขอมูลที่ไดวิเคราะหไวแลว  เพื่อประมวลผลออกมาใหเปนองคความรู  (Body  of  
Knowledge)  จากนั้นจึงไดนําองคความรูดังกลาวมาสรางเปนสัญลักษณขององคความรู (Model) 
 

๑.๖   คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัย จึงกําหนดคํานิยามความหมาย
ศัพทไว ดังนี้ 
 การดําเนินชีวิต  หมายถึง  พฤติกรรมที่ใหเปนไป  เชน  การดําเนินงานใหเปนไปตาม
ระบบ  หรือ การดําเนินชีวิตใหเปนไป  ไดแก  กิริยาอาการที่แสดงออกทางกาย  วาจา  และใจในการ
ประกอบกิจกรรม  หรือการกระทําสิ่งตาง ๆ ในพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ยังให
ความหมายวา  การดําเนินชีวิต คือ ความเปนอยู  มีอยู  และการดํารงอยูแหงเบญจขันธ  ซ่ึงมี
สวนประกอบตาง ๆ มากมายรวมตัวเขาดวยกัน๙   

                                           
๙ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,  (กรุงเทพมหานคร :  

ศิริวัฒนา  อินเตอรพร้ินท, ๒๕๔๖), หนา ๔๐๖ 
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 การดําเนินชีวิต หมายถึง  พฤติกรรม  ปฏิปทา  กิริยาอาการที่แสดงออกทางกาย  วาจา  
และใจที่เปนความรูสึกของมนุษย  และการประกอบกิจกรรม การกระทําสิ่งตาง ๆ หรือการกระทํา
กิจการงานตาง ๆ ในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของนักธุรกิจ  ทั้งสวนที่เกี่ยวของกับตนเอง  
เกี่ยวของกับผูอ่ืน  สังคม  ส่ิงแวดลอม  และเกี่ยวของกับการไปสูเปาหมายสูงสุด   ใหดีข้ึนเปนลําดับ
จนถึงเปาหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว  หรือการทําชีวิตใหบรรลุประโยชนที่เปนเปาหมายของการมี
ชีวิตอยู  ที่เรียกวา  อัตถะ หรือ อรรถ 
 ชีวิตประจําวัน หมายถึง  ส่ิงที่ทําทุกวัน  หรือทําบอย ๆ เปนกิจวัตรตลอดทั้งวัน 
 อยางมีความสุข หมายถึง  มีความสบายกาย  มีความสบายใจ  เอิบอิ่มใจในการดําเนิน
ชีวิตของตน   
 ความสุขในทางพุทธปรัชญาเถรวาท คือการเขาปฏิบัติธรรมภาวนา ถือวาพุทธจริยธรรม
ไมแตกตางจากความสุข และในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทําความดีตาง ๆ ก็เปนความสุข
เชนกัน แตเราอาจจะเรียกชื่อที่แตกตางกันไป เชน คําวา ปติ ความยินดีราเริง, ตุฏฐิ ความยินดี ความ
สบายใจ, ผาสุก คือ ความสุขสะดวกสบาย หรือสภาวะที่สบาย และคําวา บุญ ก็ยังเปนชื่อของ
ความสุขสวนในการบําเพ็ญเพียรทางจิต คือ การเจริญภาวนานั้น นับวาความสุขก็ไดเปนปจจัย
สําคัญที่ชวยใหเกิดสมาธิ เมื่อจิตตั้งมั่นเปนสมาธิ บรรลุถึงขั้นฌานแลว ความสุขก็จัดวาเปน
องคประกอบของฌานและฌานที่สูงขึ้นไป ก็มีความสุขอันประณีต กลาวคือ “พระนิพพาน” และ
นิพพานก็เปนความสุขเชนกัน แตเปนบรมสุข คือ ความสุขที่สูงสุด  
 ความสุข  นักปรัชญาบางคนแยกความแตกตางระหวางความสุขกับสุขารมณ (Pleasure) 
โดยถือวาความสุขมีปริมาณมากกวา คือ มีความหมายรวมทั้งความสุขทางกายและจิตใจ และมี
ลักษณะที่จีรังยั่งยืนมากกวาสุขารมณ สุขารมณมีความเกี่ยวเนื่องกับประสาทสัมผัสมากกวาและมี
ลักษณะชั่วครูช่ัวยามมากกวา 
 ความสุขในพุทธปรัชญา คือ ความสุขปราศจากทุกขจากสภาวะที่หมดสิ้นกิเลสทั้งปวง 
หรือภาวะที่ปราศจากตัณหา ซ่ึงเปนวิมุตติสุข คือ ความสุขจากการหลุดพนจากเครื่องผูกมัดคือกิเลส 
 สามิสสุข คือ ความสุขที่เจือดวยอามิส สุขที่ตองอาศัยเหยื่อลอ ไดแก ความสุขที่เกิดจาก
กามคุณ๖  ในหลักพุทธธรรม หมายเอา หลักคิหิสุข คือ ความสุข ๔ ประการ ของคฤหัสถผูบริโภค

กามหรือสุขทางเศรษฐกิจที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว คือ 
 อัตถิสุข  หมายถึง  สุขจากการมีทรัพยที่ไดจากการทํางานโดยชอบธรรม  การเก็บรวม
ทรัพย  การสั่งสมทรัพยที่ไดมาโดยสุจริต  ความภูมิใจในทรัพยสินที่ไดมาจากการทํางาน  การได
ทรัพยมาดวยกําลังและความสามารถของตน  ความมุมานะทํางานหาทรัพยดวยความขยันหมั่นเพียร  
รวมไปถึงการเก็บทรัพยสินไวใชในยามจําเปน  มีความพอเพียงในทรัพยสินที่มีอยู  ความ



 

 

๑๐

สะดวกสบายจากการทรัพยสิน  และการเก็บทรัพยสินไวเพื่อจะไดอุนใจวาจะไมขาดแคลนสิ่งของ
เครื่องใชที่จําเปนในชีวิต 
 โภคสุข  หมายถึง  สุขเกิดจากการใชจายทรัพยที่จําเปนสําหรับชีวิต  การจายทรัพยอยาง
สมเหตุผลและเหมาะกับฐานะของตน  การใชจายทรัพยที่หามาไดเล้ียงคนในครอบครัว  สงเคราะห
ชวยเหลือญาติพี่นองที่ไดรับความเดือดรอน  เล้ียงมิตรสหายหรือเพื่อนรวมงานและคนงานใน
โอกาสสําคัญ  การใชจายทรัพยเพื่อรักษาสุขภาพ  การเสียภาษีอากรใหแกรัฐ  สละทรัพยในการ
ทําบุญกุศล  และควบคุมหรือหักหามใจไมช้ือของสิ่งของราคาแพง ๆ ตามใจกิเลส 
 อนณสุข  หมายถึง  สุขเกิดจากความไมเปนหนี้  การเปนหนี้ทําใหชีวิตเดือดรอนเปน
ทุกขหาความสงบใจยาก  การไมเปนหนี้ทําใหชีวิตเกิดความมั่นใจวาจะไมมีใครมาทวงหนี้หรือคน
อ่ืน ๆ มาคอยตําหนิเราได  เราควรยินดีในความพอ เพียงกับทรัพยสินที่มีอยูโดยไมตองตกเปน
หนี้สิน  และการไมเปนหนี้นั้นทําใหรูสึกเปนอิสระและมีความอิ่มใจวาตนเปนไทย  และยัง
ภาคภูมิใจที่ไมมีหนี้สินติดคาง  อีกทั้งทําใหชีวิตทางสังคมมีความนาเชื่อถือและมีความภาคภูมิใจ  
เพราะหนี้สินถือวาเปนเครื่องพันธนาการชีวิตใหไดรับความทุกข  ฉะนั้นจึงควรมีความละอายใจ
และเกรงกลวัตอการเปนหนี้ 
 อนวัชชสุข  หมายถึง  สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษดวยการทํางานที่ความซื่อสัตย 
สุจริต รักษาสัจวาจาในการทํางาน  ไมคิดเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  ไมของแวะกับอบายมุข  ไดแก  ยา
เสพติด  เที่ยวกลางคืน  เที่ยวดูการละเลน  เลนกรพนัน  คบคนชั่ว  และมีความเกียจคราน  และยึด
อาชีพที่ตนทํานั้น  ไมสรางความเดือดรอนใหแกตนเองและสังคม 
 นิรามิสสุข คือ ความสุขที่ไมเจือดวยอามิส สุขที่ไมตองอาศัยเครื่องลอหรือกามคุณ 
ไดแก ความสุขที่อิงเนกขัมมะ 
 โลกิยสุข คือ ความสุขอยางโลกีย ไดแก ความสุขที่เปนวิสัยของชาวโลก เปนความสุขที่
ยังประกอบดวยอาสวะ เชน กามสุข มนุษยสุข ทิพยสุข ตลอดถึงฌานสุข และวิปสสนาสุข๘ 
 ไตรสิกขา หมายถึง ขอปฏิบัติที่จะตองศึกษาใหเขาใจถึงการฝกอบรม กาย วาจา จิตใจ 
และปญญา เรียกงาย ๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา ใหยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดสูงสุดคือพระนิพพาน 
 ฌานสุข หมายถึง ความสุขจากการมีสมาธิจนถึงระดับฌาน หรือเปนความสุขอัน
เนื่องจากรูปฌาน คือ การทําสมาธิที่ยังมีส่ิงทําใหจิตกําหนด เชน การกําหนดลมหายใจ เปนตน 
นอกจากนี้ ฌานสุขยังมีความสุขอันเนื่องจากอรูปฌาน คือ การทําสมาธิโดยอาศัยความวางในจิตอีก
ดวย เมื่อกลาวโดยสรุป ฌานสุข ไดแก การพัฒนาจิตใหสงบนิ่งเปนสมาธิไดนาน จนเกิดเปนฌาน
ขึ้นมา ฯ  
 โลกุตตรสุข คือ ความสุขอันเปนโลกุตตระ เปนความสุขที่อยูเหนือกวาระดับของ
ชาวโลก ไดแก ความสุขที่เนื่องดวยมรรค ผล นิพพาน 



 

 

๑๑

 เจโตวิมุตติ หมายถึง การใชพลังจิตที่แนวแนและเด็ดเดี่ยวที่เกิดจากความเบื่อหนายเศรา
สังเวชสลดใจในรางกาย ในการกําจัด ในการทําใหหลุดพนจากกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงของ
ภายในรางกาย 
 ปญญาวิมุตติ หมายถึง การใชปญญาพิจารณาการเกิด แก เจ็บ ตาย ของอัตภาพ จนรูแจง
แทงตลอดถึงสภาวะความเปนไปของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลนี้ จนหมดความยึดมั่นถือ
มั่นในอัตภาพและในสิ่งทั้งปวงจนจิตสงบอยูในสภาวะของอุเบกขา ซ่ึงเปนสภาวะของนิพพานใน
ที่สุด 
 ผูปฏิบัติธรรม หมายถึง ผูมีจิตฝกใฝในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาอยางแรงกลา 
ไดสละเวลาของตนมาประพฤติปฏิบัติตนอยูที่วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมตาง ๆ เพื่อทําใหจิตมี
ธรรมสงบระงับจากความวุนวายตาง ๆ บางครั้งเรียกวา โยคี ซ่ึงหมายถึง ผูมีจิตใจใฝธรรมหรือผู
ประกอบความเพียรเพื่อเผากิเลสใหเหือดแหงไป 
 พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง หลักพุทธธรรมที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎก ซ่ึงสามารถ
นํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตใหเกิดมีความสุขอยางแทจริง ใหเกิดคุณประโยชนสุขคุมคากับการที่
ไดเกิดมาเปนมนุษยหรือเรียกวา ผูประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุข 
บุคคลเชนนี้ คือ ผูที่ไดเขาถึงจุดมุงหมายแหงการมีชีวิตอยู และไดดําเนินชีวิตของตนตามหลักสูตร
พุทธปรัชญาเหลานี้คือ มัชฌิมาปฏิปทา ไดแก ทางสายกลาง เพราะเปนขอปฏิบัติอันพอดีจะนําไปสู
จุดมุงหมายแหงความหลุดพนคือจิตเปนอิสระ 
  

๑.๗ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 การศึกษาเรื่องการดําเนินชีวิตประจําวันอยางความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาทครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากหนังสือและเอกสารที่มีผูเรียบเรียงและทําวิจัยไว  
จากผลงานดานวิชาการของแตละทานเหลานี้ 
 ๑.๗.๑  เอกสารที่เก่ียวของ 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวไวในหนังสือ  จาริกบุญ-จาริกธรรม วา  ใน

โลกนี้ไมวาจะมองอะไร ก็เปนอนิจจังทั้งสิ้น มีแตความเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น  เราอยาเอา

ชีวิตและความสุขของเราไปฝากไวกับสิ่งภายนอก เชน ทรัพยสิน เงินทอง เปนตน ก็จะไมไดสาระที่

แทจริง ซ่ึงลวนแตเปนของไมเที่ยง เปนทุกขัง อนิจจังและอนัตตา เราตองเรงสรางความดีงามสิ่งที่



 

 

๑๒

ประเสริฐใหเกิดขึ้นแกชีวิตดวยการปฏิบัติธรรมเพื่อเปนบุญกุศลที่ดีงาม  และเราจะไดมีจิตใจที่ดี 

เบิกบาน และไดประสบพบเจอกับความสุขที่แทจริง๑๐ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวไวในหนังสือ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 

ถึงการดําเนินชีวิตของคนเราวา ประกอบดวยพฤติกรรมทางกายหรือทางวาจา และหากไม

แสดงออกทางกายและวาจาก็จะทําอยูภายในจิตใจ เรียกวา กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม คือ

การกระทํา การพูด และการคิด การดําเนินชีวิตที่ถูกตองและไดผลดี ก็คือ การรูจักทํา รูจักพูด และ

รูจักคิด การคิดเปน หรือ การรูจักคิด เปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง เพราะ

ความคิดเปนจุดศูนยรวมของขอมูลขาวสาร เปนที่วินิจฉัยและนําขาวสารขอมูลไปใชการตางๆ ใน

แงระบบการกระทํากรรมแลว ความคิดเปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการแสดงออกทางกายและวาจา 

ดังนั้น การคิดถูกตอง รูจักคิด จึงเปนศูนยกลางที่บริหารการดําเนินชีวิตที่ถูกตองทั้งหมด โดย      

พระพรหมคุณาภรณไดอธิบายถึงวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมวา  เทาที่พบในบาลีมีอยู ๑๐ วิธีใหญ ๆ 

คือ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ วิธีคิดแบบสามัญลักษณ วิธีคิด

แบบอริยสัจจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบรู

คุณคาแทคุณคาเทียม วิธีคิดแบบเราคุณธรรม วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน และวิธีคิดแบบวิภัชชวาท๑๑ 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับคนที่รูความจริงของชีวิตวา “คนที่มี

ความมั่นใจในชีวิตของตน จนไมหวาดหวั่นพร่ันพรึงแมตอความตายก็เพราะไดดําเนินชีวิตของตน

อยูอยางดีที่สุดและไดใชชีวิตนั้นใหเกิดคุณประโยชนคุมคากับการที่ไดเกิดมาแลวชาติหนึ่ง” เรียกได

วาเปนอยูอยางผูมีชัย ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต๑๒ 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวไวในหนังสือ  พุทธธรรม : ฉบับขยายความ ซ่ึง
พอจะสรุปความสุขในพระพุทธศาสนาได ๓ ระดับ คือ ๑ กามสุข ไดแก สุขอันเนื่องดวยกาม เปน
ความสุขทางผัสสะที่ตองอิงอาศัยวัตถุ เชน ความสุขจากการกิน ดื่ม เที่ยว เปนตน ซ่ึงเปนความสุข

                                           
 ๑๐พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), จาริกบุญ-จาริกธรรม, (กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพพิมพสวย, ๒๕๕๑), หนา ๗๘. 
 ๑๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพคร้ังที่ ๘, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสยาม, ๒๕๔๗), หนา ๑-๓๙. 
 ๑๒พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), “ความสุขท่ีไมตองแสวงหา”, ประโยชนสูงสุดของชีวิต, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หนา ๒๑. 

 



 

 

๑๓

ของปุถุชนทั่วไปจัดเปนความสุขชั่วคราว  สวนฌานสุข ไดแก ความสุขอันเนื่องดวยฌานหรือสมาธิ
เปนความสุขดานจิตใจที่ไมอิงอาศัยวัตถุ ความสุขระดับฌานนี้เปนความสุขที่สามารถทําใหเกิด     
ทําใหมีได โดยการบําเพ็ญเพียรทางจิต ฌานนี้จัดอยูในความสุขระดับสมาธิและนิพพานสุข ไดแก 
ความสุขเนื่องดวยนิพพาน อันหมายถึงการดับตัณหา ดับทุกขได เปนสุขที่อยูในขั้นที่จิตมีอิสรภาพ
หรือขั้นวิมุตติ ซ่ึงมีปญญาเห็นแจงจริงในสิ่งทั้งหลาย โดยไมเขาไปยึดติดหรือถูกครอบงําดวยความ
แปรปรวนของโลกและชีวิต ความสุขขั้นนิพพานสุขนี้จัดอยูในความสุขระดับปญญา 
 พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาส ภิกขุ)ไดเขียนไวในหนังสือเร่ือง ตามรอยพระอรหันต
วา มนุษยจะตองไมเหนื่อยมากและบอบช้ํา ดวยการหมุนติดตามโลก ซ่ึงหมุนไปดวยอํานาจแหง
ความอยาก ส่ิงทั้งหลายจักเยือกเย็น แตมนุษยผูไมเปนอิสระแกตัวเอง เพราะตกอยูใตอํานาจความ
ยั่วยวนของโลก มนุษยผูอยากไดแลนตามจนกวาจะมีพระอรหันตมาเรียกใหเขาหยุดฟงคําชี้แจง จะ
ทราบถึงเหตุผลของการที่ไมควรวิ่ง เขาจึงจะไมออกวิ่งตอไป พระอรหันตจึงเปนบุคคลเดียวเทานั้น
ที่โลกตองการ เพื่อประสาทความสงบสุขใหแกโลก๑๓ 

 จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ ไดกลาวไวในหนังสือ ศาสนา ชีวิต และสังคม กลาวไววา ความ
สะอาดแหงจิต คือ จิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่มาปรุงแตงใหเกิดความเศราหมอง ซ่ึงก็หมายถึง
ปราศจากความโกรธ อาฆาต พยาบาท อิจฉาริษยา ความละโมบ และความเห็นแกตัว ความที่มีใจที่
สะอาด บริสุทธิ์ เปนพื้นฐานสําคัญของการมองโลกในแงดี สงผลใหเกิดความรักความสามัคคีและ
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกความสงบสุขแหงจิตใจ 
เหนือกวาความสุขอันเกิดจากการมีทรัพยหรือการครอบครองทรัพย๑๔ 

 เค เอ็น ชยดิลเลเก ไดเขียนเรื่องเกี่ยวกับ จริยศาสตรแนวพุทธ แปลและเรียบเรียงโดย 
ผศ.สุเชาว พลอยชุม สรุปความวา ทางพระพุทธศาสนาถือวา ความดีสูงสุดหรืออุดมคติทาง          
จริยศาสตรนั้น คือ เอกภาพแหงความสุข ความสมบูรณ ความรูแจงและเสรีภาพ เปนสิ่งที่รวมไวซ่ึง
ความสุขสูงสุด ความสมบูรณทางศีลธรรม ความรูแจงสิ้นสุด และความเปนอิสระอยางสมบูรณ     
ส่ิงนี้เองเปนเปาหมายของชีวิตที่พึงจะบรรลุได๑๕ 

                                           
 ๑๓พุทธทาสภิกขุ, ตามรอยพระอรหันต, (คําปรารภ ฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๕๒๙), หนา ๕. 

๑๔จํานง อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสนา ชีวิต และสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 
๒๕๔๗), หนา ๑๒๘. 

๑๕เค เอ็น ชยดิลเลเก,  จริยศาสตรแนวพุทธ, แปลและเรียบเรียงโดย ผศ. สุเชาว พลอยชุม  พิมพครั้ง

ที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หนา ๑๓. 
 
 



 

 

๑๔

 บุญมี แทนแกว ไดกลาวไวในหนังสือ  พุทธปรัชญาเถรวาท วา ความสุขโดยอาศัย
ปญญา เปนสิ่งที่ตองพยายามหาความรูใหลึกซึ้ง รอบคอบ โดยใชจิตใครครวญพินิจพิจารณา อยาใช
ปญญาเพียงผิวเผินหรือใชปญญาระดับปริตตารัมมณปญญา เพราะยังยึดมั่นอยูในความรัก ความใคร 
ความพอใจในอารมณอยู หรือใชปญญาระดับมหัคคตารัมมณปญญา เพราะยังยึดมั่นอยูในสิ่งที่มีรูป
เปนอารมณอยู แตควรใชปญญาระดับอัปปมาณารัมมณปญญา เพราะเปนมรรคปญญา สามารถรู
แจงเห็นจริงซึ่งเปนลักษณะที่แทจริงแหงพระนิพพาน๑๖ 

 กีรติ บุญเจือ ไดกลาวถึงอริสโตเติลในหนังสือชุดพื้นฐานปญญาจริยศาสตรสําหรับผูเร่ิม
เรียน ซ่ึงอริสโตเติลไดกลาวถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตไววา อยูที่การหาความรูโดยการถอดสิ่งสากล
จากสิ่งเฉพาะหนวย ซ่ึงจะนําไปสูการมีชีวิตดวยความกลมกลืน ทั้งภายในตนเองและกับสิ่งแวดลอม 
หมายถึง การปฏิบัติเพื่อเขาถึงความดีอาจจะมีผิดมีถูกได ในที่สุดจะไปหยุดอยูที่ความสุข ความสุขที่
แทจริงนั้นคนจะไดเขาถึง ตองมีการปฏิบัติหรือแสวงหาอยางถูกตอง๑๗ 

 วศิน อินทสระ ไดกลาวไวในหนังสือ  พุทธจริยศาสตรวา  คนเราจะมีความสุขตองเปนผู
ที่มีความอดทน มีความเสียสละ อันเปนคุณธรรมใหไดรับความสุขในบั้นปลาย หมายถึง ใหอดทน
สรางสมคุณธรรมเพื่อความสุขในบั้นปลาย ดังอริสโตเติลปรัชญาเมธีที่มีความเห็นวาความสุขใน
ความเบิกบานของชีวติ เปนความสมบูรณของชีวิต แตความสุขนั้นตองมีมูลฐานมาจากคุณธรรม๑๘ 

 ๑.๗.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 อุทัย เอกสะพัง (ดร.) และคณะ  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
ของชาวไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต : กรณีศึกษาจากภูมิปญญาทองถ่ิน” ผลการวิจัย
พบวา 
 ๑. จริยธรรมในการดําเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธมีสามระดับขั้น ไดแก จริยธรรมขั้น
พื้นฐาน ไดแก การปฏิบัติตามศีล ๕ ประการ คือ งดเวนจากการฆาสัตว งดเวนจากการลักทรัพย     
งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม งดเวนจากการพูดปด งดเวนจากการดื่มน้ําเมา จริยธรรมขั้นกลาง 
ไดแก กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ คือ กายสุจริตประกอบดวย เวนจากการฆาหรือทํารายผูอ่ืน         

                                           
๑๖บุญมี แทนแกว, พุทธปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๕), 

หนา ๕๕.  
๑๗กีรติ บุญเจือ, ชุดพื้นฐานปญหาจริยศาสตรสําหรับผูเร่ิมเรียน, อางแลว, ๒๕๒๘), 

หนา ๒๙.  
๑๘วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเม็ดทราย, ๒๕๔๙), 

หนา ๒๐. 



 

 

๑๕

เวนจากการลักขโมย และเวนจากการประพฤติผิดในกาม วจีสุจริต ประกอบดวย เวนจากการพูดเท็จ 
เวนจากการพูดยุยง เวนจากการพูดคําหยาบ และเวนจากการพูดเพอเจอ และมโนสุจริตประกอบดวย 
เวนจากการคิดอยากได เวนจากการคิดอาฆาตและเวนจากการคิดไมมีเหตุผล และจริยธรรมขั้นสูง 
ไดแก มรรคมีองค 8 ประการ คือความเห็นชอบ ความดําริชอบ การเจรจาชอบ การกระทําชอบ     
การเลี้ยงชีพชอบ ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ การตั้งจิตมั่นชอบ ซ่ึงจริยธรรมดังกลาวเปน
จริยธรรมที่มาจากหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่ไดรับการปลูกฝงมาจากพอ-แม ครู-อาจารย และ
พระสงฆ โดยยึดหลักความเปนคนดี และตองการอยูอยางมีความสุข หากไดปฏิบัติตามพุทธจริย
ศาสตรดังกลาวแลวจะทําใหเปนคนดีมีความสงบสุขไดจริง 
 ๒. คุณคาที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของชาวไทยพุทธ ทําใหเกิดคุณคาทั้งตอตนเองและ
ตอสังคม เพราะทําใหตนเองปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง ดีงาม มีสัมมาคารวะ เปนแบบอยางที่ดี เปนที่
เคารพแกบุคคลอื่น มีความซื่อสัตย สุจริต และมีความสงบสุข สวนคุณคาตอสังคมคือทําให
ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงสังคมระดับประเทศและสังคมโลกมีประชาชนอาศัยอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 
 ๓. แนวทางพัฒนาและสงเสริมอนรัุกษจริยธรรมในการดําเนินชีวิตของชาวไทยพุทธใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก พอ-แม ครู-อาจารย พระสงฆ ผูนําชุมชนและผูบริหารประเทศ 
ตองมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงจริยธรรมใหเกิดมีข้ึน และมีองคกรตางๆทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐ สนับสนุนใหรางวัลคนดีมีศีลธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชนในทุกสังคม โดยมี
เปาหมายไปสูสันติภาพและสันติสุขของชาวโลกทั้งมวล๑๙ 

 แมชีดวงพร  คําหอม ไดทําการศึกษาเชิงวิเคราะหพุทธจริยศาสตร ในธัมมปทัฏฐกถา 
สรุปวา “พุทธจริยศาสตรเปนความประพฤติหรือจริยธรรมในเชิงพุทธคือธรรมที่ใชเปนเกณฑ
ตัดสินความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด การยึดถือในการกระทําความดีคือตองประกอบดวยความ
อดทน ในการละชั่ว ทําดี และการชําระจิตใหสะอาด โดยไมวาราย ไมฆาคฤหัสถ รูจักหนาที่ตน 
บรรพชิตควรระวังขอปฏิบัติพระวินัย รูประมาณในการบริโภค เปนอยูงาย และประกอบใน
การศึกษาจิตเนืองๆ ตามหลักคําสอนที่มุงเนนใหมนุษยดําเนินชีวิตในหลักเกณฑทั้ง ๓ ระดับคือ 
ระดับตน ไดแก เบญจศีล เบญจธรรม, ระดับกลาง ไดแก กุศลกรรมบถ ๑๐ ระดับสูง ไดแก

                                           
๑๙อุทัย เอกสะพัง และคณะ, จริยธรรมในการดําเนินชีวิตของชาวไทยพุทธในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต : กรณีศึกษาจากภูมิปญญาทองถ่ิน, รายงานการวิจัย, (โครงการจัดตั้งสถาบัน
สมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี,  หนา ๑๘. 

 



 

 

๑๖

อริยมรรคมีองค ๘ หลักการดําเนินชีวิตตามทรรศนะของพุทธจริยศาสตรสามารถศึกษาและปฏิบัติ
ไดในสองระดับคือ ระดับแรก หลักดําเนินชีวิตของคฤหัสถเนนถึงฆราวาสธรรมที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของการศึกษาในหลักของทาน ศีล และภาวนา โดยมุงผลที่เปนประโยชนสําหรับการดําเนินชีวิตใน
ปจจุบันและมีหลักประกันสําหรับชีวิตที่ดีในอนาคตคือความสุขความเจริญในสัมปรายภพ ระดับที่
สอง หลักสําหรับบรรพชิตคือผูไมครองเรือน เปนวิธีของพุทธศาสนิกชนที่มีความพรอมสูงที่ตั้งอยู
บนพื้นฐานของการศึกษาปฏิบัติในเรื่องของศีล สมาธิ และปญญา โดยเนนการเจริญสมถภาวนาเพื่อ
พัฒนาจิตใหมีคุณภาพมีสมาธิมั่นคงแนวแน และวิปสสนาภาวนาเปนการพัฒนาปญญาใหเกิด
ความรูความเขาใจในสภาวธรรมตามความเปนจริงเพื่อบรรลุปรมัตถประโยชนคือประโยชนสูงสุด
ดับกิเลสและความทุกข ตัดกระแสของการเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสาร”๒๐ 

 กานตสินี จันทรวิภาดิลก   ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาวิเคราะหระบบวิธีคิดเพื่อ
การดําเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสน พบวาโยนิโสมนสิการเปนวิธีคิดที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา
และเปนวิธีคิดที่ทําใหเกิดสภาวะรูจริง รูแจงและใหผลเปนความเห็นถูก (สัมมาทิฎฐิ) บทบาทสําคัญ
ของโยนิโสมนสิการ คือ ทําหนาที่เชื่อมตอหลักธรรมกับการนําหลักธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต 
เปนกลไกสําคัญในกระบวนการเรียนรูซ่ึงประกอบดวย กระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด และ
กระบวนการนําหลักธรรมสูภาคปฏิบัติ อยางไรก็ตาม ผูสนใจใฝธรรมจะตองใหความสําคัญกับการ
นําหลักธรรมสูภาคปฏิบัติหรือการนําหลักธรรมไปใช เพราะสิ่งนี้คือหัวใจสําคัญของการศึกษา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา๒๑ 

 พระมหานิยม อิสิวํโส (หาญสิงห)   สรุปเปรียบเทียบเรื่องความสุขในทฤษฎีจริยศาสตร
ของมิลลกับพุทธจริยศาสตรตอนหนึ่งวา ความหมายของความสุขในพุทธจริยศาสตรไดให
ความหมายไว ๒ ความหมาย คือ ๑. หมายถึงสภาพที่ทนไดงาย ๒. หมายถึงสภาพที่ส้ินกิเลสทั้งปวง 
ภาวะปราศจากตัณหา พุทธจริยศาสตรเรียกความสุขชนิดหลังนี้วานิพพานสุขหรือนิรามิสุขและถือ
วาเปนสิ่งที่ดีสูงสุดของมนุษยอันจะเขาถึงไดดวยการดับทุกขในอริยสัจ ๔ พุทธจริยศาสตรถือวา
ความสุขไมใชความดีแตเปนสวนหนึ่งของความดีเทานั้น เนื่องจากความสุขในพุทธจริยศาสตรมี
                                           

๒๐แมชีดวงพร คําหอม, “การศึกษาเชิงวิเคราะหพุทธจริยศาสตรในธัมมปทัฏฐกถา”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๔), หนา ๑๘๘. 

๒๑กานตสินี จันทรวิภาดิลก, “การศึกษาวิเคราะหระบบวิธีคิดเพื่อการดําเนินชีวิตตาม
แนวพุทธศาสน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๒๒๐ . 

  



 

 

๑๗

หลายประเภท ความสุขบางอยางก็ไมใชความดี เชน ความสุขจากการเที่ยวกลางคืน การเลนการ
พนัน แตความสุขที่เกิดจากการฝกฝนพัฒนาตัวเองจนบรรลุธรรมขั้นสูงสุดจึงถือวาเปนความดีที่
แทจริง๒๒ 
 พระมหาวิโรจน วิโรจโน (ผาทา)   สรุปเปรียบเทียบความแตกตางของทฤษฎีประโยชน
กับพุทธปรัชญาตอนหนึ่งวา พุทธปรัชญาเห็นวาความสุข คือ สวนหนึ่งของความดี แตไมใชตัว
ความดี เพราะความสุขในทรรศนะของพุทธปรัชญามีหลายระดับ ทั้งระดับต่ําสุดถึงระดับสูงสุดจัด
ไดเปน ๓ ระดับ คือ กามสุข ฌานสุข และนิพพานสุข ดังนั้นจะเห็นไดวา ความสุขบางอยางก็ไมใช
ความดี เชน ความสุขจากการเลนพนัน การดื่มสุรา ดังนั้น ในทรรศนะของพุทธปรัชญาความสุขนั้น
มีอยูหลายประเภท การจะตัดสินวาความสุขเปนความดีหรือไม ตองดูที่วาความสุขนั้นเปนสิ่งที่ทํา
ใหชีวิตดีขึ้นหรือไม และจะเปนความดีไดก็ตอเมื่อความสุขนั้นเปนสุขที่ทําใหชีวิตดําเนินไปสู
จุดหมายที่ดีเทานั้น๒๓ 
 สุจิตรา ออนคอม   กลาววา ขอที่นาสังเกตในทรรศนะเรื่องความสุขในพุทธปรัชญาตอน
หนึ่งวา การดําเนินปฏิปทา เพื่อเขาถึงความสุขในระดับตาง ๆ นั้นจะเห็นไดวา ความสุขระดับต่ําเขา
ไปงายกวาและเห็นผลไดเร็วกวาความสุขระดับสูง เชน การดําเนินปฏิปทาเพื่อเขาถึงกามสุขงายกวา
และเห็นผลไดเร็วกวาการดําเนินปฏิปทาเพื่อเขาถึงฌานสุข สวนการดําเนินปฏิปทาเพื่อเขาถึงฌาน
สุขก็งายกวาเห็นผลไดเร็วกวาการดําเนินปฏิปทาเพื่อเขาถึงนิพพาน๒๔ 

 สมพร ลําพุทธา  ไดสรุปเรื่องความติดของและความหลุดพนจากทุกขในพุทธปรัชญา
เถรวาทตอนหนึ่งวา “พุทธปรัชญาสอนใหเห็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตของมนุษยวามนุษยมีทั้งสุข
และทุกข ชีวิตปุถุชนมักจะแสวงหาความสุขขั้นต่ํา ไดแก กามสุข ซ่ึงตามความเปนจริงแลวมีสุขนอย 
มีทุกขมากกวา พุทธปรัชญาสอนใหแสวงหาความสุขขั้นสูงซึ่งมีความประณีตกวา อันไดแก สุขซึ่ง

                                           
๒๒พระมหานิยม อิสิวํโส (หาญสิงห), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องความสุขใน

ทฤษฎีจริยศาสตรของจอหน สจวต มิลล กับพุทธจริยศาสตร,” วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๑๔๔.  

๒๓พระมหาวิโรจน วิโรจโน (ผาทา), “การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรื่องประโยชนในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท,” วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓),  หนา ๑๒๑.  

๒๔สุจิตรา ออนคอม, “ทรรศนะเรื่องความสุขในพุทธปรัชญา,” วิทยานิพนธอักษรศาสตร 
มหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓),  หนา ๒๔๐.  



 

 

๑๘

เกิดจากการมีจิตสงบจากกิเลสจนกระทั่งบรรลุนิพพาน๒๕ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา 

ความสุขนั้นไดแบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ ความสุขที่อิงอาศัยอามิสหรืออาศัยกามคุณ ๕ เพื่อให
เกิดความพอใจและนิรามิสสุข เปนความสุขที่ไมตองอิงอาศัยเหยื่อลอทางเนื้อหนัง แตเปนความสุข
อันประณีต หรือเปนความสุขอันสุดยอดทางพระพุทธศาสนา นั่นก็คือ นิพพานสุข และยังไมพบวา
ทานผูใดทํางานวิจัยเร่ืองการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา    
เถรวาทมากอน ฉะนั้น ผูศึกษาจึงสนใจที่จะทําการวิจัยในเรื่องนี้ 
 พระมหาบุญนภัสร   ถิรปุญโญ  ไดศึกษาวิ เคราะหการดํา เนินแบบอริยะวิ ถีทาง
พระพุทธศาสนาไวเปนแนวการปฏิบัติ  เพื่อความสุข ความพนทุกข ของพระอริยบุคคลไว ดังนี้๒๖ 

 พระพุทธศาสนานั้นมีพระพุทธเจาเปนพระศาสดา ไดทรงใชพระปญญาอันประกอบดวย 
หลักการเหตุผลอันยอดเยี่ยมในการประกาศพระศาสนาอันเปนประโยชนสุขแกชาวโลกรวมทั้ง
สรรพสัตวทั้งหลาย ทําใหเกิดความเขาใจรูสึกถึงความจริงของธรรมชาติทั้งมวลได ทั้งทางดาน
ความรูสึกและพฤติกรรม ที่ศึกษาปฏิบัติและเขาถึงกันมานั้นอยางถูกตองและยืนยันไดวา นี้คือ
อริยสัจ ความจริง ที่ควรจะเปนและเขาใจ สงผลใหกับความเปนอยูของมวลมนุษย ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดลอมที่ตองเกี่ยวของสัมพันธกันอยางถูกตองดีงาม  สรางสันติสุขอยางแทจริงได  ซ่ึงมี
ตัวอยางตอนที่พระองคทรงสรางความเขาใจที่ถูกตอง โดยแสดงอาทิตตปริยายสูตรแกชฎิล ๓ พี่
นอง สงผลใหพฤติกรรมเหลาชฎิลเปลี่ยนไปไดโดยโยนเครื่องบูชาไฟลอยน้ําไปเขาถึงความเปน
พระอริยบุคคล สงผลใหเกิดบุคคลที่เรียกวา เปนตนแบบของสังคมสนัติสุขเกิดขึ้นในยุคนั้น 
 เมื่อกลาวถึงดานบรรพชิตไปแลว ดานประชาชนทั่วไปที่เขาถึงธรรมของพระพุทธเจา คือ 
การบรรลุเปนอริยบุคคลก็มี เชน พอแมของพระยสกุลบุตร เปนอุบาสกอุบาสิกาผูครองเรือน มีความ
เขาใจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา ยังสามารถที่จะนําหลักธรรมมาปฏิบัติครองตน ครองคนเปน
แบบอยางของสังคมในถิ่นนั้น ปรากฏผลวามีพฤติกรรมในวิถีชีวิตเปลี่ยนไป ดวยการดําเนินตาม
อริยมรรคที่พระพุทธเจาไปประกาศ ในทามกลางกระแสของวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความ

                                           
๒๕สมพร ลําพุทธา, “เร่ืองความติดของและความหลุดพนจากทุกขในพุทธปรัชญาเถรวาท,” 

วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗),  
หนา ๑๒๓.  

๒๖พระมหาบุญนภัสร  ถิรปฺุโญ,  “การดําเนินชีวิตแบบอริยวิถีในพระพุทธศาสนา” , 
วิทยานิพนธศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕), หนา ๑-๒.  

  



 

 

๑๙

คิดเห็นที่มากมายไปดวยแนวคิดทฤษฎีตางๆ ในยุคนั้น ไมวาจะเปนดานวัตถุนิยม และจิตนิยม แม
ในทางดานการปรนเปรอหมกมุนในกามารมณอยางหลงใหลเพราะถือวาเปนหนทางที่จะถึง
ความสุขอยางแทได ในทางตรงกันขามการถือวาบําเพ็ญตบะหรือทรมานตนตามแนวคิดที่จะพน
ทุกขไดก็เปนที่สุดโตงอีกเชนเดียวกัน 
 วิทิพยอร  บุญพันธกุล ไดศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยาง
เปนสุข  ทางดานเศรษฐกิจนั้นวามีความสําคัญตอการดํารงชิวิตในสังคมปจจุบันมาก ดังนี้๒๗ 

 ความสุขทางเศรษฐกิจ ๔ ประการ คือ สุขเกิดจากการมีทรัพย (อัตถิสุข)  ความสุขเกิดจาก
การใชจายทรัพย  (โภคสุข)  สุขเกิดจากการไมเปนหนี้  (อนณสุข)  และความสุขเกิดจากความ
ประพฤติที่ไมมีโทษ  (อนวัชชสุข)  ชวยใหเราสามารถมองเห็นกรอบของการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวกับ
การผลิตที่เปนขั้นของการแสวงหาทรัพยรวมไปถึงการจัดการทรัพยสินที่หามาไดอยางถูกตองตาม
หลักธรรมเปนสําคัญ เปนแนวความคิดตอความสุขใหปุถุชนที่ตองอาศัยทรัพยในการยังชีพไดถือ
เปนหลักปฏิบัติเพื่อสามารถดําเนินชีวิตไดอยางราบรื่น เปนความสุขขั้นพื้นฐานอันจะเปนปจจัยตอ
การปฏิบัติตนใหเกิดความสุขในระดับสูงขึ้นไป และเราจะเห็นไดวาความสุขมนุษยเรานั้นเห็นได
ชัดเจนก็คือ ความสุขที่ยังอยูในขั้นของโลกียะซึ่งเปนขั้นที่มนุษยทุกคนนั้นตางก็มีอยูในของตนเอง 
 เนื้อหาสาระที่นําเสนอมาจะเห็นไดวา หลักการดําเนินชีวิตอยางเปนสุขที่พระพุทธเจา
ทรงตรัสไวเปนนัยที่ระบุวาพระองคทรงใหความสําคัญในเรื่องความสุขและทรงวางหลักการใน
เร่ืองความสุขซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนนอตอไปนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการนําไปประยุกตใช        
ทั้งนี้หลักการประยุกตใชของนักธุรกิจขึ้นอยูกับความเชื่อ อุดมการณ คานิยม เปนตน ดั่งที่                
วีระ  อําพันสุข กลาวไววา “ปจจัยที่เสริมการประยุกตหลักพุทธธรรม ไดแกการศึกษา การบริหาร
ชีวิต การเสริมสรางคุณภาพทางจิตใจ การใชจิตวิทยาเพื่อความสําเร็จ และการสรางตนเอง” ดังนั้น
การที่จะนําหลักพระพุทธธรรมไปประยุกตใชจึงมีความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
แนวคิดของสุขทางเศรษฐกิจที่พระพุทธเจาไดวางแนวเอาไว 
 Maynard W. Shally ไดศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  สรุปไดวา  ความพึง
พอใจเปนความรูสองแบบของมนุษย  คือ  ความรูสึกทางบวก  และความรูสึกทางลบ  ความรูสึก
ทางบวก  เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหมีความสุข  ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตางจาก
ความรูสึกทางบวกอื่น ๆ  กลาวคือ  เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ  ความสุขสามารถทําใหเกิด

                                           
๒๗วิทิพยอร  บุญพันธกูล,  “การประยุกตใชหลักธรรมเพื่อดําเนินชีวิตอยางเปนนักธุรกิจ

ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร”,  วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต,  อางแลว, หนา ๒๕๘. 
  



 

 

๒๐

ความสุขทางบวกเพิ่มขึ้นได อีก   ความรู สึกทางลบ   ความรู สึกทางบวก   และความรู สึกมี
ความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามนี้  เรียกวา  ระบบความพึงพอใจ  โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้น  
เมื่อระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ๒๘ 
 John  Stuart  Mill   ไดใหทัศนะความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขไวในงานเขียนของเขาวา  
ความสุขมี ๒ ดาน คือ  ความสุขดานปริมาณ  และความสุขดานคุณภาพ  ซ่ึงแตกตางออกไปจากนัก
ปรัชญาตะวันตกรุนกอนมี เบนธัม  เปนตน  ที่เนนเฉพาะความสุขเชิงปริมาณอยางเดียว  แตมิลล ถือ
วาความสุขดานคุณภาพ ใหคาความพึงพอใจแกคนเรามากกวา  เพราะเปนความสุขที่ใหผลยาวนาน 
และมีความถาวรกวา . . .๒๙ 

 จากคําพูดของมิลลขางตน  ทําใหไดขอสรุปวา  มิลลไดจัดความสุขออกเปน ๒ ระดับ  
ความสุขระดับสูง  เปนความสุขที่มนุษยมีได  และความสุขระดับต่ําเปนความสุขที่สัตวมีได  
โดยเฉพาะมิลลนั้นเขาเนนเรื่องคุณภาพของความสุข  ไมไดเนนปริมาณของความสุข  ดังที่           
นักปรัชญากอนหนาเขาคือ  เอพิคคิวเรียน  และเบ็นธัมไดกลาวไว  และความสุขในแตละระดับคือ
ระดับสูงและระดับต่ําก็มีความแตกตางกัน  โดยที่มิลลไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางความสุข
ของมนุษยและสัตว  รวมถึงความพึงพอใจอื่น ๆ ที่แสดงใหเห็นวาความสุขของสัตวและมนุษย
ไมใชส่ิงเดียวกันวา 
 “ความรื่นรมยแบบสัตวเดรัจฉานไมสามารถทําใหมนุษยรูสึกเปนสุขได  เพราะมนุษยมี
อายตนะสูงกวาความหิวกระหายของสัตว  และหากเขารูสึกตัวเขาจะไมถือวาสิ่งอื่นใดเปนความสุข  
นอกจากเมื่ออายตนะนี้ไดรับความพึงพอใจเทานั้น” 
 
  

                                           
 ๒๘Maynard  W. Shally, Responding to social Change, (Pennsylvania : Hutchison and 
Press, 1975), p.53.  

 ๒๙John Stuart Mill,  “Utilitarianism” In ethical theories;  A book of reading ed, A.I. 
melden, PP 395 – 398,  อางใน ผศ., เนื่องนอย  บุญเนตร,  จริยศาสตรตะวันตก  พิมพคร้ังที่ 1 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538). หนา 225. 

  



 

 

๒๑

๑.๘  โจทยการวิจัย 
 ๑.๘.๑ การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเปนอยางไร 
 ๑.๘.๒ ความสุขตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเปนอยางไร 
 ๑.๘.๓ การบูรณาการการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลัก 

พุทธปรัชญาเถรวาทเปนอยางไร 
 

๑.๙  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย  

 ๑.๙.๑ ทําใหทราบการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๑.๙.๒ ทําใหทราบถึงความสุขตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๑.๙.๓ ทําใหทราบถึงการบูรณาการ การดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรม
ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๑.๙.๔ ทําใหทราบรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรม
ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๑.๙.๕ ทําใหนักศึกษา นักวิชาการ และนักปฏิบัติธรรมไดตระหนักถึงกิจกรรมของ
ทาน อันเปนแนวทางชวยเหลือแกไขปญหาทางดานสุขภาพจิต และชวยลดปญหาความขัดแยงกัน
ของสังคมไทยยุคปจจุบัน  
 ๑.๙.๖ สามารถนําวิธีการปฏิบัติธรรมมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนของวิชาการ
แขนงอื่น ๆ 
 ๑.๙.๗ ทําใหทราบขอเสนอแนะ แนวคิด และรูปแบบการปฏิบัติธรรมที่สามารถนํามา
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข โดยการมีสติรูเทาทันธรรมชาติของรูปนามที่มีการ
เกิดขึ้นและดับอยูตลอดเวลา ตามความเปนจริง  
 ๑.๙.๘ จะนําผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมแนวสายกลางของผูปฏิบัติ
ธรรมในสํานัก หรือวัดตาง ๆ ใหมากยิ่งขึ้น  
 ๑.๙.๙  จะนําไปเผยแพรสูสาธารณชน  
   ๑) พิมพผลงานวิจัยเปนรูปเลม  
   ๒) ลงตีพิมพในวารสารชมรมพุทธศาสนาและปรัชญา  
   ๓) นําไปใชประชาสัมพันธทางวิทยุ ส่ิงพิมพ และสื่ออ่ืน ๆ  
   ๔) นําลงเผยแพรในเว็บไซต  
 หนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน  
   ๑) สํานักสงฆ วัด และสถานที่ปฏิบัติวิปสสนาทั้งหลาย  



 

 

๒๒

   ๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
   ๓) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
   ๔) กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนะธรรมแหงชาติ  
   ๕) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
   ๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   ๗) ศูนยฝกปฏิบัติวิปสสนาแกพระธรรมทูตสายตางประเทศ  
   ๘) สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา 
 

๑.๑๐  สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 จากการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวมาขางตนนั้นแลว  ผูวิจัยจึงได
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในสวนแนวทางของการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของผูปฏิบัติ
ธรรมตามหลักการดําเนินชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท  ที่ปรากฏในพระคัมภีรพระไตรปฎก   อรรถ
กถา  ฎีกา  อนุฎีกา  และปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค  เปนตน  ซ่ึงกลาวถึงผูปฏิบัติธรรมที่เปนบรรพชิต  
(นักบวช)  และ ฆราวาส  ผูอยูครองเรือนประกอบธุรกิจหาเลี้ยงชีพ  เพื่อความสุขในชีวิต  ตลอดถึง
บุคคลอื่น ๆ ที่มีการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันออกไปอันมีสวนเกี่ยวของกันอยูในโลกนี้กับหลักการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ของผูปฏิบัติธรรม  เพื่อไดใชเปนแนวทางใหบุคคลทั้งหลายไดดําเนิน
ชีวิตตามกรอบแนวคิด  เพื่อการพัฒนาตนเองและเพื่อความพนทุกข  สังคมมีความสงบสุข  จัดการ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุล  และแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีเหตุผล  เปนตน  ซ่ึงพอจะสรุป
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๓

ขั้นตอน ผลผลิต วิธีดําเนินการวิจัย 

๑ .   ศึ กษ า เ อกสาร  เ พื่ อ
กําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัยและนําสาระสําคัญ
ไปใชในการวิเคราะหการ
ดําเนินชีวิตประจําวันอยาง
มีความสุข 

๑ .   วิ เ ค ร า ะ ห ห ลั ก ก า ร ดํ า เ นิ น
ชีวิตประจําวันของมนุษยปุถุชน และ
ของพระอริยบุคคลตามสถานภาพใน
ประเด็นภาระหนาที่ 
๒. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อวิจัยใหได
คําตอบในประเด็นที่ศึกษา ๕ ดานคือ 
สวนตน สวนสังคม สิ่งแวดลอม การเผย
แผ และการแกปญหาในการดําเนินชีวิต 

๑ .  หลักการดํ า เนิ น
ชี วิตประจํ า วันของ
บุคคลทั่วไปและของผู
ปฏิบัติธรรม 
๒ .กรอบแนวคิดใน
การวิจัย 

๒ .  สั ม ภ า ษ ณ เ ชิ ง ลึ ก 
ผู ท ร งคุณ วุ ฒิที่ มี ค ว ามรู
เกี่ ยวของกับการดํ า เนิน
ชี วิตประจํา วันแนวพุทธ
ป รั ช ญ า เ ถ ร ว า ท เ พื่ อ
สนับสนุนการวิ เคราะห
ขอมูลใหมีความนาเชื่อถือ 

๑ .   กําหนดหลักเกณฑในการเลือก
ผูทรงคุณวุฒิ 
๒. นัดหมายผูทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ 
๓. ดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
๔. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมา
สรุปวิเคราะหตามประเด็นที่กําหนดไว 

รู ปแบบการดํ า เนิ น
ชี วิตประจํ า วันแนว
พุทธปรัชญาเถรวาท
สําหรับที่เปนบรรพชิต
และคฤหัสถ 

๓. นําเสนอผลการวิจัยการ
ดําเนินชีวิตประจําวันแนว
พุทธปรัชญา เถรวาทตอ
คณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและปรับปรุงแกไข
ในสวนที่ ยั งบกพรองใน
ประเด็นตาง ๆ 

๑ .  นํา เสนอผลการวิจั ยที่ คนพบตอ
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธทั้ง ๓ 
ทาน 
๒ .  เ ชิญคณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธทุกทานมาประชุมรวมกันเพื่อ
รวมพิจารณาความสมบูรณของดุษฎี
นิพนธ 
๓. นําความเห็นและขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธมา
ปรับปรุงแกไข 

๑.  ขอเสนอแนะและ
แนวทางแกไขในการ
ทํ า วิ จั ย เ พื่ อ ใ ห ไ ด
คํ า ต อ บ ต า ม วั ต ถุ 
ประสงคของการวิจัย 
๒.รูปแบบการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยางมี
ค ว า ม สุ ข แ น ว
พุทธปรัญชา 

๕ .  นํ าดุ ษฎีนิ พนธ ฉบั บ
ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข เ ส น อ
คณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธใหความเห็นชอบ
เพื่อจะขออนุมั ตินําเสนอ
กอนสอบ (Pre-submission) 
และขออนุมั ติสอบดุษฎี
นิพนธ (Viva Voice) 

๑.  แกไขตามผูทรงคุณวุฒิวิพากษดุษฎี
นิพนธ 
๒. เสนอดุษฎีนิพนธตอคณะกรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง 
๓. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมควบคุมดุษฎีนิพนธ 

 
 
รายงานการวิจัยฉบับ 

สมบูรณ 

  
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี ๑.๑ แสดงวิธีการดาํเนินการวิจัย 



 

บทที่ ๒ 
การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
 ในบทนี้  ผูวิจัย  มีวัตถุประสงคที่จะศึกษา หลักการดําเนินชีวิตและวิถีแหงการดํารงชีวิต

ของคนในสังคมตาง ๆ ทั้งในอดีตและปจจุบัน  เพื่อใหทราบถึงการเปนอยูจริงของมนุษยปจจุบันวา 

มีการดําเนินชีวิตอยูแบบไหน อยางไร  และไดสรางคุณคาทางสังคม หรือทางพระพุทธศาสนา

อยางไรบาง  ดังนั้น ผูวิจัย จึงไดทําการแจกแจงเปนรายละเอียดตาง ๆ ไวเปนประเด็นเพื่อสะดวกตอ

การศึกษา  ดังนี้  ๑.  ความหมายของชีวิต  ๒.  ความหมายของการดําเนินชีวิต  ๓.  การดําเนินชีวิต

ของมนุษยทั่วไป  ๔.  การดําเนินชีวิตของนักธุรกิจผูปฏิบัติธรรม  ๕.  การดําเนินชีวิตของขาราชการ     

๖.  การดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ๗.  การดําเนินชีวิตของนักบวช ยอมจะทําใหเรา

ทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินชีวิตที่ดีงามของสังคมที่ดําเนินชีวิตตามแนวพุทธ

ปรัชญาเถรวาทไดเปนอยางดี  และมีความเขาใจถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น  ผูวิจัยศึกษาคนควาในสวนของ

การดําเนินชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทได  ดังนี้ 

  

๒.๑  ความหมายของชีวิตและการดําเนินชีวิต 
 ชีวิต  คือ  ความเปนอยู  เชน ชีวิตมนุษยโดยทั่วไปมีความเปนอยู  ดวยการกินอาหาร  

กลัวภัยมีการเสพกาม  เพื่อสืบทอดเผาพันธุ  และมีความตายเปนที่สุดทุกรูปนาม  แตชีวิตมนุษยเปน

ส่ิงที่ประเสริฐกวาชีวิตของสัตวทั้งหลาย  เพราะมนุษยนี้มีความสามารถพิเศษที่จะเรียนรู  ฝกฝน

ตนเองได  พัฒนาตนเองไดเร็ว  รวมถึงสามารถรวมกลุมจัดตั้งเปนชุมชนได  มีกิจกรรมทํางาน

รวมกันได  ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  และพัฒนาตนใหเจริญขึ้นตามลําดับไปจนถึงที่สุดของชีวิต  

ดังไดมีนักปราชญหลายทานดวยกัน  ทั้งในฝายศาสนาและฝายปรัชญา พรอมทั้งนักวิชาการ

โดยทั่วไปใหความหมายของชีวิตไวนาสนใจ ดังนี้  

 ชีวิต  หมายถึง  ความเปนอยู  ซ่ึงตรงกับคําวา  ชีวะความมีชีวิตอยู  นั่นเอง๑ 

                                           
๑ราชบัณทิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , (กรุงเทพมหานคร  :  

ศิริวัฒนาอินเตอร พร้ินท, ๒๕๔๖), หนา ๓๖๖.  



 

 

๒๕

 ชีวิต  หมายถึง  ส่ิงที่มีชีวิต  กลาวคือ  ส่ิงที่มีความเปนอยูในทางชีววิทยา  ถือเอาวา       
ทั้งพืช  มนุษย  และสัตว ลวนเปนสิ่งที่มีชีวิตทั้งสิ้น  ถาถามวา  พืช  มนุษย และ สัตว มีความตางกัน
ตรงไหน  ทางฝายปรัชญาชีวิต  ถือวา มนุษยมีความแตกตางจากสัตวทั่วไป  ตรงที่วา  มนุษยเปน
สัตวที่มีเหตุผล  เปนสัตวที่มีการพัฒนาชีวิตและจะแสวงหาจนไดบรรลุธรรมดวยตนเอง  หากมนุษย
ไมมีคุณธรรมในขอนี้  มนุษยก็ไมตางอะไรไปจากสัตวอ่ืน ๆ เลย๒ 

 พระพรหมคุณาภรณ  ทานไดใหความหมายของชีวิตมนุษยไว 2 ประการ คือ ชีวิตตาม
สภาพของมันเอง คือ  ขันธ ๕  อันไดแก  รูปขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  และ
วิญญาณขันธ  และสวนของชีวิตตามความหมาย  โดยมีความสัมพันธกับโลก  (โลกคือหมูสัตว)  อัน
ไดแก  อายตนะภายใน 6  มีตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ ที่มีการสัมพันธกับอายตนะภายนอกอีก  ๖  
อยาง  คือ  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฎฐัพพะ  และธรรมารมณ ที่เกิดกับใจ๓ 

 คําวา  ชีวิต  เปนภาษาบาลี  โดยมีรากศัพทมาจาก  ชีวธาตุ ในอรรถวาความเปน  ลง  
อิ อาคม  และ ต  ปจจัย  ในกิริยากิตกบาลีไวยากรณ  แปลวา เปนแลว  หรือ ความเปนนั่นเอง  
ตัวอยางเชน  คนและสัตว  เปนตน  จัดเปนสิ่งมีชีวิต  เพราะมีวิญญาณครอง...  ชีวิตมีธรรมชาติดํารง
อยูเปนชีวิตตลอดไปชั่วนิรันดร  ดุจธาตุทั้ง ๔  คือ  ดิน  น้ํา  ลม  และไฟ  ในทํานองเดียวกัน  ส่ิงที่ไม
มีชีวิต  เชน  บานเรือน  ภูเขา  และกอนอิฐ  เปนตน  ก็คงดํารงเปนสิ่งไมชีวิตตลอดไป  ไมสามารถ
กลายมาเปนสิ่งมีชีวิตไปได๔ 

 สมเด็จพระญาณสังวร  พระองคทานไดใหความหมาย  ชีวิตอันอุดมไววา  ชีวิตอันอุดม
นั้น  เปนชีวิตอันสูงสุด  ในแงพระพุทธศาสนา คือ ชีวิตที่ดี  อันเรียกวา  สุชีวิต  หมายถึง  ความดีที่
อาศัยชีวิตทําขึ้นชีวิตของผูที่ทําดี  จึงเรียกวา ชีวิตดี  เมื่อทําดีมาก  ชีวิตก็สูงขึ้นมากทําดีที่สุด  ชีวิตก็
ขึ้นสูงสุด๕ 

                                           
๒ศ. พิเศษ จํานงค  ทองประเสริฐ,  ศาสนาปรัชญาประยุกต, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพดวงแกว,  ๒๕๕๐), หนา ๔๒.  
๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),  พุทธธรรม,  พิมพคร้ังที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๑),  หนา ๑๕-๑๖.  
๔รศ.  ฟน  ดอกบัว,  พุทธปรัชญาแหงชีวิต,  พิมพคร้ังแรก,  (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพสยาม,  ๒๕๕๐),  หนา ๑  
๕สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก,  ความเขาใจเรื่อง

ชีวิต,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเม็ดทราย  ๒๕๕๖),  หนา ๕๖.  



 

 

๒๖

 ชีวิต  หมายถึง  พลังที่มีความสามารถกินอาหารเขาไป  เพื่อชดเชยสวนที่มีการสึกหรอ
ไปและสวนที่เติบโตจากภายในมีหนาที่ควบคุมสสารตลอดเวลาที่สสารเปนของคือส่ิงมีชีวิตนั้น ๆ ๖ 

 ส่ิงมีชีวิต  หมายถึง  โลกทางชีวภาพที่ปรากฏอยูในความหมายของคําวา  “สัตวโลก”  
ซ่ึงหมายเอา  เทวดา  มนุษย  สัตวเดรัจฉาน  สัตวนรก  เปรต  และอสุรกาย๗ 

 พระพรหมมังคลาจารย  (ปญญานันทภิกขุ)  จากหนังสือ ธรรมะกับการดําเนินชีวิต  
ทานไดใหใจความไววา  ชีวิต  คือ การทํางานเพราะชีวิตของเราที่มีอยูไดในปจจุบันนี้  มันเปน
ผลงานโดยแท คือวา  “งานสรางชีวิตขึ้นมา”  ชีวิตจึงเกิดจากงาน  เมื่อเรารูวางานสรางชีวิตขึ้นมา
อยางนี้แลว  เราควรจะทําอยางไรตอไป ...  เราก็ควรจะทํางานเพื่อสรางสิ่งอื่น ๆ ตอไป  อยาเปนคน
อยูนิ่งเฉย  เพราะการอยูนิ่งเฉยนั้น  จะไมเกิดอะไรขึ้นแกชีวิตเรา  ชีวิตกับงานเปนของคูกัน  จะแยก
จากกันไมได  เมื่อเราแยกชีวิตจากงานเมื่อใดชีวิตของเราก็หมดคุณคาลงไปเมื่อนั้น๘ 

 ในหนังสือพุทธธรรมไดใหความหมาย  ชีวิต  เกี่ยวกับการศึกษาไววา  ชีวิต คือ          
การเปนอยู  และการที่ชีวิตเปนอยูดําเนินไป  กลาวคือ  ชีวิตตองมีการเคลื่อนไหว  เพื่อพบ
ประสบการณใหม ๆ และเจอสถานการณใหม ๆ ซ่ึงจะตองรูจัก ตองเขาใจ  ตองคิด  ตองปฏิบัติหรือ
จัดการอยางใดอยางหนึ่ง หรือตองหาทางแกไขปญหาใหรอดพนหรือใหลุลวงไปได  ทําใหตองมี
การเรียนรู  และมีการพิจารณาแกไขปญหาอยูตลอดเวลา  ทั้งหมดนี้กลาวโดยสรุป ก็คือ  การศึกษา  
ดังนั้น  เมื่อยังมีชีวิตอยู  ถาจะเปนอยูใหดี  ก็จะตองมีการศึกษาตลอดเวลา  หรือมีการฝกฝนพัฒนา
ชีวิตตลอดไป๙ 

 ชีวิต  หมายถึง  “รูปกับนาม”  หรือ  “กายกับจิต”  ซ่ึงมีกระบวนการอันสลับซับซอน  คือ  
มีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันอยูตลอดเวลาไมอาจจะแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได  หาก

                                           
๖กิรติ  บุญเจือ,  สารานุกรมปรัชญา,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช 

จํากัด, ๒๕๒๒), หนา ๙๙.  
๗ผศ. ธีรโชติ  เกิดแกว ,   พุทธปรัชญา   มิติการมองโลกและชีวิตตามความจริง ,  

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท  คอมเมอรเซียล  เวิลดมีเดีย จํากัด),  ๒๕๕๓),  หนา ๕๐.  
๘พระพรหมมั งคลาจารย   (ปญญานันทภิกขุ ) ,   ธรรมะกับการดํ า เนินชี วิต ,  

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา,  ๒๕๕๐),  หนา ๗๐.  
๙พระธรรมปฎก  (ป .อ .  ปยุตฺโต ) ,   พุทธธรรม   (ฉบับเดิม ) ,   พิมพค ร้ังที่  ๑๖ ,  

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก  จํากัด,  ๒๕๔๔),  หนา ๘๔๗.  



 

 

๒๗

แยกรูปกับนามหรือแยกกายกับจิตออกจากกัน  ก็ไมอาจเรียกวา  “ชีวิต”  ไดเพราะชีวิต คือ องครวม
ระหวางกายกับจิต”๑๐ 

 ชีวิต  ตามความหมายในหลักพุทธศาสนานั้น  มีองคประกอบที่สําคัญอยูสองสวน  คือ  
กายกับจิต  หรือรูปกับนามซึ่งเปนชีวิตที่มุงเนนถึงการพิจารณาถึงความเปนจริงของชีวิตตนเอง
มากกวาการสนใจในชีวิตของผูอ่ืน  และตามหลักความเปนจริงของชีวิตมนุษยจะตองมีกายกับจิตใจ  
อยูรวมกันจึงจะทําใหเปนชีวิตได  เพราะรางกายของมนุษย  ประกอบไปดวย  ธาตุ ๔ อยาง คือ  ธาตุ
ดิน  น้ํา  ลม  และธาตุไฟ  ธาตุเหลานี้เปนองคประกอบในสวนที่เปนโครงสรางของรางกายที่
สามารถจับตองได  ที่เรียกวา มหาภูตรูป  สวนจิตใจนั้น  ก็เปนองคประกอบของรางกายอยางหนึ่งที่
ทําใหมีความรูสึกนึกคิดได  เรียกวา  นาม  คือ  การรับรูในสิ่งตาง ๆ การรับรูเหลานี้อาจเรียกวา  
ประสาททั้ง ๖  มี ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ  ในสวนประสาททั้ง ๖  นี้ เปนสื่อนําการรับรูตาง ๆ 
เขาไปสูจิต  ดังนั้น  ในสวนการรับรูนี้  เรียกวา  อุปาทายรูปหรือที่อาศัยมหาภูตรูป จึงเปนอยูได๑๑ 

 ชีวิต  หมายถึง  สสารกลุมหนึ่งที่มีวิวัฒนาการ  มีการรวมตัวกันจากจุดเริ่มตน  คือ จาก
สภาวะหนึ่งไปสูอีกสภาวะหนึ่งของสิ่งแวดลอม  จนเกิดมีโครงสรางรูปแบบหนึ่ง  มีปฏิกิริยา
เชื่อมโยงกันอยางสลับซับซอน  จนเกิดเปนพลังความรอนทางฟสิกสและทางเคมี  แลวเกิดปฏิกิริยา
อาการ  เกิดการเปลี่ยนแปลงของสสาร หรือของธาตุชนิดตาง ๆ อยูตลอดเวลาอยูภายในของสสาร
นั่นเอง๑๒ 

 ชีวิต  หมายถึง  สถานะที่แยกสิ่งมีชีวิต  หรืออินทรียออกจากสิ่งไมมีชีวิต  หรือส่ิงมีชีวิต
ที่ตายแลว คือ ส่ิงที่มีชีวิตนั้นจะเติบโตผานกระบวนการสันตาป  การสืบพันธุ  การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพสิ่งแวดลอม  สวนประกอบทั่วไปของสิ่งมีชีวิตเหลานี้  คือ  พืช  สัตว  เห็ดรา  
โพรทิสต  อารเคีย  และแบคทีเรีย  คือ  เซลลที่มีสวนของน้ํา  และคารบอนเปนหลัก  และเซลล
เหลานี้ถูกเรียบเรียงอยางซับซอนตามขอมูลจากหนวยพันธุกรรม  ส่ิงมีชีวิตจะผานสูกระบวนการ
สันตาบเสมอ  เพื่อความสามารถในการเจริญเติบโต  ตอบสนองตอส่ิงรอบตัว  และวิวัฒนาการโดย

                                           
๑๐พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ  (ชัยยันต  สืบกระพันธ),  “บูรณาการหลัก พุทธจริย

ศาสตร ในการดําเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปจจุบัน”,  วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย),  ๒๕๕๖),  หนา ๒๑.  

๑๑ขุ.ธ. ๒๕/๑๑/๑๕. 
๑๒พระเทวินทร  เทวินฺโท,  พุทธจริยศาสตร,  พิมพคร้ังที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร : มปท.  

๒๕๔๖), หนา ๓๙๔. 



 

 

๒๘

ผานการคัดเลือกแบบธรรมชาติ  ดังนั้น  ชีวิตจึงเปนหนวยที่ตองใชพลังงาน  และมีคุณสมบัติทาง
กายภาพและชีวิภาพ  ตามกระบวนการ  ดังนี้ 

๑. ลักษณะเฉพาะในการจัดการของระบบรางกาย  (Specific  organization) 
๒. มีกระบวนการสันดาป  (Metabolism) 
๓. กระบวนการสลาย  หรือ  แคแทบอริซึม  (Catabolism) 
๔. กระบวนการสราง  หรือ  แอแนบอริซึม  (Anabolism) 
๕. มีการสืบพันธุ  (Reproduction) 
๖. มีการเจริญเติบโต  (Growth) 
๗. มีการเคลื่อนไหว  (Movement) 
๘. มีความรูสึกตอบสนอง  (Irritability) 
๙. มีการปรับตัวและวิวัฒนาการ  (Adaptation  and  evolution) 
๑๐. มีภาวะธํารงดุล  (Homeostasis) 

 รวมท้ังสิ่งมีชีวิตนอกโลก  ซ่ึงโลกนี้เปนดาวเคราะหเพียงดวงเดียวที่เปนที่อยูอาศัยของ
ส่ิงมีชีวิตที่เรารูไดในขณะนี้  ถึงแมวาจะมีทฤษฎีที่อธิบายการกําเนิดของสิ่งมีชีวิต  แตทฤษฎี
เหลานั้นยังคงไมสามารถอธิบายการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตบนโลกและ  นอกโลกไดอยางชัดเจน 
 ดังนั้น  ชีวิตของมนุษยเมื่อกลาวโดยสรุป  ตามหลักพระพุทธศาสนามีองคประกอบที่
สําคัญอยูสองสวนดวยกัน  คือ  สวนกายกับใจหรือสวนรูปกับนาม  ซ่ึงเปนชีวิตที่มุงเนนถึงการ
พิจารณาถึงความเปนจริงของชีวิตตนเองมากกวา  การสนใจในชีวิตของบุคคลอื่น  และเมื่อพิจารณา
ตามหลักของความเปนจริง ของชีวิตมนุษยแลว  จะตองมีกายกับใจ  อยูรวมกันไปเสมอ  จึงจะทําให
เปนโครงรางมนุษยไดและรางกายของมนุษยนั้นยังประกอบไดดวยธาตุเดิม ๔ ชนิด  คือ  ธาตุดิน  
ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  และธาตุลม  ซ่ึงธาตุเหลานี้เปนสวนโครงสรางหลักของรางกายมนุษย  ที่เปนสวน
นาม  คือจิตใจที่ไมสามารถจับตองได  แตจิตมีความสามารถรับรูหรือมีความรูสึกนึกคิดในสิ่งตาง ๆ 
ได  ทางประสาททั้ง ๖ คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ  เมื่อไปกระทบกับ รูป  เสียง  กล่ิน  รส  
สัมผัส  และธรรมารมณ  เราเรียกในสวนนี้วา  อุปาทายรูป  ที่อาศัยมหาภูตรูปอยู  จึงทําใหเปนชีวิต
ของมนุษยตามมา 
 อริสโตเติล  ใหความหมายเกี่ยวกับชีวิตมนุษยวาเปนสัตวสังคม  มนุษยจึงตองมีสมาชิก
ของชุมชนใดชุมชนหนึ่งเสมอ  การอยูรวมกันในชุมนุมตองมีศีลธรรมเปนเครื่องดําเนิน  หรือเปน



 

 

๒๙

แกนกลาง  เพื่อใหคนทุกฝายไดปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมตามหนาที่ของตน  ชีวิตจะดีไดก็ตอง
ศึกษา  และการปกครองแยกกันไมได  ตองพึงพิงอาศัยกันและกันตลอดไป๑๓ 
 ดังนั้น  ชีวิตของมนุษย  จึงหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตที่อยูบนโลก  ซ่ึงตองประกอบดวย
คุณสมบัติทางกายภาพ  ชีวภาพ  รวมถึงความเปนสัตวสังคมดวย 
 ชีวิตเปนสวนหนึ่งของเอกภพเปนโลกที่เปนผลพวงที่เกิดขึ้นจากการระเบิดครั้งใหญของ
ดวงอาทิตยตามทัศนะของนักวิทยาศาสตร  ซ่ึง เฮราคลิตุส  ชาวกรีกโบราณ  หรือนักวิทยาศาสตร 
ปจจุบันเชื่อวา เกิดจากปรากฏการณคร้ังใหญในหวงจักรวาลที่เรารูจักกันวา  บิ๊กแบง  (Big Bang) 
เกิดเปนดาวกระจาย  ดวงดาวบางดวงยังคงมีความรอนสูง  บางดวงดับสนิท  บางดวงคอย ๆ เย็นตัว
ลง เชน โลกมนุษย การที่โลกคอย ๆ ออนตัวลงกอใหเกิดอุณหภูมิที่เหมาะสมทําใหเกิดสิ่งมีชีวิต
ขึ้นมา  เร่ิมตนแตสัตวเซลลเดียวจนพัฒนากลายมาเปนสัตวหลายเซลล  และพัฒนาจากระดับต่ําไปสู
ระดับสูงสุดกลาวคือ  จากระดับที่ไมมีชีวิตสูการมีชีวิต  และสูการมีจิตวิญญาณ  ชีวิตมนุษยใน
ความหมายทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร  หมายถึง สสารรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาและวิวัฒนาการจน
ไดรูปแบบที่สมบูรณและลงตัวไปตามเผาพันธุของตน เปนรูปแบบชีวิตที่แตกตางไปจากรูปแบบ
ชีวิตอื่น ๆ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตไมวาคน  สัตว  พืช  มีดังนี้ 

๑. ประกอบขึ้นดวยเซลลมากมาย 
๒. ประกอบดวยกลุมสารมีชีวิตที่เรียกวา  โปรโตปลาสซึม 
๓. มีการหายใจ  ตองการอาหารเพื่อเจริญเติบโต 
๔. มีการสรางหนวยชีวิตใหมดวยการสืบพันธ 

 ๕. มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในรางกาย  เพื่อสรางและทําลายอาหารเพื่อเอาพลังงานมา
ใชเคลื่อนไหว เชน การขับของเสีย 
 ๖. มีการปรับตัวเพื่อใหเขาสภาวะสิ่งแวดลอม๑๔ 
 ทฤษฎีการเกิดขึ้นของชีวิตมนุษยในแงวิทยาศาสตรถือวา  ชีวิตเริ่มตนปฏิสนธิโดยเชื้อ
อสุจิของบิดาเขาสูมดลูกของมารดาแลวเคลื่อนตอไปยังรังไขถึงปลายทอนําไขก็ปฏิสนธิแลวเคลื่อน

                                           
๑๓วศิน  อินทสระ,  จริยศาสตร,  พิมพคร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ   

บรรณกิจ  ๑๙๙๑ จํากัด, ๒๕๔๔),  หนา ๔๓. 
๑๔สุมาลี  มหณรงคชัย,  ฮินดู-พุทธ  จุดยืนท่ีแตกตาง,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

สุขภาพใจ,  ๒๕๓๖),  หนา ๔๒. 
 



 

 

๓๐

มาตามทอจนถึงมดลูก  ใชเวลา  ๓ – ๗ วัน  ก็จะเปนไซโกต  ซ่ึงไซโกตจะเจริญเติบโตในผนังมดลูก
แลวเจริญเปนตัวออน ๙๙ % ของธาตุที่ประกอบเปนชีวิตในทางชีววิทยามีเพียง ๔ ธาตุเทานั้น คือ 

๑. ไฮโดรเจน 
๒. คารบอน 
๓. ไนโตรเจน 
๔. ออกซิเจน 

 ๒.๑.๑  องคประกอบของชีวิต 
 ๑. ระบบเครื่องหอหุมรางกาย หมายถึง ผิวหนังและสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจากผิวหนัง  เชน  
ผม ขน เล็บ ฟน หนัง  ฯลฯ 
 ๒. ระบบกลามเนื้อ เชน กลามเนื้อลาย / เรียบ  (กระเพาะ / ลําไส)  กลามเนื้อหัวใจ 
 ๓. ระบบโครงกระดูก  กระดูกแกน ๘๐ ช้ิน  กระดูกกระยางค ๑๒๖ ช้ิน  รวม ๒๐๖  ช้ิน 
 ๔. ระบบประสาท  ประสาทสวนกลาง  (สมอง / ไขสมอง)  สวนประสาทสัมผัส / ส่ัง
การ / อัตโนมัติ 
 ๕. ระบบไหลเวียนของโลหิต  และระบบหายใจ 
 ๖. ระบบทางเดินอาหารและระบบคุมสารละลายในรางกาย 
 ๗. ระบบทางขับถาย 
 ๘. ระบบตอมไรทอ  ควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในใหสอดคลองกับความ
ตองการ เชน ตอมไพนัสอยูกลางสมอง  ทําหนาที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธ     
ตอมไทรรอยด เปนตน  กลาวกันวา  เซลลในรางกายมนุษยมีจํานวนถึง ๕ หมื่นลานเซลล  ความยาว
ของสั้นโลหิตในรางกายมนุษย  ถาจับมาเรียงตอกันจะมีความยาวถึง  ๕๐,๐๐๐  กิโลเมตร  ความยาว
ของเสนประสาท  เมื่อนํามาเรียงตอกันเขายาวถึง  ๒๕,๐๐๐  กิโลเมตร๑๕ 
 สวนโครงสรางของรางกายมนุษยก็ประกอบดวย 

๑. กระดูก ๒๐๖ ช้ิน 

๒. กลามเนื้อ ๗๙๒ มัด 

๓. สมองผูชายหนักประมาณ ๑,๓๘๐ กรัม 

๔. สมองผูหญิงหนักประมาณ  ๑,๒๕๐ กรัม 

๕. เลือดมีประมาณ ๗ – ๘ % ของน้ําหนักของรางกาย  หรือ ๕ – ๖ ลิตร 

๖. น้ํามีประมาณ ๒ / ๓ สวน  ของน้ําหนักของรางกาย 

                                           
๑๕สุมาลี  มหณรงคชัย,  ฮินดู – พุทธ  จุดยืนท่ีแตกตาง,  อางแลว,  หนา ๔๙. 



 

 

๓๑

๗. โปรตีน คารโบไฮเดรด  ไขมัน  เกลือแร  วิตามิน๑๖ 

 สรุปไดวา  มนุษยนั้นมีองคประกอบที่เปนสะสารพลังงานตาง ๆ รวมไปถึงมีแรธาตุและ
วิญญาณควบคุมกันเขารวมตัวกันขึ้นมาเปนตัวมนุษยข้ึนมา  และพบวา  ชีวิตของมนุษยในมุมมอง
ของพระพุทธศาสนา   ชีวิตนี้  หมายถึง   รูปกับนาม  หรือ  กายกับจิต  ซ่ึงมีกระบวนการอัน
สลับซับซอน  มีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันอยูตลอดเวลา  คือ ไมอาจแยกสวนใด สวนหนึ่งออก
จากกันได  หากมีการแยกรูปกับนามหรือกายกับจิตออกจากกันแลว  ก็ไมมี  “ชีวิต”  เพราะชีวิต       
ก็คือ องครวมของกายกับจิต 
 ๒.๑.๒  ความหมายของการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา  
 หลักการดํารงชีวิตอยูของชีวิต  และมีกรอบขอบเขตที่ชัดเจนบนพื้นฐาน ของการดําเนิน
ชีวิต ตามหลักพุทธธรรม เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตใหสําเร็จประโยชนดังกลาว มีประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้ 
 พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดใหความหมายเอาไววา ดังนี้ 
 การดําเนิน มีความหมายวา ใหเปนไป เชน ดําเนินงาน ดําเนินชีวิต มีความหมายวา 
ความเปนอยู มีอยู ดํารงอยู แหงเบญขันธ ซ่ึงมีสวนประกอบตาง ๆ มากมายรวมตัวเขาดวยกัน๑๗ 

 การดําเนินชีวิตโดยทั่วไปนั้น เปนการดําเนินชีวิตในรูปแบบที่มนุษยทั่วไปอยางปกติสุข 
คือ การดําเนินชีวิตที่เปนสายกลาง กลาวคือ ดําเนินตามธรรมชาติสอดคลองกับธรรมชาติมากที่สุด 
ทางสายกลางที่พอเหมาะพอดีจะทําใหเกิดผล คือการแกไขปญหาตามกระบวนการของธรรมชาติได 
ซ่ึงจะกอใหเกิดความรูความเขาใจสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง เพื่อความสวาง สะอาด 
และความสงบสุข ตลอดจนเกิดปญญาญาณ คือ การหยั่งรูวา การดําเนินชีวิตที่อยูตรงกลางระหวาง
ทางอันสุดโตงทั้งสองอยางที่พระพุทธองคทรงหามมิใหสาวกทั้งหลายของพระองคแวะเขาไป
เกี่ยวของดวย อันไดแก กามสุขัลลิกานุโยค คือ การหมกมุนอยูดวยกามสุข และอัตตกิลมถานุโยค 
การประกอบความลําบากเดือดรอนแกตนเองหรือการบีบคั้นทรมานตนใหเดือดรอน๑๘ ทางสุดโตง

ที่กลาวมา ถาผูใดเสพเขาไปแลว  ทําใหการดําเนินชีวิตของผูนั้น  เอียงสุดและผิดพลาดไปจากทาง
อันถูกตอง  คือ ตามสภาวะที่ส่ิงทั้งหลายมันเปนของมันเองตามเหตุปจจัย ไมติดของในความคิด
เอียงสุดทั้งหลายพรอมกับหมวดธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

                                           
๑๖บุษกร  เมธากูร, ใครใหคุณเกิด,  (กรุงเทพมหานคร : เล่ียงเซียง, ๒๕๔๖), หนา ๖. 
๑๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อางแลว,  

หนา ๔๐๖. 
๑๘ส.ม. ๑๙/๑๖๔/๕๒๘. 



 

 

๓๒

 เฉลียว  เอ่ียมตระกูล  กลาวถึงการดําเนินชีวิตวา คือ การปฏิบัติงานใหญของชีวิตที่มี
ความสําคัญเปนวิถีทางที่จะนําชีวิตไปสูเปาหมาย ตามทัศนะความเชื่อ หรือตามอุดมคติของตนโดย
อาศัยปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีสวนรวม  และการที่จะพิจารณาถึงความประสบผลสําเร็จจากตอบุคคลได คือ
สติปญญา ความเที่ยงธรรม  ความเมตตา ความกลาหาญ และความเขมงวดเด็ดขาด๑๙ 

 การดําเนินชีวิตของบุคคลในปจจุบันตองการประสบความสําเร็จและมีความสุขมาก
ที่สุดในชีวิตอยางแทจริง  ก็ตองดําเนินชีวิตใหถูกตอง  คือจะตองปฏิบัติถูกตองตอชีวิตตนเอง  และ
ตอสภาพแวดลอมทั้งทางสังคม  ทางธรรมชาติ  และทางวัตถุโดยทั่วไป  รวมทั้งเทคโนโลยี  คนที่
รูจักดําเนินชีวิตใหถูกตองยอมมีชีวิตที่ดีงามและมีความสุขที่แทจริง  ซ่ึงหมายถึงการหาความสุขที่
เอื้อตอการเกิดมีความสุขของผูอ่ืนดวย๒๐ 
 ดังนั้น   การดําเนินชีวิตจึงหมายถึง ความเปนไปของชีวิต  การประพฤติและการปฏิบัติ
ตอชีวิต  ประกอบดวยการปฏิบัติทั้งในทางกาย  ทางวาจา  และทางใจตอตนเองและผูอ่ืน  หรือตอ
กับสิ่งอื่น ๆ ที่ชีวิตเขาไปเกี่ยวของผูกพันดวย 
 ศาสนาทุกศาสนากําเนิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคในการตอบสนองความตองการทางดาน
จิตใจของมนุษยใหหลุดพนจากความทุกข  โดยเริ่มที่การแสดงใหเห็นถึงชีวิตสภาพความเปนจริงวา
ประกอบขึ้นจากขันธ ๕  จนถึงลักษณะที่แทจริงของชีวิตที่เต็มไปดวยความทุกข  ดังที่ปรากฏให
เห็นในคําสอนของพระพุทธศาสนา นั่นคือ หลักอริยสัจ ๔  อันเปนหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา  
โดยสอนใหรูวา ความทุกขมีสภาพเปนอยางไร  มีหนทางใดบางในการดับทุกข  สภาวะที่จะดับทุกข
นั้นเปนอยางไร  และวิธีที่จะปฏิบัติถึงการดับทุกขได  จึงถือไดวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหง
ความสุข  ดังคําพุทธพจนที่วา  “ทานทั้งหลายอยาตามประกอบความประมาท  อยาตามประกอบการ
ชมเชยดวยอํานาจความยินดี  เพราะคนที่ไมประมาท แลวเพงอยู  จะถึงสุขไพบูลย๒๑ 

 ความสุขเปนธรรมชาติทางจิตวิญญาณที่มนุษยทั่วไปตองการ  มนุษยทุกคนตองการที่จะ
มีชีวิตอยูอยางสุขสบาย  ปราศจากความทุกข  ภัยพิบัติหรือเร่ืองราย ๆ ทั้งหลาย  เร่ืองที่ยืนยันความ
จริงขอนี้ศึกษาไดจากหลักการแผเมตตาในระดับปจเจกชนที่ตองการใหตนเองมีความสุข  แตการ

                                           
 ๑๙เฉลียว  เอี่ยมตระกูล, ปรัชญาชีวิต, พิมพคร้ังที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : พร้ินติ้งเฮาส, 
๒๔๕๑), หนา ๓๓.  
 ๒๐พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพสยาม, ๒๕๕๑), หนา ๒. 
 ๒๑ขุ.ธ. ๒๕/๒๗/๒๓. 



 

 

๓๓

แสวงหาความสุขนั้นในทางพระพุทธศาสนามองวา  มนุษยจะตองมีหลักที่ใชเปนแนวทางการ
แสวงหาอยางถูกตอง  มิฉะนั้น จะทําใหเกิดผลกระทบที่นําความเสียหายมาสูตน  ผูอ่ืน และสังคมได 
 การดําเนินชีวิต เปนเรื่องที่สําคัญ และเปนงานใหญของชีวิต ถาไมมีความรูที่ถูกตอง
หรือไมมีเปาหมายชีวิตที่ชัดเจน ชีวิตก็จะประสบความทุกข ถามีความรูที่ถูกตอง ชีวิตที่ประสบ
ความสําเร็จไดก็ขึ้นอยูกับการดําเนินชีวิตที่ตองอาศัยปจจัยหลายอยางเปนตัวประกอบ เชน            
สติ ปญญา ความกลาหาญ  และความอดทน เปนตน สมดังคณะกรรมการวิชาศิลปะการดําเนินชีวิต
ไดใหทรรศนะไว ดังนี้ 
 ๒.๑.๒.๑  การดําเนินชีวิตประเภทการรูเทาทันชีวิต 
 การดําเนินชีวิตอยางรูเทาทัน หมายถึง การดําเนินชีวิตดวยสติปญญา คือ “คิดกอนทํา” 
ไมปลอยชีวิตไปตามบงการของกิเลสตัณหา อันมีความโลภ ความโกรธ และความหลง เปนตน     
แตใหเปนไปดวยสติและปญญา คือ มีความรูตัวกอนทําวาสิ่งที่ตนทําหรือกําลังทําอยูนั้นถูกหรือผิด 
ดีหรือช่ัว มีคุณหรือมีโทษ เปนประโยชนหรือมิใชประโยชน จะใหผลเปนความสุขความเจริญหรือ
ความทุกขความเสื่อม แลวเลือกทําสิ่งที่ถูกตองดีงามมีคุณประโยชน และจะใหผลเปนความสุขความ
เจริญไมทําสิ่งผิดชั่วมีโทษไมเปนประโยชน และจะใหผลเปนความทุกขความเสื่อม 
 การดําเนินชีวิตแบบรูเทาทันตองอาศัย สติ คือ การระลึกการกระทําของตนใหทัน        
ทั้งกอนทํา ขณะทํา และแมแตเมื่อทําไปแลวกับ ปญญา คือ ความคิดที่แยบคาย เฉลียวฉลาด รอบรู
สามารถตัดสินไดถูกตองวาสิ่งที่ตนจะทํา กําลังทํา หรือทําไปแลวนั้นถูกผิดดีช่ัวเปนคุณเปนโทษ
เปนประโยชนมิใชประโยชนอยางไร ทางออกที่ถูกตองควรจะเปนอยางไรไดตรงกับความจริง      
ไมเห็นผิดเปนชอบ หรือ “เห็นกงจักรเปนดอกบัว”๒๒ 

 การดําเนินชีวิตที่กอใหเกิดความสุขนั้น ตองมีจุดมุงหมายปลายทาง กลาวคือ เขาใจชีวิต 
รูวิธีการดําเนินชีวิต และพยายามตรวจดูการดําเนินชีวิต ดังนี้ 
 ๑. ตองมีเปาหมายและแนวทางดําเนินชีวิตที่ชัดเจน 
 ๒. ตองศึกษาแนวทางดําเนินชีวิตไปสูเปาหมาย โดยศึกษาหลาย ๆ แนวทาง เพื่อเลือก
แนวทางที่ลัดตรงเปาหมาย และเหมาะสมกับสภาพชีวิตและวัยของตนใหมากที่สุด 
 ๓. ตองรูจักองคประกอบชีวิต วิธีการดําเนินชีวิต และสภาพชีวิตของตน และฝกปรือให
เกิดเปนทัศนะหรือความชํานาญในการดําเนินชีวิตของตน กลาวคือ 

                                           
๒๒คณะกรรมการวิชาศิลปะการดําเนินชีวิต ศูนยวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 

ศิลปะการดําเนินชีวิต, พิมพคร้ังที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
๒๕๕๓), หนา ๑๒๓. 



 

 

๓๔

  ๑)  ชีวิตประกอบดวยรางกาย จิตใจ และปญญา ที่อิงอาศัยกันเหมือนรถยนตที่ตองมี
ทั้งตัวรถและผูขับขี่ ซ่ึงจะตองไดรับการดูแลรักษาใหอยูในสภาพพรอมทั้ง ๒ อยาง ชีวิตจึงจะดําเนิน
ไปได 
  ๒) ตองรูวาชีวิตจะดํารงและดําเนินไปไดตองไดรับการบํารุงเลี้ยงดวยวัตถุหรือ
ปจจัยพื้นฐาน ๔ ประการ คือ อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค จึงจําเปนตองพัฒนา
ความรูความสามารถที่จะแสวงหา สรางสรรค และพัฒนาวัตถุเหลานั้นใหเอื้ออํานวยตอการ
ดํารงชีวิตของตน 
  ๓) ตองรูวาชีวิตตองการพักผอน และมีการเปลี่ยนอิริยาบถสลับกับการทํางาน 
เพื่อใหรางกายและจิตใจไดผอนคลายความเครียดจากการทํางานมาระยะหนึ่ง และพรอมที่จะทํางาน
อยางสดชื่นอีกครั้งหนึ่ง 
   ๔) ตองรูวิธีแกไขเมื่อชีวิตมีปญหา หรือรูแหลงที่จะชวยแกไข เชน โรงพยาบาล 
  ๕) ตองมีหลักในการสังเกตตรวจสอบความกาวหนาของชีวิตกับเปาหมายเปน
ระยะเพื่อมิใหหลงทางเสียเวลา และเพื่อเปนกําลังใจใหกาวหนาตอไป 
  ๖) ตองตรวจสอบสุขภาพกาย สุขภาพจิต ตามระยะเวลาและบํารุงรักษารางกาย
และจิตใจใหแข็งแรง มีอายุยืนนาน พรอมแกการทํางานและการประกอบกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตามประสงคอยางมีสุข 
  ๗) ตองเวนจากสิ่งเสพติดมึนเมาที่เปนเหตุใหขาดสติ เพื่อปองกันความเสียหายที่จะ
เกิดแกตนเอง แกผูอ่ืน และแกสวนรวม 
  ๘) ตองรูจักหยุด รูจักพอเมื่อถึงเปาหมาย เพื่อปลดปลอยตนใหเปนอิสระจากความ
ทุกข ความดิ้นรน 
  ๙) ตองรูวาการดําเนินชีวิตของบุคคลตองเกี่ยวของสัมพันธกับผูอ่ืน ดังนั้น จึงตอง
มีมนุษยธรรม(คือศีล) และปฏิบัติตามขอตกลง กฎหมาย และกฎเกณฑของสังคม เพื่อใหทุกคนอยู
รวมกันอยางมีความสุข ไดรับการคุมครองผลประโยชนในการกิน การอยู การประกอบอาชีพ และ
การดําเนินชีวิตดานอื่นๆ อยางยุติธรรม ไมตองเครงเครียด หวาดระแวงจากการแขงขัน เบียดเบียน 
แยงชิงซึ่งกันและกันอยางไมเปนธรรม       
  ๑๐) ตองรูวาชีวิตจะมีความสุขยิ่งขึ้นถาบุคคลในสังคมไดมีการเอื้อเฟอแบงปนกัน
ดวยความเต็มใจ จึงตองฝกการให การเสียสละ การสงเคราะหซ่ึงกันและกันไวเสมอ 
  ๑๑) ตองรูวาสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติที่สงบ สวยงาม รมร่ืน และบุคคล
แวดลอมที่นาพึงใจมีผลทําใหเกิดความสุข จึงตองมีการคัดเลือกและพัฒนาสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ และทางสังคมคือมนุษยดวยกันเอง ใหเอื้ออํานวยตอความสุขของบุคคลดวย เชน รูจักการ
เลือกคบเพื่อน รูจักการเลือกคูครอง เปนตน 



 

 

๓๕

 อนึ่ง เกี่ยวกับเปาหมายของชีวิตและแนวทางดําเนินชีวิตนั้น แมจะมีรายละเอียดที่
แตกตางหลากหลายกันไปในแตละบุคคล แตก็คงไมมีใครปฏิเสธวา ชีวิตที่งดงาม มีประโยชน     
(คือคุณคาตอตน ตอผูอ่ืน ตอโลก) และมีความสุข เปนชีวิตที่นาพึงปรารถนาสําหรับทุกคน แตการ
จะไปสูเปาหมายนี้ไดบุคคลจะตองพัฒนาคุณสมบัติอยางนอย ๖ ประการ คือ มีสุขภาพดี ความรูดี 
ความสามารถดี ความประพฤติดี จิตใจดี และมีส่ิงแวดลอมที่ดี 
 ดังนั้นจะเห็นวาการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้นเกี่ยวของกับการฝกฝนพัฒนาตนในดาน
ตางๆ อยางมาก และเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนบุคคล วัตถุ และธรรมชาติ คนอื่น ส่ิง
อ่ืน และธรรมชาติมีอิทธิพลตอความสุขความทุกขของเราดวย๒๓ 

 ๒.๑.๒.๒  การดําเนินชีวิตประเภทมีการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 การดําเนินชีวิตตามแนวนี้จะควบคูไปกับการพัฒนาความสุขไปดวย เปนความสุขทั้ง
ของตน ของผูอ่ืน และของคนหมูมาก เปนผลดีทั้งแกตน ผูอ่ืน ส่ิงแวดลอมทางวัตถุธรรมชาติ ผูที่
ดําเนินชีวิตตามแนวทางนี้จะเปนทั้ง คนเกง คนดี มีความสุข และความยั่งยืน เนื่องจากทุก
องคประกอบของชีวิตคือรางกาย จิตใจ สังคม ธรรมชาติ และวัตถุไดรับการพัฒนาไปพรอมกัน 
 การดําเนินชีวิตตามแนวนี้พัฒนาขั้นจากแนวคิดของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ผูที่ 
วงการศึกษาไทยใหการยอมรับอยางสูงในปจจุบัน ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑) ปลูกจิตสํานึกในการเรียนรูและการฝกฝนพัฒนาตนใหเปนผู “ใฝรูสูส่ิงยาก” 
 ๒) มีศีลและปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม  
 ๓) ฝกฝนเพิ่มความมีอิสระจากวัตถุภายนอกคือ “กินอยูแตพอดี” 
 ๔) ฝกการบริจาค การเสียสละ การสงเคราะห 
 ๕) รูเทาทันความรูสึกและแรงจูงใจภายในของตน และปรับใหเปน “แรงจูงใจใฝดีใฝ
สรางสรรค” 
 ๖) ปรับแตงจิตของตนใหมีกําลัง มีความสุข และความดีงามดวยสมาธิ 
 ๗) ฝกฝนพัฒนาปญญาในระดับสูงใหเขาใจความจริงของชีวิตและโลก เพื่อความเปน
อิสระเหนือความสุข ความทุกข ทั้งปวง๒๔ 

  

                                           
๒๓เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๒๘ - ๑๓๑. 

 ๒๔เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓๔. 
 



 

 

๓๖

 ๒.๑.๓ การดําเนินชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาโดยทั่วไป 
 บุคคลโดยทั่วไปนั้น  สวนใหญจะนําหลักคําสอนทางศาสนามาใช  ในการดําเนินชีวิต  
ซ่ึงบางทานอาจทราบบาง ไมทราบบางก็ตามแต  ซ่ึงการดําเนินชีวิตเหลานี้ไดรับถายทอดมาจากพอ
แม  ปู ยา ตา ยาย ในครอบครัวนั้น ๆ เพราะสังคมไทยเปนสังคมพุทธที่ไดสืบทอดกันมาเปนเวลาชา
นาน  ดังนั้น คําสั่งสอนของพระพุทธเจา  จึงมีบทบาทที่สําคัญตอนักธุรกิจ พอคา ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา  ครู  อาจารยทั้งหลาย พรอมทั้งขาราชการทุกระดับ 
 บุคคลทั่วไปไดนําหลักพุทธปรัชญามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  ก็เพื่อใหชีวิตพบ
กับความสงบสุข  เพื่อสงเสริมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพธุรกิจการงานใหประสบความสําเร็จ  แลว
นํารายไดมาจุนเจือครอบครัวในดานรายจาย  ดังนั้น หลักพุทธปรัชญาจึงประกอบดวยหลักคําสอนที่
เหมาะตอการนําไปใชในการดําเนินชีวิตทั้งสวนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจและการนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมได 
 มนุษยทุกคนยอมมีลักษณะที่เหมือนกันอยางหนึ่ง คือ รักสุข  เกลียดทุกข  และอยากมี

ชีวิตอยูหรือไมอยากตาย  ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นถึงธรรมชาติของชีวิตในลักษณะสากล  เมื่อมีการ

รักษาชีวิตใหคงอยูตอไปแลวที่สําคัญสําหรับชีวิตตอมาก็คือ  ชีวิตดํารงอยูเพื่ออะไร  หรือชีวิตควร

เปนอยางไร  ถาเราไมรูชีวิตควรเปนอยางไรแลว มนุษยก็ยอมที่จะมีชีวิตอยูโดยปราศจากจุดมุงหมาย

หรือมองไมเห็นความสําคัญในการใชชีวิต  อาจจะใชชีวิตที่ไมตางไปจากสัตว  คําตอบสําหรับเรื่อง

นี้มีหลายคําตอบ  เชน  ชีวิต  คือ งาน  ชีวิต  คือ  การทดลอง  ชีวิต  คือ  การเรียนรู  ชีวิตคือ 

การแสวงหา ฯลฯ  คําตอบที่แตกตางกันนั้นมาจากการมองโลก  เขาใจโลกเปนทัศนะ  โลกทัศน   

ส่ิงเหลานี้จะเปนตัวกําหนด  ใหมนุษยแตละบุคคลดําเนินชีวิตไปตามสิ่งที่ตนเองเขาใจวาสําคัญ  

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  มนุษยกําหนดความสําคัญในการดําเนินชีวิตจากสิ่งที่ตนเขาใจนั่นเอง  

การที่จะเขาใจความสําคัญของชีวิตจําเปนตองเขาใจถึงธรรมชาติของชีวิต  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงศึกษา

ธรรมชาติของชีวิตในทัศนะของศาสตรตาง ๆ ธรรมชาติของมนุษยในทัศนะของปรัชญา  ธรรมชาติ

ของชีวิตในทัศนะของศาสนาเปนลําดับไป  ดังนี้ 

 ๒.๑.๔ การดําเนินชีวิตโดยธรรมชาติในทัศนะตาง ๆ 

 ในวิชาชีววิทยา  ใหความรูแกเราเกี่ยวกับสิ่งที่องคประกอบของมันรวมตัวกันอยาง

ซับซอนและมีคุณสมบัติที่เราเรียกวา  “ชีวิต”  วิชานี้พยายามที่จะใหคําตอบวา  ส่ิงเหลานี้แตกตาง

จากสิ่งที่ไมมีชีวิตอยางไร  ส่ิงที่ชีวิตมีอยูกี่ชนิด  เปลี่ยนแปลงเปนชนิดหนึ่งไดอยางไร  และที่วา  



 

 

๓๗

“เจริญขึ้น”  นั้นหมายความวาอยางไร  เหลานี้คือ  ปญหาของชีวะวิทยา  สาขายอย ๆ ของชีวะวิทยา 

เชน พันธุวิทยา  ซ่ึงใหความรูกับเรื่องของพันธุกรรมวา  ลูกหลานไดอะไรถายทอดจากตนตระกูล 

 ในวิชามนุษยวิทยา  ศึกษาสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง  ซ่ึงเรียกกันวา มนุษย พยายามคนควา

เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย  และการรวมกันเปนหมูเหลา  ศึกษาถึงความรูสึก  หรือความเชื่อของ

มนุษย  และสื่อสารดูวามนุษยไดเร่ิมตนจากชุมชนเล็ก ๆ มาเปนสังคมที่ซับซอนอยางไร  สวน

เนื้อหาของสังคมวิทยานั้นก็คลายกับมานุษยวิทยา  เพียงแตวาสังคมวิทยาสนใจศึกษาสังคมอัน

สลับซับซอนของมนุษยในเวลาปจจุบัน 

 ในวิชาสรีรวิทยา  และกายวิภาค  พูดถึงสวนประกอบตาง ๆ ของรางกายของมนุษยวา

ทํางานอยางไร  วิชาจิตวิทยา  พยายามคนควาองคประกอบการทํางานของสมอง  หรือ  จิต  ตลอด

ถึงพฤติกรรมของมนุษย หรือของสิ่งที่มีชีวิต 

 

๒.๒  การดําเนินชีวิตของมนุษยท่ัวไป  
 เมื่อมนุษยเกิดมาแลวก็จะตองดํารงชีวิตอยูในสังคมเปนสวนใหญ  มีนอยมากที่มนุษยจะ
ปลีกตัวออกจากสังคมไปใชชีวิตเพียงลําพังตามธรรมชาติ  สวนหนึ่งมาจากมนุษยมีชวงเวลาวัยเยาว
ที่จะตองไดรับการเลี้ยงดูจากบิดามารดา  เปนเวลานานทําใหไมสามารถใชชีวิตตามรรมชาติได
รวดเร็วเหมือนสัตวชนิดอื่น ๆ  มนุษยจึงจําเปนที่จะตองอยูรวมกันเปนสังคม  หลักการดําเนินชีวิต
ของมนุษยนั้นสวนมากก็มักจะมีแบบแผนมาจากสังคมที่ตนเองดํารงอยู  ซ่ึงแตละสังคมก็มีหลักการ
ดําเนินชีวิตที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมและโลกทัศน 
 ในขั้นตนนั้นชีวิตของมนุษยยอมตองการในสิ่งที่ตนประสงคที่พึงพอใจ  นั่นคือความสุข
ซ่ึงความตองการนี้มีหลายทางดวยกัน  เมื่อสรุปจะไดเพียง ๓ ทาง คือ 
 ๑) ความตองการทางชีววิทยา  (Biological Needs) หมายถึง ความตองการอันเกิดทาง
รางกาย  อันเปนความตองการพื้นฐานที่จําเปนที่สุด เชน เร่ืองปจจัย ๔ อยาง คือ 
  ๑.๑) ความตองการอาหาร  มนุษยจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองพยายามสรางที่ทํามาหากิน  
ใหมีประโยชนที่สุดและคุมคาที่สุด 
  ๑.๒) ความตองการเครื่องนุงหม  เพื่อปกปดรางกาย  เพื่อความอบอุน  ปองกัน
อันตรายและแสดงถึงความเปนอารยชน  หรือผูที่เจริญแลว 
  ๑.๓) ความตองการที่อยูอาศัย  เพื่อปองกันฝนฟา  สัตวรายและเพื่อความสุขสบายใน
ชีวิตของตน 



 

 

๓๘

  ๑.๔) ความตองการยารักษาโรค  เพื่อบรรเทาหรือรักษาตัวเมื่อปวยไข  เพื่อพยุงชีวิต
ใหรอดพนจากความทุกขทรมานและมีความสุขตามสมควร 
 ๒) ความตองการทางสังคม  (Social  Needs)  เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม  ชอบอยูกัน
เปนกลุม  ทั้งนี้อาจจะเพื่อความอบอุนใจ  เพื่อสงเคราะหอนุเคราะหกันและกัน  จึงมีการแตงงานมี
คูครองมีบุตรสืบสกุล  มีเพื่อนฝูง  ตลอดทั้งมีมิตรประเทศเพื่อชวยเหลือกันและกันในดานการ
คาขาย  การศึกษา  การเมือง  และการทหาร  เปนตน  และนอกจากนี้ยังตองการความโดดเดนเพื่อมี  
เกียรติยศ  อํานาจ  ช่ือเสียง บริวาร อีกดวย 
 ๓) ความตองการทางใจ  (Mental Needs) อันเปนความตองการอันลึกซึ้ง  ซ่ึงอยู
เบื้องหลังความตองการดานอื่น ๆ ซ่ึงรองศาสตราจารย บุญมี  แทนแกว  กลาวไววา 
  ๓.๑) ความตองการความอบอุน  ความปลอดภัยและหลักประกันชีวิต  ความ
ตองการชนิดนี้มักจะพึ่งพาอาศัยอํานาจสูงสุดที่สามารถคอยดลบันดาลใหตนสมปรารถนา  เชน  
อํานาจทางศาสนาหรืออํานาจสิ่งสูงสุด  เชนพระผูเปนเจา  เปนตน 
  ๓.๒) ความตองการความดี  ความสมบูรณ  อันเปนสิ่งที่ดีงาม  อันเปนสิ่งที่ทุกคน
ยอมปรารถนาไมวาจะเปนผูดี  มั่งมี  หรือคนยากจน 
  ๓.๓) ความตองการบรรลุจุดหมายปลายทางของชีวิต  ซ่ึงมีอยูสองทาง คือทางดีกับ
ทางชั่ว ดังนั้น ศาสนิกชนจึงปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดมุงหมายปลายทางนั้นที่เห็นวาถูกตอง 
  ๓.๔) ความตองการความสุขพิเศษ  นั่นคือความตองการความสุขที่แทจริง  เชน
พระพุทธศาสนาสอนใหเขาใจในเรื่องไตรลักษณ คือ อนิจจัง  ทุกขัง  และอนัตตา  และสอนให
บรรลุถึงพระนิพพานอันเปนบรมสุข เปนตน 
  ๓.๕) ความตองการที่พึ่งอันประเสริฐ  มนุษยมีลักษณะอยางหนึ่งที่คลายกันกับสัตว 
คือมีความกลัว เชน กลัวฟารอง  ฟาแลบ  น้ําขึ้น  และลมพายุ  เปนตน  จึงมักหาที่พึ่ง  เชน  เทพเจา  
และภูเขา  ปาไม เปนตน 
  ๓.๖) ความตองการปรัชญาชีวิต  เพราะมนุษยอยูในทามกลางสิ่งแวดลอมทุกชนิด 
ส่ิงแวดลอมเหลานั้นยอมมีลักษณะสามอยาง คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู และสลายไป ถาเราศึกษาใหเขาใจ
ส่ิงแวดลอมดวยดี  เราจะสามารถเขาใจชีวิตอยางดีดวย  ดังนั้น เมื่อชีวิตเรามีสภาวะเชนนั้นเราจึงจะ
มีความสุข  ไมยึดติดในสิ่งใดมากเกินไป  อาจเกิดทุกขโทษได๒๕ 

                                           
๒๕ผศ.บุญมี  แทนแกว,  จริยธรรมกับชีวิต,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,  

๒๕๕๒), หนา ๒๘ – ๒๙. 



 

 

๓๙

 นอกจากสภาพแวดลอม  สังคม  และความตองการในสิ่งที่พอใจแลว  โลกทัศนเปนสิ่ง
สําคัญที่จะเปนตัวกําหนดใหมนุษยแตละบุคคลดําเนินชีวิตไปตามสิ่งที่ตนเองเขาใจวาสําคัญ 
 การดําเนินชีวิตของกลุมบุคคลทั่วไป ไดแก กลุมของฆราวาสผูประกอบอาชีพตาง ๆ 
เชน นิสิตนักศึกษา  ผูกําลังศึกษาหาความรูใสตัว  เพื่อพัฒนาการทางอารมณ  ทางสังคม  และ
พัฒนาการดานสติปญญา  กลุมครู อาจารย ผูสอนศิษยหรือ ผูถายทอดความรูใหแกศิษย  ซ่ึงการ
ดําเนินชีวิตของครูอาจารย นั้นยอมเปนไปตามหนาที่ที่สําคัญ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. ครู – อาจารยไทยมีบทบาทในการพัฒนาและสรางคน 
 บุคคลที่ใกลชิดกับเด็กรองจากบิดา มารดา คือครู นักเรียนไดจากบานมาอยูโรงเรียนเพื่อ
ศึกษาหาความรู ครูนอกจากจะใหวิชาความรูแลวยังตองใหคุณธรรมควบคูกันไปดวย คือเปนผูที่มี
ความสามารถ มีความรูและตองมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคูกันไป พูดงาย ๆ วา เปนคนเกงดวย
และดีดวย 
 ครูจึงควรมีความรูลึกซึ้งในศาสตรของงานที่จะตองสอนและมีคุณธรรมที่จะใหแกศิษย
ในทุกโอกาส รวมทั้งการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีตอศิษย คือ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
ตนเองดวย ถาครูไมมีคุณสมบัติดังกลาวก็ถือวาการปฏิบัติงานของครูยังไมมีคุณภาพเทาที่ควร 
เพราะเปนการยากที่จะใหลูกปูเดินตรงในเมื่อแมปูเดินโยไปเยมา นั่นคือ ถาครูไมมีคุณธรรมก็เปน
การยากยิ่งที่จะสอนใหศิษยมีคุณธรรม ครูที่ดีจึงตองมีคุณธรรมดวย เพื่อเปนตัวอยางในการสรางคน
ที่มีคุณธรรมอยางสมบูรณแบบ โดยครูจะตองเปนผูพัฒนาตนเองในดานวิชาการและเปนตัวอยางที่ดี
ใหแกศิษยโดยสามารถอบรมสั่งสอนแนะนําและชักจูงใหศิษยประพฤติดีไดดวย จึงเปนการพัฒนา
และสรางคนที่สมบูรณแบบ 
 ๒. ครู- อาจารยไทยที่มีบทบาทในการสืบทอดและรักษาระเบียบประเพณีและ
วัฒนธรรมของชาติเปนที่แนชัดวา ประชาชนหรือผูปกครองมีความคิดวา โรงเรียนจะตองมีบทบาท
ในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมของชาติไทยใหคงอยู
ตอไป การที่ความมุงหวังดังกลาวขางตนจะบรรลุจุดมุงหมายไดนั้น ก็ขึ้นอยูกับกลไกที่สําคัญของ
การดําเนินงานนี้ ก็คือผูดําเนินงาน คือ ครูจะตองมีความรูความสามารถที่จะอบรมสั่งสอนและมี
ความสามารถในการถายทอดประสบการณตางๆ ตลอดจนจัดหาประสบการณที่ดีเพื่อปลูกฝง
ทัศนคติที่ดีงามและมีคุณคาอันเปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงเกี่ยวกับระเบียบประเพณีและ
วัฒนธรรมอันเหมาะสมใหแกเยาวชนของชาติ เพื่อใหเกิดความเขาใจและซาบซึ้ง เห็นคุณคาและ
ความสําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชาติ เพื่อเยาวชนจะไดเปนกําลังที่สําคัญใน
การสืบทอดเจตนารมณอันมีคุณคามิใหสูญหายไปจากวัฒนธรรมของชาติไทย 
 



 

 

๔๐

๓. ครู- อาจารยไทยมีบทบาทในการเปนผูนําของสังคม 
 โดยคาดหวังวา  ครูจะตองเปนผูมีความสามารถ มีความรูที่ดี มีความสามารถที่จะอบรม
ส่ังสอนใหแกศิษยของตนมีความรูความสามารถ เปนผูนําของสังคมได และครูเองก็จะตองสามารถ
ใหความคิดเห็นและใหคําปรึกษาในเรื่องราวตางๆได ขณะเดียวกันก็ตองเปนผูนําทางความ
ประพฤติเพื่อเปนตัวอยางที่ดีมีคุณคาแกบุคคลในสังคมที่ตนอาศัยอยูดวย 
 สังคมจะตําหนิครูอาจารยผูประพฤติผิดระเบียบแบบแผน จารีตประเพณี หรือพฤติผิด
จากทํานองคลองธรรม และคิดวาไมควรจะเปนครูตอไป เพราะครูในทัศนะของบุคคลทั่วไปจะ
ประพฤติผิดไมได โดยคาดวาครูจะตองประพฤติตนใหเปนแบบฉบับที่ดี เพื่อเปนแบบอยางใหแก
ลูกศิษยเปนผูนําของลูกศิษย และเปนผูนําในสังคมและประเทศชาติดวย๒๖  

 ผูชวยศาสตราจารย บุญมี  แทนแกว ไดกลาวไววา หนาที่ของครู–อาจารยโดยตรง     
นั้น คือ 
 ๑. แนะนําดี ไดแก แนะนําศิษยตลอดทั้งชุมชนในทางที่ดี มีประโยชน ครู – อาจารยที่ดี
จะไมเพียงแตแนะนําหรือช้ีแนวเทานั้น ตองประพฤติดีนําดวย เพราะการสอนที่ดี คือ การกระทําให
เปนตัวอยาง เพราะจะทําใหผูเรียนหรือผูศึกษาปฏิบัติตามไดงายโดยไมรูสึกตัว 
 ๒. หนวงเหนี่ยวดี ไดแก ปองกันหรือหามปรามศิษยตลอดทั้งชุมชนมิใหประพฤติ
ในทางเสียหาย กลาวคือ เมื่อศิษยผิดหรือทราบวาจะประพฤติผิด ควรหาทางหนวงเหนี่ยวปองกัน
หรือหามปรามไว โดยเฉพาะในเรื่องอบายมุขซึ่งมีแหลงขอมูลมากมายในประเทศไทยเราแทบทุก
จังหวัดแตครู - อาจารยจะไดช่ือวาเปนผูหนวงเหนี่ยวที่ดีได ครู - อาจารยจะตองประพฤติตนใหได
กอนถาประพฤติตนไมไดแลวจะหนวงเหนี่ยวผูอ่ืนไมไดผล ดังที่ ปรัชญาเมธีขงจื๊อกลาวไววา “การ
สอนผูอ่ืนไมยาก แตตนตองทําตนใหดีกอน ถาตนประพฤติตนไมดีแลว จะสอนผูอ่ืนไดดีอยางไร” 
 ดังนั้น ครู - อาจารยพึงถือวางานสอน คือ แนะนําดี และหนวงเหนี่ยว เปนอาชีพหรือ
หนาที่ของตน ครู - อาจารยไมใชนักธุรกิจ ไมใชพอคา แมคา จึงตองพยายามปลุกปนศิษยใหเปนตัว
ของตัวเอง โดยชวยใหเขาไดพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองขึ้นอยางเต็มที่จากเนื้อหาวิชาที่ครู - 
อาจารยมีหนาที่รับผิดชอบสอนอยู และการสอนพึงสอนดวยเมตตาธรรม กลาวคือ ใหความรักศิษย 
หวังใหศิษยมีความรู เจริญกาวหนา จะไดมีความสุขสบายในชีวิตตอไป ตลอดทั้งมีความยุติธรรมใน

                                           
๒๖ผกา สัตยธรรม, คุณธรรมครู, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๕๗ – ๕๙.  



 

 

๔๑

ศิษยทุกคน เชน การใหคะแนน การสงเคราะหอนุเคราะหอ่ืน ๆ ควรเทาเทียมกันและเสมอหนากัน 
โดยไมเลือกวาหญิง ชาย ลูกคนร่ํารวยหรือยากจน เพราะทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันโดยธรรมชาติ๒๗ 

 

๒.๓ การดําเนินชีวิตแบบขาราชการ 
 ขาราชการ หมายถึง คนที่ทําราชการตามทําเนียบ ผูปฏิบัติราชการในสวนราชการ, 
บุคคล ซ่ึงรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน เชน ขาราชการ
พลเรือน ขาราชการทหาร ขาราชการตุลาการ ขาราชการอัยการ เปนตน๒๘ 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงวางระเบียบขาราชการพลเรือนเปนครั้งแรก 
ใหมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๒ เพื่อเปนแนวทางในการเลือกสรรผูมีความรูและ
ความสามารถเขารับราชการ โดยกําหนดใหมีขาราชการ ๓ ประการ คือ 
 ๑. ขาราชการพลเรือนสามัญ คือ ขาราชการที่รัฐบาลบรรจุแตงตั้งไวตามระเบียบฯ แบง
ออกเปน ๒ ช้ัน คือ ช้ันสัญญาบัตร (รองอํามาตยตรีข้ึนไป) และชั้นราชบุรุษ 
 ๒. ขาราชการพลเรือนวิสามัญ คือ บุคคลที่รัฐบาลจางไวใหทําการเฉพาะอยาง หรือ
ระยะเวลาชั่วคราว 
 ๓. เสมียนพนักงาน คือ ขาราชการชั้นต่ํา ซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามอัตราที่ตั้งไว๒๙ 
 บุคลากรที่เปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจาง
ขององคกรของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมอํานวย
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี๓๐ 

                                           
๒๗ผศ. บุญมี แทนแกว, จริยศาสตร, พิมพคร้ังที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พร้ินติ้ง

เฮาส, 2539), หนา 60.  
๒๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, อางแลว,  

หนา ๑๘๐. 
๒๙วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 

๒๔๗๑”, ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕,http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/ PDF/2471/A/293. 
PDF(24 March 2012) 

๓๐วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย”, ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕, 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/047/1.PDF (24 March 2012) 



 

 

๔๒

 ปจจุบันขาราชการไทยยังคงเปนแกนหลักในการสรางสรรคและพัฒนาประเทศ ดังนั้น
หนาที่ของขาราชการไทยที่ดีจึงตองมีคานิยมสรางสรรค ๕ ประการ เปนหลักสูงสุดในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหสังคมไทยมีเสถียรภาพใหเปนที่ยอมรับจากนานาประเทศสําหรับการแขงขันใน
เวทีโลก ซ่ึงไดแก 
 ๑. กลายืนหยัดทําสิ่งที่ถูกตอง หมายถึง ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ชอบธรรม เสียสละ 
อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไมยอมโอนออนตามอิทธิพลใด ๆ 
 ๒. ซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติหนาที่ดวยความตรงไปตรงมามี
หลักธรรม แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอประชาชนตอผล 
การปฏิบัติงานตอองคกร และตอการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 
 ๓. โปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความ
โปรงใส ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองได เปดเผยขอมูลขาวสารภายใตกรอบของกฎหมาย 
 ๔. ไมเลือกปฏิบัติ หมายถึง การบริการประชาชนดวยความเสมอภาค ไมเลือกที่รักมักที่
ชังในการใหบริการ ปฏิบัติตอผูมารับบริการดวยความมีน้ําใจ  มีเมตตา  เอื้อเฟอ  เผ่ือแผ 
 ๕. มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน หมายถึง ทํางานใหเสร็จตามกําหนด ทํางานใหเกิดผลดีแก
หนวยงานและสวนรวม ใชทรัพยากรของทางราชการใหคุมคา เสมือนหนึ่งการใชทรัพยากรของ
ตนเอง เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก๓๑ 
  

๒.๔  การดําเนินชีวิตแบบนักธุรกิจผูปฏิบัติธรรม 
 การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนินชีวิต  นักธุรกิจเปน
บุคคลกลุมหนึ่งที่อาศัยอยูในสังคม  มีความจําเปนที่จะตองอาศัยสังคมเปนแหลงแสวงหาปจจัยเล้ียง
ชีพ  ดังนั้น ส่ิงที่สังคมจะยอมรับบุคคลอื่นไดนั้น  บุคคลดังกลาวจะตองเปนบุคคลที่มีศีลธรรม  ซ่ึง
เรียกวา “อารยชน”  คือ  การปฏิบัติหลักกุศลกรรมบถ  ๑๐  ที่สามารถแยกออกได ๓ สวน คือ     
“การปฏิบัติทางกายสุจริต  ๓ ทางวจีสุจริต  ๔ ทางมโนสุจริต  ๓ ประการ”๓๒  ซ่ึงมีหลักของการ
ปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๒.๔.๑ กายสุจริต ๓ ซ่ึงเปนหลักปฏิบัติที่เปนกุศลดวยการละทางกาย ๓ ประการ  
เพื่อกอใหเกิดกุศล  ดังนี้ 
   ๑) ละเวนจากการฆาสัตว  ปฏิบัติตนแกผูอ่ืนและสัตวโลกดวยความเมตตา 

                                           
๓๑สํานักงาน กพ., “ขาราชการที่ดีควรปฏิบัติอยางไร”, ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕, หนา ๑๔.

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:j481N4FRIAEJ: > (24 March 2014)  
๓๒ที. ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗ . 



 

 

๔๓

   ๒) ละเวนจากการลักทรัพยผูอ่ืน  ปฏิบัติตนดวยการมอบสิ่งของที่ตนมีมาก
แลวใหแกผูที่ยากไรกวาตน  ใหการชวยเหลือแกผูอ่ืนดวยความเต็มใจ  ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  
เคารพในทรัพยสินของบุคคลอื่น 
   ๓) เวนจากการผิดประเพณี  อันเปนสาเหตุแหงความทะเลาะเบาะแหวงกัน 
เพราะเรื่องของสามีภรรยา เปนเรื่องที่ยอมกันไมได  เพราะฉะนั้น  ไมควรลวงละเมิดของรักของ
หวงของบุคคลอื่นและไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  ๒.๔.๒ วจีสุจริต  ๔  เปนการเวนในคําพูดที่กอใหเกิดความไมสงบสุข  เพราะคําพูด
ไมมีตัวตน  พอไดฟงแลว  จะทําใหลึกเขาไปสูจิตใจได  ถาเปนคําพูดที่ดีก็จะกอใหเกิดความสงบสุข  
ถาคําพูดไมดีจะทําใหสังคมไมสงบ  ดังนั้น  ควรละเวนคําพูดเหลานี้เสีย 
  ๑) เวนจากคําพูดเท็จ  พูดโกหกหลอกลวง  กลาวแตคําซื่อสัตย  ไมจงใจพูดเท็จ 
  ๒) ละเวนการพูดสอเสียด  ยุยง  สรางความแตกแยกความสามัคคี  พูดแตคําพูดที่เปน
สมานฉันท  สงเสริมความสามัคคีอันดีงาม 
  ๓) ละเวนการพูดหยาบคาย  พูดแตคําสุภาพ  ออนนอมถอมตน  พูดในสิ่งที่นารับฟง  
เมื่อไดรับฟงแลวสรางความสบายใจ 
  ๔) ละเวนการพูดเหลวไหล  เพอเจอ  พูดแตคําพูดที่มีสาระ พูดมีเหตุ  มีผล  พูดให
เกิดประโยชนและพูดอยางถูกกาลเทศะ 
  ๒.๔.๓ มโนสุจริต  เปนการเวนจากการคิดในทางที่ผิดตอจารีตประเพณี  หรือเวน
จากการคิดที่ไมดี  ควรเปนบุคคลที่คิดดี  คิดในสิ่งที่เปนประโยชน  จึงจะพูดในสิ่งที่เปนประโยชน
และทําในสิ่งที่เปนประโยชน  ดังนี้ 
  ๑) ไมคิดละโมบเอาของบุคคลอื่นที่เขาไมไดใหมาเปนของตน  ควรเปนบุคคลที่คิด
ในการเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมใหมากกวา 
  ๒) ไมคิดปองราย หรือเบียดเบียนบุคคลอื่น  ซ่ึงเปนการมุงทํารายบุคคลอื่นดวย
วิธีการตาง ๆ  ที่ทําใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหาย  ควรตั้งแตความปรารถนาดีตอบุคคลอื่นดวย
ไมตรีจิตที่ดี  มุงคิดในเรื่องของการชวยเหลือบุคคลอื่นเทาที่ตนจะปฏิบัติได 
 นอกจากนี้ยังมีการดําเนินชีวิตตามหลักของเบญจศีลและเบญจธรรม  เพื่อการดําเนิน
ชีวิตที่ดี  ซ่ึงเปนหลักของการสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้นแกสังคม  ดังนี้ 
  ๒.๔.๔ หลักเบญจศีล  เปนขอหามของมนุษยไมใหมีพฤติกรรมอยางสัตวโลกทั่วไป
และเบญจธรรมเปนหลักของการปฏิบัติสําหรับมนุษย มีดังนี้ 
  ๑) ปาณาติปาตา เวรมณี  เวนจากการทําลายชีวิตสัตวใหตกลวงไป 
  ๒) อทินนาทาน เวรมณี  เวนจากการลักทรัพย 
  ๓) กาเม  สุมิจฉารารา เวรมณี  เวนจากการประพฤติผิดในกาม 



 

 

๔๔

  ๔) มุสาวาทา เวรมณี  เวนจากการพูดเท็จโกหกหลอกลวง 
  ๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี  มีเจตนาเวนจากการดื่มน้ําเมา๓๓  
  ๒.๔.๕ หลักของเบญจธรรม  ที่เปนหลักของการประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาทในพุทธปรัชญาเถรวาทไดอาศัยหลักของเบญจธรรมเปนหลักการดําเนินชีวิตอันเปน
พื้นฐานในการดําเนินชีวิตของคฤหัสถ ผูปฏิบัติธรรม ดังนี้ 
  ๑) การมีความเมตตาแกผูอ่ืน 
  ๒) การรูจักแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืนหรือการเสียสละสวนของตนเพื่อประโยชน
สวนรวม 
  ๓) มีความยินดีในสามีภรรยาของตน 
  ๔) รูจักรักษาสัจจะของตนเองหรือมีสัจจะในคําพูดของตน 
  ๕) มีสติสัมปชัญญะในการครองตน๓๔ 

 ดังนั้น  การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนินชีวิตสวนตัวของ
คน  สวนใหญที่ใชในการดําเนินชีวิตสวนตัวจะใชหลัก  “ความซื่อสัตย คือ คําพูดเปนนายของเรา”  
ซ่ึงเปน  “การคิดดี  ทําดี  และพูดดี”  “คิดดี  ทําความดี  มีศีลธรรม”  “รักษาศีลหา”  “เสียสละ
ชวยเหลือผูอ่ืน”  หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการดําเนินชีวิต  สวนใหญยืนยันถึงการนําหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาทที่เกี่ยวกับศีลหา  กุศลกรรมบถ ๑๐  และหลักพุทธปรัชญาเถรวาทอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
ธรรมทางพุทธปรัชญาเถรวาท คือ “สพฺพปาปสฺส  อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา  สจิตฺตปริโยทปนฺนํ  
เอตํ  พุทธสาสนํ  การละความชั่วทั้งปวง  การทําความดีทั้งปวงและทําจิตใจใหผองใส นี่คือคําสอน
ทางพุทธศาสนา”  ดังนั้น จึงทําใหทราบวาหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนินชีวิตสวนตัว  
คือ  เบญจศีล  กุศลกรรมบถ ๑๐  และหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่สําคัญในการดําเนินชีวิตในทาง
พุทธปรัชญาเถรวาท  ดังกลาว 
 ๒.๔.๖  หลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
 การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชดําเนินชีวิตในครอบครัวของนักธุรกิจ 
ไดอาศัยหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อยาง  เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต  เพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรื่อง
ในธุรกิจและสังคม  ซ่ึงเปนหลักพื้นฐานของการดําเนินชีวิตของชาวพุทธศาสนิกชนและที่สวนใหญ
มีความสงบสุขเพราะไดยึดหลักของบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อยาง  ดังนี้ 
 ๑) ทานมัย  บุญสําเร็จดวยการสละทรัพยและสิ่งของเพื่อชวยคนในครอบครัว 

                                           
๓๓อง. ปฺจก. ๒๒/๑๗๑/๒๒๗.  
๓๔ที.ปา. ๑๑/๒๘๖/๒๔๗. 



 

 

๔๕ 

 ๒) สีลมัย  บุญสําเร็จดวยการประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีล  ซ่ึงเปนการอบรมกายและ
วาจา   ใหมีความสงบเรียบรอย  เวนจากการทําผิดทางกายและวาจา  มีเวนจากการฆาสัตวและการ
พูดคําเท็จ เปนตน 
 ๓) ภาวนามัย  บุญสําเร็จดวยการอบรมและเจริญกรรมฐานหรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา  
“การลงมือประพฤติปฏิบัติในกิจการงาน ๆ” และมีการพัฒนากายและวาจาและการงานนั้น  ใหดีข้ึน  
เชน  การลงมือใหทานหรือการลงมือทํางานและพัฒนางานใหมันดีข้ึนตามลําดับ 
 ๔) อปจายนมัย  บุญสําเร็จดวยการประพฤติปฏิบัติที่ออนนอมถอมตนตอผูใหญหรือการ
ใหความเคารพแกผูมีอายุมากกวาตนและผูมีธรรมที่สูงสง 
 ๕) เวยยาวัจจมัย  บุญสําเร็จดวยการขวนขวายในกิจการที่ชอบ เวนจากงานที่เปนทุจริต
ทางกายและวาจา 
 ๖) ปตติทานมัย  บุญสําเร็จดวยการแบงความดีใหคนในครอบครัวมีสวนรวมในการทํา
ความดีรูจักชักชวนคนในครอบครัวทําสิ่งที่เปนประโยชน 
 ๗) ปตตานุโมทนามัย  บุญสําเร็จดวยการมีความยินกับผูทําความดี  รับรูความดีของคน
อ่ืนหรือที่เรียกวา  “การแสดงความยินดีกับผูอ่ืน  เมื่อเขาไดรับการยกยองวาเปนผูกระทําความดีที่ทุก
คนยอมรับ” 
 ๘) ธัมมัสสวนามัย  บุญสําเร็จดวยการตั้งใจฟงธรรมดวยความเคารพ  ตามปกติผูฟงจะ

ไดรับความรูมากกวาผูพูดถามีความตั้งใจฟงเปนอยางดีก็จะทําใหเกิดประโยชนแกผูฟง 

 ๙) ธัมมเทสนามัย  บุญสําเร็จดวยการแนะทางใหกับผูอ่ืนทําในสิ่งที่ชอบดวยหลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาท 

 ๑๐)  ทิฎุชุกัมม  บุญสําเร็จดวยการปรับแนวคิดใหตรงกับสากลนิยมหรือเปนการเปด

กวางในทางความคิด๓๕ 

 การดําเนินชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ  ๑๐  ประการนี้เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิตตาม

หลักพุทธปรัชญาเถรวาท  ซ่ึงเปนแนวความเชื่อตามหลักในทางพุทธปรัชญาเถรวาทมีความเชื่อวา

เมื่อประพฤติปฏิบัติลงไปจะทําใหเกิดความสุขแกผูประพฤติตามหลักของความจริงในทางกุศล

กรรม  ซ่ึงจากหลักพุทธปรัชญาเถรวาทดังกลาวนี้ทําใหทราบวาบุคคลไดใชหลักพุทธปรัชญาเถร

                                           
๓๕ฝายเผยแผพระพุทธศาสนา  กรมการศาสนา  กองศาสนศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ,  

คูมือการศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรี,  พิมพคร้ังที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา,  
๒๕๔๔),  หนา ๓๙. 



 

 

๔๖

วาทเหลานี้ดําเนินชีวิตในครอบครัว เชน  “การเขาใจสภาวะธรรมตามความเปนจริงของคนใน

ครอบครัว”  “มีความเมตตา  กรุณา  มุทิตา และอุเบกขา” 

 ในบุญกิริยาวัตถุทั้ง ๑๐ นี้  ทิฏฐิชุกรรม  เปนเรื่องที่สําคัญที่สุด  เพราะเปนเหตุแหงการ

ทําดีหรือช่ัวในบุญกิริยาวัตถุขอที่เหลือ  บุญกิริยาวัตถุ ๑๐  สงเคราะหลงในบุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ  

ปตติทานมัย  ธัมมเทสนามัย  เปนทานมัย  อปจายนมัย  เวยยาวัจจมัย  เปนสีลมัย  ปตตานุโมทนามัย  

ธัมมัสสวนมัย  และทิฏุชุกรรม  เปนภาวนามัย 

 

๒.๕  การดําเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะ 
 การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่มุงเนนถึงหลักของการปฏิบัติตนให

เหมาะสมกับฐานะของตนที่เปนนักธุรกิจ  ที่มีหนาที่ในการคาขายเพื่อหวังผลกําไรที่จะไดมาจาก

การคาขาย  เพราะนักธุรกิจนั้นมีหนาที่คาขายดวยการคิดคาแรงงาน  คาเสียเวลา  คาสถานที่จาก

สินคาที่นําไปสงลูกคา  และเปนหนาที่ของนักธุรกิจจะตองปฏิบัติเชนนี้  เพราะหากไมปฏิบัติเชนนี้  

จะไมมีรายไดมาเล้ียงดูครอบครัว  ดังนั้น  หลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนินชีวิตสวนตัว

ของนักธุรกิจ  คือ  “การรูจักแสวงหาทรัพย  รูจักใชทรัพย  หรือการรูจักแสวงหาเงิน  การใชเงินให

เปนประโยชน  เปนผูปฏิบัติหนาที่ทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง๓๖  เพราะการปฏิบัติตามหลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาทเหลานี้  คือ 

 ๒.๕.๑ การแสวงหาทรัพย เปนหลักหัวใจเศรษฐี  “อุ อะ กะ สะ” คือการแสวงหาทรัพย
ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเพื่อใหเกิดประโยชนในปจจุบัน  ซ่ึงประกอบดวยหลักพุทธปรัชญา
เถรวาทที่สงเสริมเพื่ออํานวยประโยชนในเบื้องตนที่ประกอบดวยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่เรียกวา  
“ทิฏฐิธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ประการ  มี อุฏฐานสัมปทา ๑  อารักสัมปทา ๑  กัลยาณมิตตตา ๑  
และสมชีวิตา ๑”๓๗  ดังนี้ 

  ๑) อุฏฐานสัมปทา  เปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่สงเสริมเกี่ยวกับความขยันในการ
ปฏิบัติหนาที่การงาน  ซ่ึงเปนการประกอบอาชีพอยางสุจริต  ฝกฝนใหมีความชํานาญในการทํางาน  

                                           
๓๖พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  ธรรมนูญชีวิต, พิมพคร้ังที่ ๓,  กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๔), หนา ๓๘. 
๓๗องฺ. อฏฐก. ๒๓/๑๔๔/๒๘๙.  



 

 

๔๗

รูจักหลักการในการทํางาน  รูจักหลักการใชปญญาตรวจตรา  สอดสองดูแลงานเพื่อหาวิธีการที่
เหมาะสมในการจัดการบริหารงานใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒) อารักขสัมปทา เปนการถึงพรอมดวยการรักษา คือ การรักษาคุมครองทรัพยของ
ตนที่แสวงหามาไดหรือผลงานของตนที่ไดประกอบขึ้น  เพื่อไมใหทรัพยสินเหลานั้นมีอันตราย 
หรือสูญหายไปและเสื่อมเสียไปอยางไรประโยชน 
  ๓) กัลยาณมิตตตา  เปนมิตรที่ดีสําหรับตนที่คอยชวยเหลือ  คุมครอง  แนะนํา
ปองกันใหพนจากอันตรายคือ  การชวยเหลือของมิตรที่ดีนั้น  เมื่อยามมีภัยในยามที่ธุรกิจตกต่ํา
ขาดทุนเงินหมุนไมทัน  ถูกกีดกันทางสินคา  หาคนซื้อไมมี  เพื่อนที่ดีจะตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
ปกปองคุมครองซึ่งกันและกัน  แนะนําสินคาของเพื่อนใหลูกคาฟงและปองกันเมื่อยามเพื่อนมีภัย
จากผูไมหวังดี  ส่ิงเหลานี้นักธุรกิจจะตองพึงปฏิบัติ  เพื่อใหความอยูรอดทางธุรกิจของตน 
  ๔) สมชีวิตา  เปนหลักที่เกี่ยวกับการเล้ียงชีพอยางเพียงพอ  ไมจายมากเกินกวา
รายรับ  และไมจายพอดีกับรายรับเชนกัน  เพราะการเลี้ยงชีพที่เพียงพอนั้น เปนการใชทรัพยให
เหลือพอใชในวันถัดไป  เพราะวันขางหนาอาจมีอุปสรรคในการทํางานหรือแสวงหาทรัพยไมได  
จึงเอาทรัพยที่เหลือในวันกอนนั้น  มาใชสอยเปนทุนสํารองในการดําเนินชีวิตตอไป 
  ๒.๕.๒ การจัดสรรทรัพยท่ีไดมา  ซ่ึงเปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการ
ดําเนินชีวิตของนักธุรกิจที่แสวงหาทรัพยมาดวยการแบงออกเปน ๔ สวนเทา ๆ กัน คือ  “เอเกน  
โภเค  ภฺุเชยฺย ๑ สวน  ทวีหิ  กมฺมํ  ปโยชเย ๒ สวน  และจตุตฺถฺจนิธาเปยฺย ๑ สวน”๓๘  ซ่ึงเปนการ

จัดสรรเพื่อใชใหเกิดประโยชนตามความประสงค  ดังนี้ 
  ๑) เอเกน  โภเค  ภฺุเชยฺย ๑ สวน  ทรัพยสวนที่หนึ่งเก็บไวใชสําหรับเลี้ยงตนและ
คนที่เกี่ยวของ 
  ๒) ทวีหิ  กมฺมํ  ปโยชเย ๒ สวน  ทรัพย ๒ สวนเก็บไวเพื่อนําไปลงทุนคาขายหรือทํา
กิจการอื่น ๆ ที่สงผลใหมีรายไดอยางถูกตองการกฎหมาย จารีตประเพณีที่ดีงามของทองถ่ิน 
  ๓) จตุตฺถฺนิธาเปยฺย ๑ สวน  และทรัพบสวนสุดทาย คือ ๑ สวนเก็บไวเพื่อใชใน
คราวจําเปน  เชน  สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  ขาดดุลรายได เสียภาษี  หรือเหตุการณอ่ืน ๆ ที่สามารถนํา
ทรัพยสวนนี้ไปใชบรรเทาทุกข เปนตน 
 ๒.๕.๓ การใชสอยทรัพยท่ีจัดสรรออกเปนสวน ๆ ซ่ึงในที่นี้หมายถึงการใชสอยทรัพย
สวนที่จัดสรรไวเพื่อเล้ียงตนและคนที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

                                           
๓๘ที. ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒.  



 

 

๔๘

  ๑) ใชเล้ียงตนและคนที่เกี่ยว  ซ่ึงประกอบดวยมารดา  บิดา  บุตรธิดา  สามีภรรยา
และคนในครอบครัวทุกคนที่สมควรจะไดรับปจจัยส่ี 
  ๒) บํารุงมิตรสหายและผูรวมกิจการงานใหเปนสุขเมื่อกิจการเจริญรุงเรือง 
  ๓) ใชเปนทุนสํารองในการใชเปนทรัพยสวนตัว  เพื่อใหมีความมั่นคงในตัวเอง 
  ๔) ใชทําพลีกรรม  คือ  การสละทรัพยสมบัติเพื่อบํารุงและการบูชา ๕ อยาง คือ    
การสงเคราะหญาติ  การตอนรับแขก  การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูที่ลวงลับไปแลว  เสียภาษีให
รัฐบาล  เพื่อนําไปพัฒนาประเทศและการนําไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแตละบุคคล 
  ๕) อุปถัมภค้ําชูพระพุทธศาสนา  ดวยการบํารุงพระภิกษุสงฆผูปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ
ใหอยูรักษาพระพุทธศาสนาตอไป๓๙ 

 ๒.๕.๔ หลักความสําเร็จอาชีพธุรกิจของผูปฏิบัติธรรม  คือ การใชหลักอิทธิบาท ๔ ใน
การประกอบอาชีพ  ซ่ึงเปนหลักของความสําเร็จในการประกอบอาชีพธุรกิจ ดังนี้ 
  ๑) ฉันทะ คือ ความพอใจในการประกอบอาชีพที่ตนประกอบอยู  มีความใฝใจใน
หนาที่การงานอยางเต็มความสามารถ เปนตน 
  ๒) วิริยะ  คือ  ความเพียรในการงานของตน  เพื่อใหงานที่ประกอบอยูลุลวงไปดวยดี  
ดังกลาว 
  ๓) จิตตะ  คือ  ความเอาใจใสในหนาที่การงานอยางเต็มความสามารถ เปนตน 
  ๔) วิมังสา   คือ   ความไตรตรอง   หรือการคิดหาวิ ธีในการทํางานใหพบกับ
ความสําเร็จดวยวิธีตาง ๆ ซ่ึงเปนการพินิจพิจารณาขอบกพรอง หรือขอดี เพื่อไปเปนหลักในการ
ดําเนินงานในครั้งตอไป๔๐  

 การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนินชีวิตของนักธุรกิจเหลานี้ 
ทําใหทราบไดจากการสัมภาษณวา  นักธุรกิจสวนใหญจะใชหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเกี่ยวกับ    
“การมีสัจจะในการพูดกับลูกคา” “ซ่ือสัตยตอลูกคา”  และมีความอุตสาหะ  อดทน  ประหยัด  เล้ียง
ชีพแตพอเพียง” เปนตน 
 

  

                                           
๓๙องฺ. ปฺจก. ๒๒/๔๑/๔๘. 
๔๐ที. ปา. ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 



 

 

๔๙

๒.๖ การดําเนินชีวิตตามหลักธรรมที่พึงทางใจ 
 การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนินชีวิตในสังคมของนัก
ธุรกิจนั้น  เปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่สงเสริมใหชีวิตที่เปนนักธุรกิจดําเนินไปอยางเรียบงายโดย
อาศัยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่เปนนาถกรณธรรมหรือธรรมอันเปนที่พึ่ง ๑๐ อยาง  เปนธรรมที่ให
ผลตอบแทนแกผูนําไปประพฤติปฏิบัติดังที่วา  “ธรรมยอมรักษาผูประพฤติปฏิบัติธรรมเชนกัน”๔๑  

หลักของการประพฤติปฏิบัติหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในขอนี้  เพื่อใหเปนหลักของใจ  เพราะวาใน
รางกายของมนุษยนั้นมีจิตใจเปนสวนสําคัญ  ถาจิตใจออนแอลงรางกายก็พลอยออนแอไปดวย  
ดังนั้น มนุษยจึงจําเปนที่จะตองหาที่พึ่งทางใจ  ที่เรียกวา  “นาถกรณธรรม”  หรือธรรมอันเปนที่พึ่ง  
๑๐ อยาง  ดังนี้ 
 ๑) ศีล  เปนเครื่องปองกันไมใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอ่ืน เพราะวา  ผูมีศีล  
เปนผูมีกิริยาที่เรียบรอย  มีความสํารวมกาย  วาจา  และมีวาจาที่ออนหวาน 
 ๒) พาหุสัจจะ เปนเครื่องปองกันเรื่องราวที่จะเกิดคดีกับตนเองและสังคมเปนผูรู
ศิลปวิทยาทั้งคดีโลกและคดีธรรมรูวาสิ่งใดถูกหรือส่ิงใดผิดรูจักคดีทั้งทางโลกและทางธรรม 
 ๓) กัลยาณมิตตตา  เปนเครื่องปองกันการเสียประโยชน  เพราะกัลยาณมิตรเปนผู
แนะนําประโยชนและปองกันภัยตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนสิ่งที่สําคัญจะตองเปนผูมีความสุจริต ๓ 
ประการ  คือ  กายสุจริต  วาจาสุจริต  และ มโนสุจริต  ที่เรียกวา  “การมีมิตรที่ดี  คือ  มิตรที่แนะนํา
ประโยชนและเปนผูมีความสุจริต ๓ ประการ เปนตน๔๒  

 ๔) โสวจัสสตา  เปนเครื่องปองกันการผิดพลาดในการกําเนิดชีวิต เพราะผูใหญเปนผูที่
เกิดกอน  ยอมเปนผูมีประสบการณในการดําเนินชีวิต  เมื่อผูใหญเตือนควรพิจารณา  ถาเห็นวาดีก็
ควรจะเชื่อฟงหรือคลอยตามคําตักเตือนและนําไปประพฤติปฏิบัติ 
 ๕) กิงกรณียเยสุ  ทักขตา  เปนการขวนขวายเพื่อชวยเหลือเพื่อนดวยความเต็มใจ  เปน
การชวยงานเพื่อนที่ชวยเหลือ ไดยาก  หรือเปนการชวยเหลือเพื่อน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
 ๖) ธัมมกามตา  เปนการแสวงหาความรูทั้งทางโลกและทางธรรม  การแสวงหาความรู
ทางโลกเพื่อประกอบอาชีพ  สวนการแสวงหาความรูทางธรรมเพื่อเปนที่พึ่งทางใจ 
 ๗) วิริยารัมภะ  มีความเพียรพยายามในการละเลิกการทําความชั่วและมีความเพียรใน
การทําความดีหรือ  “ความเพียร ๓ ประการ คือ เพียรพยายามในการละความชั่ว เพียรพยายามทํา

                                           
๔๑ขุ.เถร. ๕๐/๒๕๘/๓๗๔.  
๔๒ขุ.อิติ. ๔๕/๑๙๕/๑๒๑ – ๑๒๒. 



 

 

๕๐

ความดีและเพียรพยายามทําความดีใหมาก ๆ ขึ้นไปอีก๔๓ ซ่ึงเปนพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมเพื่อให

เขาถึงความสุขของตนเองและคนในสังคมที่ตนอาศัย 
 ๘) สันตุฏฐิ  มีความยินดีในสิ่งที่ตนไดมาและสิ่งที่ตนมีอยูดวยความสุจริต  ไมควรมี
ความโลภอยากไดของคนอื่น โดยการทุจริต เพราะจะทําใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอ่ืน 
 ๙) สติ  เปนสิ่งที่ทําใหมีการดํารงชีวิตอยางมั่นคง  ไมวอกแวกเมื่อพบกับเหตุการณที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง เปนการตั้งสติใหมั่นคง  จึงแกปญหาเหลานั้นใหลุลวงไปดวยดี 
 ๑๐)  ปญญา ความรูความสามารถในการรอบรูในปรัชญาการดําเนินชีวิต  มีแนวคิดที่
เปนกุศล  สามารถเขาถึงภาวะของการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขเพราะการมีปญญาที่รอบรู๔๔ 
 ดังนั้น การดําเนินชีวิตตามหลักนาถกรณธรรมหรือธรรมอันเปนที่พึ่ง ๑๐ อยาง  ซ่ึงเปน
ธรรมที่ประพฤติปฏิบัติแลว  สามารถนํามาเปนที่พึ่งทางใจไดและเปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทของ
การดําเนินชีวิต  ของชาวพุทธศาสนิกชน เชน “มองโลกในแงดี  ใหเกียรติเพื่อนเสมอ”  “เสียสละให
ความรักแกเพื่อน ๆ”  โดยอาศัยที่สําคัญในทางการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่วา  “การละการทํา
ความชั่วทั้งปวง  การทําความดีทั้งปวงและทําจิตใจใหผองใส”  นอกจากนี้ยังมีหลักพุทธปรัชญา   
เถรวาทที่เกี่ยวกับฆราวาสธรรม ๔ ประการ  ที่เปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่สงเสริมใหนักธุรกิจ
สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมั่นใจ คือ “สัจจะ  ทมะ  ขันติ และจาคะ๔๕ ซ่ึงมีหลักในการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑) สัจจะ เปนแนวเกี่ยวกับการรักษาสัจจะที่เกี่ยวกับคําพูด การแสดงออก  ที่จะตองรับ
ผิดเมื่อใหสัญญาไวกับบุคคล 
 ๒) ทมะ  เปนหลักของการฝกฝนตนเองใหมีทักษะในเรื่องตาง ๆ เชน ทักษะใน
การตลาด เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตลาดหลักทรัพย ทอง การพลังงาน ส่ิงเหลานี้จะฝกฝนเรียนรู
เพื่อใหเกิดความทักษะที่ทันสมัยอยูเสมอ 
 ๓) ขันติ  คือ ความอดทนตอสถานการณบานเมือง  มีความอดทนเรื่องของความเพียร
พยายามใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ๔) จาคะ  คือ  การบริจาคสิ่งของหรือทรัพยสินของตนที่คิดวา  เปนสิ่งมีคาสําหรับสังคม  
เพื่อใหบุคคลอื่นไดนําไปใชใหเกิดประโยชน เชน การบริจาคแวนตาเกาที่ตนเคยใชมากอน  แต
ปจจุบันไมใชแลว  จึงบริจาคเพื่อใหแกผูที่เหมาะสมควรจะนําไปใชใหเกิดประโยชนได 
                                           

๔๓องฺ.ติก.  ๓๔/๔๕๕/๔๖ – ๔๗. 
๔๔ฝายเผยแผพระพุทธศาสนา  กรมการศาสนา กองศาสนศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 

คูมือการศึกษา นักธรรมชั้นตรี, อางแลว, หนา ๔๐. 
๔๕สํ.ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖. 



 

 

๕๑

๒.๗  การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทสูเปาหมายของชีวิต 
 การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่จะนําชีวิตมุงสูเปาหมายเปนกําลังที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจหรือ “กําลังธรรม”๔๖ที่จะนําชีวิตมุงสูจุดหมาย ๔ ประการคือ “ปญญาพละ          

วิริยพละ อนวัชชพละ และ สังคหพละ”๔๗ ดังนี้ 

 ๑) ปญญาพละเปนกําลังทางปญญา ที่เรียกวา ความรูความสามารถ สําหรับผูที่จะมี
ความรูความสามารถนั้นจะตองเปนผูศึกษาเลาเรียนในเรื่อง ศีล สมาธิ ปญญาและเปนผูประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักพระพุทธปรัชญาเถรวาทที่เปนฝายกุศล มี กุศลกรรมบถ ๑๐ หลักของไตรลักษณ
เปนตน ซ่ึงหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่เปนฝายกุศลจะกอใหเกิดปญญาและกอใหเกิดกําลังทาง
ปญญามากตามลําดับไป ดังที่กลาวมานี้ เปนกําลังทางปญญา 
 ๒) วิริยพละ เปนกําลังทางความเพียร การใชความพยายามของตนที่มีอยูและความเพียร
ของมนุษยนั้นก็มีความแตกตางกันไปเพราะความเพียรนั้นมาจากความอดทนอดกลั้นไมทอดทิ้ง
หนาที่การงานของตนที่ทําอยู ถึงจะพบกับอุปสรรคมากมายก็ตาม จะตองเพียรพยายามทําใหสําเร็จ
ดวยความอดทน และการมีความเพียรอยางเดียวยังไมพอยังตองอาศัยความอดทนควบคูกันไปจึงจะ
ทําใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปดวยกําลังของความเพียร 
 ๓) อนวัชชพละ เปนกําลังแหงความสุจริต กําลังทางความสุจริตเปนบอเกิดแกงความ
สงบในสังคม การสรางความสุจริตใหสมบูรณไดนั้นจะตองอาศัยหลักของความสุจริต ๓ ประการ
คือ ความสุจริตทางกาย ความสุจริตทางวาจา  และความสุจริตทางใจ เมื่อมีครบองคประกอบทั้ง ๓ 
ประการนี้ก็จะทําใหมีกําลังสุจริตได เชน เปนที่นับถือของคนทั่วไป มีความมั่นใจในตนเองวาเปนผู
มีความบริสุทธิ์ในชีวิตและทําใหมีความเปนอยูอยางมีความสุขดังที่กลาวมานี้เปนกําลังแหงความ
สุจริต 
 ๔) สังคหะพละหรือกําลังการสงเคราะห เปนกําลังที่เกิดจากการสงเคราะห ผูอ่ืน หรือที่
เรียกวา การชวยเหลือผูใหไดรับความสุข โดยการชวยเหลือทางกําลังกาย กําลังสติปญญาและการ
ชวยเหลือทางกําลังทรัพย หรือการทําตนใหเปนประโยชนแกเพื่อนมนุษย มีประโยชนของชุมชน 
เชน การเปนขาราชการนั้นจะตองมีลักษณะของผูรูงานดี ทําหนาที่ไมบกพรอง มือสะอาด ไมขาด
มนุษยสัมพันธ การใชกําลังธรรมเพื่อนําพาชีวิตมุงสูจุดหมายในทางพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น
เนนหนักถึงหลักการใชปญญาเปนหลัก แตการศึกษาเรียนรูนั้นไดอาศัยของการศึกษาจากศีลไปสู
สมาธิและที่สุดก็ถึงปญญา ดังนั้น การนําชีวิตมุงสูจุดหมายไดตองอาศัยปญญาพละหรือกําลังทาง

                                           
๔๖อภิ.สํ. ๘๗/๒๕/๑๖๓. 

 ๔๗องฺ.นวก. ๒๗/๒๐๙/๓๗๖. 



 

 

๕๒

ปญญา วิริยพละหรือกรรมทางความเพียรอนวัชชพละท่ีเปนกําลังแหงความสุจริตและสังคหพละที่
เปนกําลังในการใหความสงเคราะห และใหกําลังธรรมทั้งหมดจะขาดขอหนึ่งขอใดมิได 
 

๒.๘  การดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 คําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง การมีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราเกินไป ซ่ึงศัพท
ภาษาอังกฤษวา “sufficiency economy” หมายความวา ผลิตอะไรที่มีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคน
อ่ืน คือ อยูไดดวยตัวเอง อีกความหมายหนึ่งที่มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอ
กินพอใชเองเทานั้น ถาในครอบครัวในหมูบานหรือในอําเภอใด มีความพอเพียงพอสมควรแลว   
บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็เอาไปขายไดแตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไม
ตองเสียคาขนสงมากนัก และบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอยนิดหนอย แตถาทําแลวใหมีความสุข ถาทํา
ไดปฏิบัติไดก็ควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัติ 
  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยูในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมาชานาน ในรูปของหลักการสรางความ “พออยู - พอกิน” และพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงพระราชทานแนวคิดนี้เพื่อใชปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยเปนครั้งแรกแกนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยขอความที่สําคัญตอนหนึ่งวา 
 การพัฒนาประจําประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือ ความ
พอมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด 
แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริม
ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ       
ยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศ
และของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตางๆขึ้น ซ่ึงอาจกลายเปน
ความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด๔๘ 

 พระบรมราโชวาทองคนี้ช้ีใหเห็นวา แนวทางการพัฒนาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนหลักแตเพียงอยางเดียว โดยไมมีความสอดคลองกับสภาวะของประเทศและของ
ประชาชน อาจทําใหเกิดปญหาได จึงทรงเนนการพอมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญใน

                                           
๔๘พระราชดํารัสแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๑๗, หนา  ๑๐. 
 



 

 

๕๓

เบื้องตนกอน เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรแลว จึงคอยสรางความเจริญและฐานะทาง
เศรษฐกิจใหสูงขึ้น 
 บางคนแปลจากภาษาฝรั่งเศสวา ใหยืนบนขาตัวเอง (ซ่ึงแปลวาพึ่งตนเอง) หมายความวา
สองขาของเรานี่ยืนบนพื้น ใหอยูไดไมหกลม ไมตองไปขอยืมขาของคนอื่นมาใชสําหรับยืนแต
พอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือคําวาพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถา
พอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมี
ความคิด - อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ - มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ      
ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แต
วาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง 
ปฏิบัติตนก็พอเพียง 
 ภายหลังจากที่คําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เริ่มเปนคําที่ใชกันอยางแพรหลาย โดยที่ผูพูด
แตละคนจะตีความเอาเอง ทําใหความหมายเศรษฐกิจพอเพียงของแตละคน อาจจะแตกตางกันมาก 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไข
บทความเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ มารวมกันประมวลและ
กล่ันกรองพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงพระราชทานไวในวโรกาสตาง ๆ รวมทั้งพระราช
ดํารัสอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพรเพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยมีใจความวา 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลก ยุคโลกาภิวัตน 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่ง
ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 
จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจใน
ทุกระดับใหมีความสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 



 

 

๕๔ 

 จะเห็นไดวา การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของทางสายกลาง ที่คํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี โดย
อาศัยความรู และคุณธรรมในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอนของบุคคลในทุกระดับชั้น 
 ๒.๘.๑  กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควร
จะเปนโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั่งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา 
และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและ
วิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
 จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเห็นไดชัดถึงแนวทางการพัฒนาที่ เปนขั้นตอน           
ดังตัวอยางที่ปรากฏเปนทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริที่นําไปสูความสามารถในการพึ่งตนเองใน
ระดับตางๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการ
เปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆ และเปนการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ซ่ึงมีอยู ๓ ข้ัน๔๙ 

ไดแก 
 ทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานที่เนนความพอเพียงในระดับ
บุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะกับกลุมเกษตรกร ที่เรียกวาเปนเกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงมุงแกปญหา
ของเกษตรกรที่อยูหางไกลแหลงน้ํา ตองพึ่งน้ําฝนและประสบความเสี่ยงจากการที่น้ําไมพอเพียง 
แมกระทั่งสําหรับการปลูกขาวเพื่อบริโภค และมีขอสมมุติวา มีที่ดินพอเพียงในการขุดบอเพื่อ
แกปญหาในเรื่องดังกลาว จากการแกปญหาความเสี่ยงเร่ืองน้ํา จะทําใหเกษตรกรสามารถมีขาวเพื่อ
การบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได และใชที่ดินสวนอื่น ๆ สนองความตองการพื้นฐานของ
ครอบครัว รวมทั้งขายในสวนที่เหลือเพื่อมีรายไดที่จะใชเปนคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมสามารถผลิตเองได 
ทั้งหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดขึ้นในระดับครอบครัว อยางไรก็ตาม แมกระทั่งใน
ทฤษฎีใหมขั้นที่๑ ก็จําเปนที่เกษตรกรจะตองไดรับความชวยเหลือจากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และ
ภาคเอกชน ตามความเหมาะสม นอกเหนือจากการชวยเหลือกันเอง 
 ทฤษฎีใหมขั้นที่ ๒ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาที่เนนความพอเพียงในระดับ
ชุมชนและระดับองคกร เปนเรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือ
สหกรณ หรือการที่ธุรกิจตางๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ กลาวคือ เมื่อสมาชิกในแต

                                           
๔๙สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เศรษฐกิจพอเพียง

คืออะไร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
๒๕๔๙), หนา ๑๘-๒๑. 



 

 

๕๕

ละครอบครัวหรือองคกรตางๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานของการไมเบียดเบียนกัน การแบงปน
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามกําลังและความสามารถของตน ซ่ึงจะสามารถทําใหชุมชนโดยรวมหรือ
เครือขายวิสาหกิจนั้น ๆ  เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง 
 ทฤษฎีใหมขั้นที่  ๓ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาที่ เนนความพอเพียงใน
ระดับประเทศ ซ่ึงสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคกรอื่นๆ ใน
ประเทศ เชน บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย การสรางเครือขายความรวมมือในลักษณะ
เชนนี้ จะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญา แลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี และบทเรียนจาก
การพัฒนา หรือรวมมือกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญ
อันประกอบดวยชุมชน องคกร และธุรกิจตางๆ ที่ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง กลายเปนเครือขายชุมชน
พอเพียงที่เชื่อมโยงกันดวยหลักไมเบียดเบียน แบงปน และชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดในที่สุด 
 ๒.๘.๒ การดําเนินชีวิตตามแนวการตั้งตนไวถูกตอง 
 การดําเนินชีวิตตามแนวการตั้งตนไวถูกตอง ซ่ึงเปนการยึดมั่นในการถือหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาทอยางมั่นคงในอริยมรรค ๘ ประการก็เปนขอที่เรียกวา “สัมมาทิฐิ”๕๐ ดังนี้ 

 หลักอริยมรรคมีองค ๘ ประการ เปนหลักในการดําเนินชีวิตของพระภิกษุสงฆในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท  ซ่ึงเปนหลักสายกลางที่จะนําพาชีวิตมุงสูจุดหมายตามความประสงค  คือ             
พระนิพพานซึ่งเปนหนทางแหงอริยมรรคมีองค ๘ ประการ ดังนี้ 
 ๑) สมฺมาทิฏ  คือ ความเห็นชอบตามความเปนจริง 
 ๒) สมฺมาสงฺกปฺโป คือ ความคิดเห็นตามความเปนจริงดังที่ไดเห็น 
 ๓) สมฺมาวาจา คือ การพูดตามความเปนจริงที่ไดรูไดเห็น 
 ๔) สมฺมากมฺมนฺโต คือ การทํางานที่ถูกตองตามหลักพระวินัย 
 ๕) สมฺมาอาชีโว คือ การเลี้ยงชีพที่ถูกตองตามหลักพระวินัย 
 ๖) สมฺมาวายาโม คือ การมีความพยามในทางที่ถูก 
 ๗) สมฺมาสติ คือ ระลึกถึงแตส่ิงดีๆ เพื่อที่จะไดทําในสิ่งที่ดีๆ 
 ๘) สมฺมาสติ คือ การตั้งจิตใจมั่นไวที่ถูกที่ควร๕๑ 

 คําวา “การดําเนินชีวิตทางสายกลาง” ซ่ึงมาจากภาษาบาลีวา “มชฺฌิมาปฏิปทา มคฺคา” 
แปลตามรูปศัพทวา หนทางปฏิบัติที่เปนกลาง ๆ เพื่อดําเนินไปใหถึงความดับทุกขหรือการดับ
ปญหาไดดวยปญญา๙ มัชฌิมาปฏิปทา จึงหมายถึง ทางดําเนินชีวิตที่เปนกลาง ๆ ตามธรรมชาติ 

                                           
๕๐ขุ.อิติ. ๔๕/๒๗๑/๖๔๕-๖๔๖. 
๕๑ขุ.ขุ.  ๗/๒/๑๓. 



 

 

๕๖

เพื่อใหเกิดผลตามกระบวนการดับทุกขตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจเรียกสั้น ๆ วา มรรค อันหมายถึง 
หนทางหรือวิธีปฏิบัติสําหรับการดําเนินชีวิตไปสูความดับทุกข และเปนหนทางที่ทําใหผูดําเนิน
ชีวิตตามกลายเปนพระอริยบุคคลได ดังนั้น มรรค ที่แปลวา หนทาง หรือ การดําเนินชีวิตนั้น           
มีองคประกอบ ๘ ประการ ไดแก อัฏฐังคิกมรรค คือ ๑) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกตอง  ๒) สัมมา
สังกัปปะ ความดําริอันถูกตอง  ๓) สัมมาวาจา วาจาถูกตอง  ๔) สัมมากัมมันตะ การงานที่ถูกตอง 
๕) สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพที่ถูกตอง  ๖) สัมมาวายามะ มีความเพียรที่ถูกตอง ๗) สัมมาสติ        
การระลึกที่ถูกตอง ๘) สัมมาสมาธิ ความตั้งใจที่ถูกตอง มรรคในหัวขอธรรมขอสุดทายของอริยสัจ 
๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค โดยเรียก มัชฌิมาปฏิปทานี้วา อริยมรรคมีองค ๘ ก็มี เพราะเปน
เหตุใหผูปฏิบัติหรือดําเนินชีวิตตามไดบรรลุถึงอริยผลได๕๒ 

 หลักพุทธปรัชญาเถรวาทอันเปนพื้นฐานแหงการชอบธรรมเรียกวา “อธิฐาน” ที่เรียกวา 
“ธรรมอันเปนที่มั่น ๔ ประการ คือ ปญญา สัจจะ จาคะ  และอุปสมะ”๕๓ดังนี้ 

 ๑)  ปญญา เปนการใชปญญา เพื่อการดําเนินชีวิตตามกรอบพุทธปรัชญาเถรวาทที่มี
ความเห็นถูกตองตามหลักของความเปนจริง โดยไมมีการโกหกหลอกลวงตนเองและผูอ่ืน เปนการ
วางใจเปนกลางไมดวนตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยไมมีการโกหกหลอกลวงตนเองและผูอ่ืน เปน
การวางใจเปนกลางไมดวนตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยที่ยังไมดูที่เหตุและผลพระพุทธองคจึงทรง
สอนใหรูจัก “หลักของปฏิปทา” เปนหลักการดําเนินชีวิตแบบสายกลางไมฟุมเฟอยมากเกินไปหรือ
ตระหนี่เกินไปในการใชสอยปจจัยส่ี เพื่อการดําเนินชีวิตใชสอยปจจัยส่ีอยางเหมาะสมและรูจัก
ประมาณในการบริโภค ตามที่ตนมีอยู การใชปญญา เปนกรอบในการดํารงชีวิตอยูนั้น จะตองวาง
ตนเปนกลางในเหตุการณและการวางตัวเปนกลางระหวางบุคคล ไมใชอารมณตัดสินปญหา แต
จะตองใชปญญาเปนเครื่องตัดสินปญหา โดยการดูที่สาเหตุและผลพรอมการพิจารณาดวยปญญาที่
เห็นตามความเปนจริงไมควรลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 
 ๒) สัจจะ เปนการรักษาสัจจะตามความเปนจริง สัจจะในพระพุทธปรัชญาเถรวาทเปน
การรักษาความจริงที่ไมบิดเบือนเปนอยางอื่นและสัจจะในพุทธปรัชญาเถรวาทมี ๒ ระดับ คือ 
ระดับสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะและในสัจจะ ๒ ระดับนี้มีความแตกตางกันตรงที่วา สมมติ
สัจจะนั้นเปนสัจจะที่อยูในระดับสมมติขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณนั้น เชน          
หวย  หนอง  คลองบึง  ตนไม  มนุษย  สัตว  และสิ่งของตาง ๆ ที่มนุษยไดตั้งชื่อใหเรียก สมกับ

                                           
๕๒พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต),  พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,  อางแลว 

หนา ๘๓.  
๕๓ม.อุ. ๑๔/๖๘๒/๔๓๗. 



 

 

๕๗

ความเปนจริงในสมมติช่ือ เพื่อเรียกสิ่งของเหลานั้น สวนปรมัตถสัจจะนั้นเปนความจริงโดยแทมี
สภาพที่แนนอนไมมีการเปลี่ยนแปลง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรคและพระนิพพาน สัจจะใน
ความหมายตามคําศัพทที่บัญญัติไวมีอยู ๒ ลักษณะ คือ สัจจะในคําพูดที่ไดกลาวออกไปและสัจจะ
ในการประพฤติปฏิบัติที่ไดกระทําลงไปจะตองรับผิดชอบ จึงเปนลักษณะของผูรักษาสัจจะที่ถูกตอง
ตามหลักสัจจะในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๓) จาคะ เปนการเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมเพื่อใหเกิด
ความสุขดานจิตใจ พระพุทธองคทรงส่ังสอนใหบริจาคแบบมีสติสัมปชัญญะ ไมบริจาคมากจน
ตนเองหมดตัว ไมบริจาคนอยจนใชประโยชนจากทรัพยที่ตนบริจาคไมได ควรบริจาคพอประมาณ
และการบริจาคใหเกิดประโยชนแกตนเอง มีอยูหลายลักษณะแตที่ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดได คือ 
การบริจาค เพื่อประดับจิตใจไมไดบริจาคเพื่อหวังสิ่งตอบแทนหรือขมผูอ่ืนเพื่อใหเห็นความสําคัญ
ของตน จึงเปนการบริจาคในพุทธปรัชญาเถรวาท แตการบริจาคในสังคมปจจุบัน คนสวนใหญจะ
ถือหลักการบริจาคเพื่อหวังสิ่งตอบแทนจากการบริจาค เชนบริจาคแลวจําทําใหเปนเศรษฐีหรือ
ไดรับการยอมรับของคนในสังคม ซ่ึงเปนผลที่ไดรับทันตาเห็น “ทิฏฐธัมมิกัตถะหรือประโยชนใน
ปจจุบัน” การบริจาคเพื่อหวังผลตอบแทนในชาติหนา เปนการบริจาคในระดับปานกลางไดผลทาง
จิตใจ “สัมปรายิกัตถะประโยชนหรือประโยชนเบื้องหนา” สวนการบริจาคเพื่อเปนเครื่องประดับ
จิตใจ เปนการบริจาคขั้นสูงสุดเปนการบริจาคที่ไมหวังผลตอบแทนคือ “ปรมัตถะจาคะเพื่อ
ประโยชนอยางยิ่ง” ในพระพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๔) อุปสมะ  เปนการทําจิตใจสงบเพื่อหาความสุขทางจิตใจและการทําใหจิตใจสงบลง
ไดนั้นทางปรัชญาเถรวาทไดยึดเอาหลักของการสํารวมอินทรียที่ประกอบไปดวยการ สํารวม ตา หู 
จมูก ล้ิน กายและใจ การสํารวมอินทรจะตองอาศัยหลักของ “ไตรลักษณ” คือ อนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา เมื่อตนเห็นรูปทางสายตา ก็ไมควรยึดวารูปนั้นเปนของเที่ยง (อนิจจัง) อยาไปยึดมั่นถือมั่น
เพราะจะทําใหเกิดความทุกข (ทุกข) มีการเสื่อมสลายไปในที่สุด (อนัตตา) อยางไรก็ตาม รูป เสียง 
กล่ิน รสชาติตาง ๆ และการสัมผัสนั้นถาไมยึดมั่นถือมั่นก็จะทําใหจิตสงบลงได จึงเปนการทําให
จิตใจมีความสงบลงไดดวยวิธีการสํารวมอินทรียและยังมีอีกหลายวิธีที่ทําใหจิตใจมีความสงบได 
เชน วิธีรักษาศีล โดยการรักษากาย และวาจาใหมีความสงบหรือการพิจารณาถึงความไมสะอาดของ
รางกายก็จะทําใหจิตใจสงบลงไดเชนกัน 
 ดังนั้น การดําเนินชีวิตตามหลักอธิฐานธรรม จึงเปนเรื่องของการดํารงชีวิตที่ตั้งอยูบน
ฐานที่ชอบ ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีกรอบแนวความคิดในการ
ดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของกับปจจัยภายนอกอีกพลังหนึ่ง 



 

 

๕๘

 ชีวิตของคนเรากับพลังที่มีอยูภายใน ซ่ึงไดมาจากธรรมชาติ ที่กอใหเกิดสรรพสิ่งในโลก
ของเรานี้ เปนรากฐานของรางกายมนุษย คนเราอาศัยพลังจากธรรมชาติจึงมีชีวิตอยูได เราไดรับ
อาหารจากธรรมชาติ เสื้อผา ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เปนตน ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกมาชวยสนับสนุน
เพื่อรักษาชีวิตของเราใหคงอยูส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนปจจัยสําคัญแหงชีวิตและพลังการใชส่ิงของ
ภายนอกจะตองรูจักควบคุมใหพอเหมาะพอดีเพื่อกอใหเกิดพลังและการบํารุงลอเล้ียงรางกายของเรา
ใหคงอยู รักษาชีวิตใหยืนยาว การใชส่ิงของภายนอก ไมหลงระเริงจนลืมตัว เชน อาหารเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับชีวิตแตถารับประทานมากจนเกินไป ก็จะเปนโทษตอรางกายได เปนการบั่นทอน
กําลัง ดังนั้น คนเราควรจะทําจิตใจใหผองใสเหมือนกับตนไมที่ดูดซึมอาหาร จากภายนอกเขาไป
เพื่อหลอเล้ียงลําตน  ฉะนั้น  การกินมากจนเกินไปก็จะเปนการบั่นทอนพลังและกอใหเกิดความ
เสียหายตอรางกายได๕๔ 

 การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ไดกลาวมานี้คือ “หลักของความสันโดษ
หรือการเหมาะสมในการดํารงชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” กรอบการดําเนินชีวิตในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทไดมุงเนนถึงหลักของความการบรรลุผลประโยชนหรือแนวทางในการดําเนินชีวิต
เพื่อใหถึงจุดหมายปลายทางตามมุงหวังเอาไว ซ่ึงประกอบไปดวย การนําชีวิตสูจุดหมาย เพื่อ
ประโยชนในปจจุบัน ประโยชนในอนาคตและประโยชนอยางยิ่งหรือเพื่อประโยชนสวนตน
ประโยชนเพื่อผูอ่ืนและประโยชนรวมกันมีกําลังธรรมเปนเครื่องนําพาเพื่อใหถึงจุดหมายปลายทาง
มีกําลังทางปญญากําลังความเพียร กําลังสุจริตและกําลังการสงเคราะห นอกจากนี้ ยังมีการตั้งตนไว
บนฐานที่ชอบ มีความมั่นคงในหลักพุทธปรัชญาเถรวาทของตนที่มีอยูและนํามาใชใหเกิด
ประโยชน โดยการใชสติปญญาเปนเครื่องนํา ทรงรักษาสัจจะในคําพูดและการกระทําของตนที่ได
พูดไวหรือที่ไดกระทําลงไปเรียกวา “การมีความรับผิดชอบ” การบริจาคหรือจาคะ ก็เปนอีกสวน
หนึ่งของการสรางประโยชนใหสวนตนและสวนรวม ซ่ึงเปนการฝกใหจิตใจใหไดรูจักการเสียสละ
เพื่อลดความตระหนี่ ไมยึดติดในทรัพยมากจนเกินไป จึงทําใหจิตใจมีความสงบลงได 
 การนําชีวิตสูจุดมุงหมายไดนั้นจะตองอาศัยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทอันเปนกรอบใน
การดําเนินชีวิตที่เปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทฝายกุศลหรือที่เรียกวา กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  
มีเวนจากปาณาติบาต เวนจากอทินนาทาน เวนจากกาเมสุมิจฉาจารา เวนจากมุสาวาท เวนจาก 
ปสุณาวาท เวนจากผรุสวาท เวนจากสัมผัสปลาวาท เวนจากอภิชฌา เวนจากพยาบาท เวนจาก

                                           
๕๔สิน  วิภาวสุ, ปรัชญาการดํารงชีพ, พิมพคร้ังที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

สหธรรมิก จํากัด,๒๕๔๒), หนา ๒๙-๓๐. 



 

 

๕๙

มิจฉาทิฏฐิ หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา วินัยหรือระเบียบกฎขอบังคับเพื่อทําใหกรอบการดําเนินชีวิต
มีกฎเกณฑในสังคมโดยการไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืนโดยพลการ 
 

๒.๙  การดําเนินชีวิตตามหลักการบําเพ็ญประโยชน 
 การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ที่กอใหเกิดประโยชน ๓ ประการ คือ 
ประโยชนเพื่อตน ประโยชนเพื่อผูอ่ืนและประโยชนเพื่อสวนรวมกันในสังคม ดังนี้ 
  ๑) ประโยชนเพื่อตนเอง “อัตตัตถะเปนกรอบที่ดําเนินชีวิตเพื่อตนเอง ที่เรียกวา
ประโยชนสวนตน”๕๕เปนการดําเนินชีวิตเพื่อหวังประโยชนในสวนตน ไดอาศัยหลักพุทธปรัชญา

เถรวาทในพุทธปรัชญา เถรวาท คือ การที่นําพาชีวิตของตนใหประสบความสําเร็จแลวจึงนําพาชีวิต
ผูอ่ืน เชน พระภิกษุสงฆในพุทธปรัชญาเถรวาทฝายเถรวาทประพฤติปฏิบัติจนสําเร็จเปนอรหันต
แลว  จึงสั่งสอนผู อ่ืน  ใหรูตามและประพฤติปฏิบัติตาม  จนกระทั้งสําเร็จเปนพระอรหันต 
เชนเดียวกับตน ซ่ึงเปนกรอบในการดําเนินชีวิตเพื่อใหไดบรรลุผลประโยชนสวนตนตามหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท 
  ๒) ประโยชนเพื่อผูอ่ืน  ปรัตถะ  เปนกรอบในการดําเนินชีวิตเพื่อการชวยเหลือผูอ่ืน
ที่เรียกวา  “ปรมัตถะประโยชนแกผูอ่ืน” หลักพุทธปรัชญาเถรวาทขอนี้เปนขอที่เกี่ยวกับความเมตตา
ผูอ่ืน  โดยการแนะนําในสิ่งที่เปนประโยชนใหแกผูอ่ืน  ดวยความเมตตา  ซ่ึงเปนการชวยเหลือ
บุคคลอื่นนั้นมีการชวยเหลือดวยกําลังกาย  กําลังสติปญญาและกําลังทรัพย  เพื่อใหผูอ่ืนจะไดใช
สอยใหเกิดประโยชนเพื่อชวยเหลือสังคมหรือการใหประโยชน  แกผูอ่ืน  เปนกรอบในการดําเนิน
ชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท๕๖ 

  ๓) ประโยชนรวมกันในสังคม  “อุภยัตถะ เปนกรอบในการดําเนินชีวิตเพื่อสวนรวม  
ที่เรียกวา  “อุภยัตถะ   ประโยชนสุขรวมกัน”   เปนการสรางความดีงามของชุมชนหรือสังคมรวมถึง
สภาวะปจจัยในสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่ทําใหเกิดประโยชน กัน เชน ปาไม แมน้ํา  ถนน  ส่ิงเหลานี้เปน
วัตถุที่กอใหเกิดประโยชนแกผูใชสอยและเปนของสวนสาธารณประโยชน  สวนการใชประโยชน
รวมกันในรูปแบบของนามธรรม  มีศีลธรรม  จริยธรรมและหลักพุทธปรัชญาเถรวาทอื่น ๆ ที่นํามา
ปรับใชและกอใหเกิดประโยชน  แกผูประพฤติปฏิบัติ  เชน  พระภิกษุสงฆ  ไดประพฤติปฏิบัติตาม
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๖๐

หลักของพระธรรมวินัยอยางถูกตอง  ยอมนําความเลื่อมใสศรัทธาสูหมูคณะแหงสงฆและกอใหเกิด
ความมั่นคงในพุทธปรัชญาเถรวาท  ซ่ึงเปนกรอบของชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท๕๗ 

 การดําเนินชีวิตที่กอใหเกิดอัตถะหรือประโยชน ๓ ประการนี้ เปนหลักการประพฤติ 
เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันของคนตั้งแต ๒ คนขึ้นไปจึงจะทําใหเกิดประโยชนเพื่อตน  เพื่อคนอื่น
และรวมกัน  มีหลักพุทธปรัชญาเถรวาทหรือกรอบในการดําเนินชีวิตที่ทําใหไดรับผลประโยชน
รวมกัน  ซ่ึงเปนการใชประโยชนรวมกันในรูปแบบของรูปธรรมและนามธรรมไมมีคนใดคนหนึ่ง
เปนเจาแตเปนเจาของรวมกันทั้งหมดในสังคมแตในปจจุบัน  ยังใหความสําคัญไมมากเทาที่ควร 
ดังนั้น  พุทธศาสนิกชนจึงควรใหความสําคัญมากขึ้นเพราะจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 การดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธปรัชญาเถรวาท คือ ศีลธรรมที่ประกอบไปดวย    
เบญจศีลและพระธรรมวินัย “เบญจศีลเบญจธรรม” เปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการดําเนินชีวิต
ของคฤหัสถผูครองเรือนมีเบญจศีล เปนกรอบปองกันการทําบาปและมีเบญจธรรม กุศลกรรมบถ 
๑๐ ประการ เปนแนวทางในการปฏิบัติ ซ่ึงเปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการดําเนินชีวิตใน
เบื้องตนและเปนการดําเนินไปสูจุดหมาย คือ ความสุขในโลกปจจุบันและโลกแหงอนาคตตอไป 
 ดังนั้น การดําเนินชีวิตของนักธุรกิจนั้น จึงเปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่สงเสริมให
สตรีนักธุรกิจมีความมั่นใจตัวเองที่จะทําใหสามารถดําเนินธุรกิจไปไดอยางมั่นใจที่สามารถทําได
เชนเดียวกันกับบุรุษที่เปนนักธุรกิจ จากการสัมภาษณสตรีนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจมาไดจนถึงปจจุบันนี้ เพราะอาศัยความอดทนเปนหลักสําคัญ เพราะพื้นฐานเดิมของ
สตรีนั้น ไมใชบุคคลที่จะทํางานหนักเหมือนบุรุษ เมื่อเปนเชนนี้ สตรีนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินธุรกิจดวยการอาศัยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่เกี่ยวกับหลักศีลธรรม คือ ศีล เปนขอ
หามไมใหกระทําการใด ๆ ที่ผิดตอความเปนมนุษย ธรรม เปนขอปฏิบัติที่สงเสริมใหมนุษยเปนผูมี
ความประเสริฐกวาสัตวอ่ืนที่อาศัยอยูบนโลกนี้เปนตน เมื่อเปนเชนนี้ กรอบการดําเนินชีวิตของ     
นักธุรกิจที่จะตองอาศัยหลักของกุศลธรรมหรือธรรมที่เปนฝายดี เปนกรอบปองกันความไมดีที่จะ
มาถึงตนเอง ซ่ึงเปนกฎระเบียบของการอยูรวมกันของคนในสังคมสวนมากมี ศีล วินัย กฎหมาย
บานเมืองที่เรียกรวมกันวา “การดําเนินชีวิตหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” 
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๖๑

๒.๑๐  การดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติธรรมในอุดมคติของชีวิต 
 เมื่อมนุษยมีชีวิตเกิดขึ้นแลวไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญคําถามที่ตามมาก็คือ  เราควรให
ชีวิตนี้ดํารงอยูไดอยางไร  ใหเปนไปอยางไร  เพราะการดําเนินชีวิตนั้นนับวาเปนเรื่องใหญ  และ
สําคัญมาก  ชีวิตจะตองมีการตอสูกับปญหานอยใหญนานัปการบนโลกนี้  เชน ปญหาการดํารงชีวิต  
ตองทําการงานหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว ปญหาสังคมที่สับสน  และซับซอนมากยิ่งขึ้น  
ปญหาเศรษฐกิจที่รัดตัว  ปญหาการเมืองที่แยงอํานาจรัฐกันเพื่อใหพรรคการเมืองของฝายตนเองได
บริหารหรือจัดการ  และปญหาเรื่องสุขภาพอนามัย เปนตน  ซ่ึงแตละคนก็มีปญหาที่แตกตางกัน
ออกไป  เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม  จึงจําเปนตองอยูรวมกันเปนหมูคณะหรือเปนกลุมมวลชน  
ดังนั้น  จึงตองมีหลักเกณฑหรือกฎระเบียบที่สากลใหทุกคนไดประพฤติและปฏิบัติตามรวมกัน  
หลักการสากลที่กลาวก็คือ  กฎระเบียบในการดําเนินชีวิต ประเพณี  กฎหมาย  หลักศีลธรรมและ
วัฒนธรรม  ทั้งนี้เพื่อความเปนอยูอยางมีระเบียบเรียบรอยและเพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุข  
นอกจากนั้นมนุษยก็ยังเปนสัตวที่มีอุดมคติ  คือ มีความปรารถนาที่จะบรรลุใหถึงอุดมคติของชีวิต 
 ผ ู วิจัยไดศึกษาและพบวา มีแนวทางในการปฏิบัติธรรมเพื่อใหอุดมคติของชีวิต เปนไป

ไดตามความปรารถนาดวยหลักการพัฒนาชีวิตที่เรียกวา  หลักไตรสิกขา (The threefold training)  
คือ เปนหลักแหงการฝกฝนอบรมในทางพระพุทธศาสนา  มี ๓ ประการ คอื 
 ๒.๑๐.๑ การอบรมดานอธิศีลสิกขา  (Training in Higher Morality) 
 การฝกอบรมในดานความประพฤติทางกาย  วาจา  และอาชีพ  คือ การควบคุมกาย วาจา
ใหเปนปกติ  เพราะคําวา  “ศีล”  แปลตามตัวอักษรวา  ปกติ  เย็น  คําวา  “สิกขา”  แปลวา  ศึกษา  
การฝกอบรมในดานความประพฤติทางกาย  วาจาใหเปนปกติยิ่งขึ้น 
 ประเภทของศีล  ศีลเปนสวนหนึ่งของวินัยและวินัยในพระพุทธศาสนานั้น  พระพุทธ
องคทรงบัญญัติไวเปนชั้น ๆ และแบงออกได ๒ ประเภท คือ 

๑.   อาคาริยวินัย  คือ วินัยสําหรับคฤหัสถ  (ผูครองเรือน)  และ 
 ๒.  อนาคาริยวินัย คือ  วินัยสําหรับบรรพชิต  (ผูไมครองเรือน) 
  ๑.๑ อาคาริยวินัย  คือ  วินัยสําหรับคฤหัสถ  (ผูครองเรือน)  เปนวินัยที่บัญญัติข้ึน
สําหรับประชาชนทั่วไป  ไดแก  ศีล ๕  มีช่ือเรียกอีกอยางคือ  เบญจศีล  หรือ นิจศีล  เปนศีลที่
ประชาชนทั่วไปจะตองรักษาเปนประจํา  เพราะเปนกฎแหงความประพฤติที่ทําใหคนเปนมนุษย ซ่ึง
เปนการยกระดับจิตใจใหสูงกวาสัตว  จึงเรียกวา  “มนุษยธรรม”  ศีล ๕  ไดแก 
 ๑. ปาณาติปาตา  เวรมณี  การงดเวนจากการฆาสัตว 
 ๒. อทินนาทานา  เวรมณี  การงดเวนจากการลักทรัพย 
 ๓. กาเมสุมิจฉาจารา  เวรมณี  การงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม 



 

 

๖๒

 ๔. มุสาวาทา  เวรมณี  การงดเวนการพูดเท็จ 
 ๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา  เวรมณี  การงดเวนดื่มน้ําเมา  คือ  สุราเมรัย  อันเปนที่ตั้ง
แหงความประมาท 
 ศีล ๘ มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  “ศีลอุโบสถ”  เปนศีลสําหรับประชาชนผูมีศรัทธาที่จะ
ปฏิบัติใหสูงขึ้นจากศีล ๕  ศีล ๘  หรืออุโบสถศีลนี้  มีกําหนดระยะเวลารักษา คือ ในวันหนึ่งกับคืน
หนึ่ง  กําหนดใหรักษาในวันขึ้นหรือแรม  ๘ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เดือนละ ๔ คร้ัง  สวนใหญนิยมรักษา
กันในเทศกาลเขาพรรษา 
 ๑.๒ อนาคาริยวินัย  คือ  เปนวินัยสําหรับบรรพชิตหรือนักบวชในพระพุทธศาสนา  
ไดแก  ศีล ๑๐ สําหรับสามเณร  ซ่ึงจะตองรักษาเปนประจํา  ไดแก  การงดเวนจากการฆาสัตว       
การงดเวนจากการลักทรัพย  การงดเวนจากการประพฤติผิดในพรหมจรรย  การงดเวนการพูดเท็จ  
การงดเวนจากการดื่มน้ําเมา  การงดเวนจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาล  คือ ตั้งแตเที่ยงวัน
จนถึงรุงอรุณของวันใหม  การงดเวนจากการดูการฟอนรํา  ขับรอง  และประโคมดนตรี  การงดเวน
จากการนอนบนที่สูงและที่นอนใหญ  ภายในยัดดวยนุนและสําลี  การงดเวนจากการรับเงินและทอง  
ศีล  ๒๒๗  เปนศีลสําหรับพระภิกษุที่จะตองปฏิบัติเปนประจํา และ ศีล ๓๑๑ เปนศีลสําหรับพระ
ภิกษุณีที่จะตองปฏิบัติเปนประจํา  แตในปจจุบันภิกษณีฝายเถรวาทไมปรากฏใหเห็นแลว 
 ๒.๑๐.๒ การอบรมดานอธิจิตตสิกขา  หรือ  สมาธิสิกขา 
 การศึกษาหรือปฏิบัติโดยการทําจิตใจใหแนวแนมั่นคง  เรียกวา  “อธิจิตตสิกขา”  สมาธิ
แปลวา  ความตั้งมั่นแหงจิต  หรือภาวะที่จิตสงบนิ่งอยูกับอารมณใดอารมณหนึ่ง  สมาธิสิกขา 
หมายถึง  การควบคุมหรือบังคับจิตใหตั้งมั่น  ไมหวั่นไหว  วอกแวกไปตามอารมณตาง ๆ เมื่อบุคคล
มีศีล  คือ เปนผูสามารถควบคุมกายและวาจาใหเรียบรอยเปนปกติสุขแลว  วัตถุประสงคสําคัญ
ประการหนึ่งของการรักษาศีล  ก็คือ  ศีลยอมเปนไปเพื่อสมาธิ  หมายถึง  เมื่อกายวาจาสงบแลวก็งาย
ที่จะทําใจใหสงบ  เพราะหากวากายและวาจาสงบนั้น  ความเดือดรอน  ความทุกขตาง ๆ ก็จะไมเกิด
แกจิตใจ  เมื่อมีศีลบริบูรณการสรางสมาธิใหเกิดขึ้น  ก็ทําไดโดยงาย  สมาธิ  แบงได ๓ ระดับ คือ 
  ๑) ขณิกสมาธิ   สมาธิช่ัวคราว  เปนสมาธิปกติธรรมดาที่เราสามารถปฏิบัติกันใน
ชีวิตประจําวัน  ในขณะที่ประกอบกิจการงาน  ถือวาเปนสมาธิเบื้องตน   
 ๒)  อุปจารสมาธิ  เปนสมาธิระดับกลาง  คือ  สูงขึ้นไปใกลสมาธิระดับปฐมฌาน  ไดแก  
สมาธิหรือความสงบจนจะแนวแน   
 ๓) อัปปนาสมาธิ  คือ  สมาธิระดับสูง  นับตั้งแตปฐมฌานขึ้นไป  จนถึงจตุถฌาน  เปน
สมาธิแนวแนสนิท  ซ่ึงไดแก  ภาวะแหงจิตที่เพงอารมณจนแนวแน 
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 การเจริญสมาธิจนประณีตขึ้นตามลําดับ  ภาวะของจิตที่เปนสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิ
แลว  เรียกวา  “ฌาน”  ฌานมีหลายชั้นโดยทั่วไปนิยมแบงออกเปน ๒ ช้ัน  ช้ันละ  ๔  รวมเปน  ๘  
เรียกวา  สมาบัติ  ๘  อันเปนภาวะของจิตที่ลึกซึ้ง  คือ 
 ๑. รูปฌาน ๔  ไดแก 
  ๑.๑ ปฐมฌาน มีองคประกอบ  ๕  คือ 
   - วิตก  ไดแก  การผูกจิตไวกับวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง 
   - วิจาร  ไดแก  จิตที่วนเวียนอยูกับวัตถุอันจิตไดผูกไวนั้น 
   - ปติ  ไดแก  จิตมีความอิ่มเอิบ  ปราโมทยในขณะที่จิตมีความผูกพนกับวัตถุ
นั้น  ปติเกิดขึ้นได  เพราะจิตเริ่มจดจออยูกับสิ่ง ๆ เดียว 
   - สุข  ไดแก  จิตมีความเยือกเย็น  สงบ  เปนสุข 
   - เอกัคคตา  ไดแก  จิตเปนใหญเพียงหนึ่งเดียว  ไมมีอารมณอ่ืนนอกไปจากนึ้  
หรือจิตมีอารมณเดียว  เรียกวา  เอกัคคตาจิต 
  ๑.๒ ทุติยฌาน มีองคประกอบ ๓ คือ 
   - ปติ 
   - สุข 
   - เอกัคคตา  เพราะการละวิตก  วิจารได  ทําใหจิตเรารูสึกสบายมากขึ้น 
  ๑.๓ ตติยฌาณ  มีองคประกอบ ๒ คือ 
   - สุข 
   - เอกัคคตา จิตมีความสงบเย็นมากขึ้น  มีอารมณเดียว   
  ๑.๔ จตุตถฌาน  มีองคประกอบ  ๒  คือ 
   - เอกัคคตา 
   - อุเบกขา  สุขเปนเวทนาทําใหจิตไมวางไปจากเวทนา  จึงเปลี่ยนสุขเปน
อุเบกขา  คนที่ทําจิตใหแนวแนถึงขั้นจตุตถฌาน  แลว เรียกวาได  “รูปาวจรสมาบัติ”  แลว 
 ๒. อรูปฌาน  ๔  ถาทําจิตใหยิ่งขึ้นกวา  จตุตฌานก็จะเขาสูอรูปญาณ ๔ ซ่ึงเปนอรูปาวจร
สมาบัติ  คือ  อากาสานัญจายตนะ  เปนญาณที่กําหนดอากาศเปนอนันต,  วิญญาณัญจายตนะ  เปน
ญาณที่กําหนดวิญญาณเปนอนันต,  อากิญจัญญยตนะ  เปนญาณที่กําหนดภาวะที่ไมมีส่ิงใด ๆ 
และเนวสัญญานาสุญญายตนะ คือ  ญาณที่กําหนดวามีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช 
 การเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิ  โดยนําวิธีการตาง ๆ มาใชก็ตาม  เพื่อใหเกิดผล
ความสําเร็จ  วิธีการเหลานั้น  เรียกวา  “สมถะ”  สมถะลวน ๆ ยอมนําไปสูภาวะแหงจิตที่เปนสมาธิ
สูงสุดเพียง เนวสัญญานาสัญญายตนะ  เทานั้น 
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 การที่จะทําใหจิตบรรลุถึงการดับทุกข  หรือทําจิตใหบริสุทธิ์ถึงที่สุดไดนั้น  จะตอง
อาศัยปญญาเขามาชวยในการพิจารณาความจริง  เรียกวา  “การเจริญวิปสสนา”  การเจริญวิปสสนา
นั้นผลที่ไดก็คือ  การเขาถึงภาวะสมาธิที่ประณีตสูงสุด  ไดแก  ไดอีกชั้นหนึ่งเปนชั้นที่ ๙  เรียกวา 
“สัญญาเวทยิตนิโรธ”  หรือ  “นิโรธสมาบัติ”  เปนภาวะที่สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหนาที่
และมีปญญาแจมชัดในจิตบริสุทธิ์ถึงที่สุด  มีแตธรรมชาติที่บริสุทธิ์ถึงที่สุด 
 วิธีการเจริญสมาธิ  การปฏิบัติเพื่อใหเกิดสมาธิจนเปนผลสําเร็จนั้น  ยอมมีกลวิธีหรือกล
อุบายสําหรับเหนี่ยวนําสมาธิมากมาย  ในคัมภีรวิสุทธิมรรคไดแสดงอารมณของสมถกรรมฐานใน
การเปนอุบายที่จะทําใหจิตใจสงบนั้นมีอยูดวยกันถึง ๔๐  ประการ เปนขอปฏิบัติที่เปนกลวิธีตาง ๆ 
เรียกวา  “กรรมฐาน ๔๐”  โดยแบงออกเปน ๗ หมวด ใหเลือกตามจริตของตน ดังนี้ 

๑. กสิณ  ๑๐  มีปฐวีกสิณ  เปนตน  เปนการเพงกสิณ  อันมีธาตุดินเปนอารมณ 
 ๒. อสุภ  ๑๐  มีอุทธุมาตกอสุภ  เปนตน  ดวยการพิจารณาถึงความไมสวยไมงามของ
รางกาย  
 ๓. อนุสสติ  ๑๐  มีพุทธานุสสติ  เปนตน 
 ๔. พรหมวิหาร  ๔  มีเมตตา  เปนตน 
 ๕. อรูปฌาน  ๔  มีอากาสานัญจายตนะ  เปนตน 
 ๖. อาหาเรปฏิกูลสัญญา  ความกําหนดรูอาหารที่บริโภคโดยความเปนปฏิกูล 
 ๗. จตุธาตุวัฏฐาน  กําหนดแยกแยะรางกายใหเห็นสภาพตามความเปนจริง  ที่มี
องคประกอบดวยธาตุ ๔ มีธาตุดิน  เปนตน  ในการพิจารณาดังกลาวขางตนก็ข้ึนอยูกับจริตของแต
ละบุคคลดวย  เพราะแตละคนมีปญญาและความสามารถไมเทากันนั่นเอง  เมื่อเกิดรูสึกวาตนเองมี
จิตใจที่เบิกบานแลวก็สามารถบําเพ็ญเพื่อใหเกิดวิปสสนากรรมฐานในลําดับที่สูงขึ้น 
 การบําเพ็ญเพียรเพื่อทําจิตใจใหสงบ  จนตั้งมั่นเปนสมาธิถึงขั้นไดฌานในระดับตาง ๆ 
เปนการบําเพ็ญกรรมฐาน  ทําใหผูปฏิบัติธรรมบังคับใจตนเองอยูกับสิ่งที่กําหนดเปนอารมณ  โดย
อาศัยหลักบริกรรม  เชน  กําหนดวาดินเปนอารมณ  ก็จะบริกรรมวา  ดิน  ดิน  ดิน...  จนติดตาติดใจ  
แมนึกขึ้นไปทางอื่นภาพก็จะติดเปนอารมณ  เรียกวานิมิต  เมื่อบริกรรมไปเรื่อยจิตก็จะติดอยูกับ
อารมณนั้น  ไมคิดถึงเรื่องอื่น  มีความตั้งมั่นเปนสมาธิ  สามารถกําจัดนิวรณใหหมดไปได  บุคคลก็
จะไดอานิสงสของการเจริญกรรมฐานอีก  เปนเหตุใหไดรับความสุขกายและใจ  ดังพระพุทธพจนที่
ทรงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมบรรลุ
ปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติ  และสุข  อันเกิดจากวิเวกอยู  บรรลุทุติฌาน  มีความผองใสแหง
จิตใจภายใน  เปนธรรมอันเอกผุดขึ้นไมมีวิตกไมมีวิจาร  เมื่อวิตกวิจารสงบไปมีปติ  และสุขอันเกิด
จากสมาธิอยู  มีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติส้ินไป  บรรลุตติยฌานที่
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พระอริยะเจาสรรเสริญวา  ผูไดฌานนี้  เปนผูมีอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข  บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข
ไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสกอน ๆ ได  มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  มีอุเบกขาเปน
เหตุใหสติบริสุทธิ์อยู  ดูกอนภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนานี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมาก  
พุทธะตรัสแลว  ยอมเปนไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน  และควรพัฒนาจิตของตนไปสูการปฏิบัติที่
สูงขึ้นก็คือ๕๘ 

 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  การปฏิบัติบําเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อใหเกิดปญญาเห็นแจง
ในทุกสิ่งทุกอยาง  ตามความเปนจริง  โดยอาศัยหลักไตรลักษณ  คือ  ใหเห็นวา  ทุกสิ่งทุกอยาง
เกิดขึ้น  ดํารงอยูช่ัวระยะหนึ่ง  แลวก็ดับไปไมมีอะไรจีรังยั่งยืน  (อนิจจัง)  ไมคงอยูในสภาพนั้น
ตลอดไปได  (ทุกขัง)  และไมมีใครสามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นได  (อนัตตา)  การพิจารณา
จนเกิดญาณ  คือความรูพิเศษในระดับตาง ๆ ตั้งแตนามรูปปริจเฉกญาณ  ดวยการรูจักแยกนามรูป
ออกจากกัน  จนถึงขั้นอาสวักขยญาณดวยการกําจัดกิเลสใหหมดไป๕๙ 

 ดังนั้น  บุคคลใดที่ตองการความสุขทั้งในปจจุบันและอนาคตนั้น  จึงมีความจําเปนอยาง

ยิ่งที่จะตองมีการมาฝกอบรมจิตเพื่อใหเกิดความรู  และความเขาใจในชีวิตปจจุบันทําใหการดําเนิน

ชีวิตเปนไปไดดีและสามารถที่จะประกอบอาชีพการงานไดดี  เพราะรางกายหากไดรับการฝกฝน

ออกกําลังกายบอย ๆ ยอมกอใหเกิดความแข็งแรงได  ทางใจก็เชนเดียวกันหากมีการพัฒนาฝกฝน

อบรมทางจิตใจก็ทําใหมีพลังจิตในการดําเนินชีวิต  เพราะการพัฒนาจิตใหสงบจนเกิดเปนสมาธิ  

เรียกวา  สมถภาวนา  การฝกปญญาเพื่อทําใหเกิดความรูแจง  เรียกวา  วิปสสนาญาณ   ซ่ึงสามารถ

แบงวิธีการปฏิบัติธรรมออกได ๓ ประเภท  ไดแก 

 ๑.กายภาวนา  คือ  การฝกฝนพัฒนากายใหรูจักการติดตอส่ือสารเกี่ยวของกับสิ่ง

ทั้งหลายที่อยูภายนอกทางอินทรียทั้ง ๕  ดวยดีและปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้นในทางที่เปนคุณมิใหเกิด

โทษ 

 ๒. จิตภาวนา  คือ  การพัฒนาจิตดวยการฝกฝนอบรมจิตใหเขมแข็งมั่นคงเกิดความเจริญ

งอกงาม  ดวยคุณธรรมทั้งหลาย  เชน  มีเมตตา  กรุณา  มุทิตา  มีความขยันหมั่นเพียร  อดทน  จิต

เปนสมาธิก็จะทําใหรูสึกเบิกบาน  สดชื่นใจ  อยูเปนสุข  เปนตน 

 ๓. ปญญาภาวนา  คือ  การพัฒนาปญญาดวยการฝกฝนจิตใหมีใหเกิดความรู  ความ
เขาใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพความเปนจริง  เกิดความรูเทาทันเห็นแจงในโลกและชีวิตตามสภาพ

                                           
๕๘องฺ. จตุกฺก. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑.  
๕๙องฺ. ทุก. ๒๐/๓๒/๖๐.   



 

 

๖๖

ความเปนจริง  มีชีวิตที่เปนอิสระ  ปลอดโปรงจากกิเลส  สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวยปญญา  
ซ่ึงทานมหากัปปนเถระกลาวไววา  ปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยย  (ส่ิงที่ไดยินไดฟงมา)  ปญญาเปน
เครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียง  บุคคลในโลกนี้ประกอบดวยปญญาแมเผชิญความทุกข  ก็
ประสบความสุขได”๖๐ 

 พระพุทธองคทรงถือวา  ความรูท่ีแทจริงตองเกิดมาจากการปฏิบัติ  มิใชเกิดจากการ
เรียนรูหรือการทองจําจากตํารา  พระองคไมเคยยกยองคนที่มีความรูโดยการเลาเรียน  การบูชาท่ี
พระพุทธองคทรงสรรเสริญก็คือ  ปฏิบัติบูชา  เพราะจะทําใหผูบูชาเดินทางไปถึงมรรคผล  นิพพาน
ได  สวนอามิสบูชานั้น  พระองคไมทรงสรรเสริญ  เพราะไมอาจนําผูปฏิบัติใหพบกับความสุขสงบ
ได  ในสวนระดับสูงสุดในพระพุทธศาสนาเถรวาท  คือ  การหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด  
ดังนั้น  การบรรลุนิพพานก็คือ  การเขาถึงความดับทุกขโดยส้ินเชิงและบรรลุความสุขอยางสูงสุดจิต
ของผูบรรลุนิพพานยอมมีความสะอาด  สวาง  สงบ  ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยูและเมื่อดับขันธไปแลวก็
ไมตองกลับมาเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฎอีกตอไป  เปนระดับที่เรียกวานิพพานสุข  คือสุขจาก
การละกิเลสทั้งปวง ๖๑  

 ๒.๑๐.๓ การอบรมดานอธิปญญาสิกขา  (Training in Higher Wisdom) 
 การฝกอบรมปญญาชั้นสูง  หมายถึง  การศึกษาหรือปฏิบัติเพื่อความรูแจงเห็นจริง       
ซ่ึงเปนความรูที่บริสุทธิ์  บริบูรณ  ไมเจือปนดวยกิเลส  ตัณหา  และอุปาทาน  ปญญาตามหลักของ
พระพุทธศาสนาจะตองเปนปญญา  (ความรู)  ที่ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ  (ความเห็นชอบหรือ
ความเห็นถูกตอง)  และเปนปญญาที่ประกอบไปดวยสัมมาสังกัปปะ  (ความดําริชอบหรือความ
ครุนคิดที่ถูกตอง)  จึงจะเรียกวา  “อธิปญญา” 
 ความหมายของปญญา  (ความรู)  หมายถึง  ความรูในสิ่งที่ยังไมรู  ไมวาความรูนั้นจะอยู
ใกลหรือไกล  เชน  การสํารวจการเปนอยูของสัตวน้ําใตทะเล  เปนตน  แตปญญาตามหลัก
พระพุทธศาสนามีความหมายลึกซึ่งกวานั้น  คือ  เปนปญญาหรือความรอบรูที่เปนไปเพื่อเห็นแจงใน
ขันธ ๕  ไตรลักษณ  อริยสัจ ๔ เปนตน  หลักการศึกษาทางพระพุทธศาสนา  แตกตางไปจาก
การศึกษาทางโลกประการหนึ่ง  ก็คือ  การศึกษาทางพระพุทธศาสนาจะเริ่มศึกษาจากภายในกอน
แลวจึงขยายวงกวางออกไปสูภายนอก  การศึกษาโลกภายใน  ก็คือ  การมารูตนเอง  หากคนเราไมรู
ตนเองและไมเขาถึงธรรมชาติของคนแลว  ก็ไมสามารถดําเนินชีวิตของตนใหประสบกับความสุขที่

                                           
๖๐ขุ.ธ.   ๒๖/๓๕๐/๒๙๐. 

 ๖๑เดือน  คําดี,  ศาสนศาสตร,  พิมพคร้ังที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  ๒๕๔๕), หนา ๑๕๒. 



 

 

๖๗

แทจริงได  เพราะไมรูปญหา  (ทุกข)  ไมรูสาเหตุที่แทจริงของปญหา  (สาเหตุที่ทําใหทุกขเกิด)  ไมรู
ความดับหรือแกปญหา  และไมรูวิธีการปฏิบัติแกปญหา  (ทุกข)  อันเชื่อมโยงไปสูธรรมชาติ  ที่ชีวิต
ตองเปนไปอยางนั้น  คือ  หลักแหงไตรลักษณ  คนเราจึงเขาไปยึดมั่นถือมั่น  (อุปาทาน)  ในตัวตน  
เมื่อเกิดมีตัวตนก็เกิดมีของตนตามมา  เชน  ส่ิงนั้นสิ่งนี้เปนของตน  คนนั้นเปนคนที่ตนรัก  คนโนน
เปนคนที่ตนเกลียด ฯลฯ  ปญหา  (ทุกข)  ก็เกิดขึ้น  เพราะคนเราเอาความคิดความเห็นไปติดอยูกับ
วัตถุส่ิงของ  เมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นมาก  ความทุกข  (ปญหา)  ก็มาก  หากมีความยึดมั่นถือมั่นนอย  
ทุกข  (ปญหา)  ก็นอยลง 
 หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาจึงไดวางหลักการศึกษาขั้นสูงไว คือ  อธิปญญาสิกขา  
พระพุทธศาสนาใหการยกยองปญญาวาเปนสิ่งสูงสุด  ดังพระพุทธศาสนสุภาษิต  “ปฺา  ธเนน  
เสยฺโย”  แปลวา  ปญญาประเสริฐกวาทรัพย และวา  “นตฺถิ  ปฺาสมา  อาภา”  แปลวา  แสงสวาง
เสมอดวยปญญาไมมี๖๒  เปนตน 

 ดังไดกลาวมาแลววา  การที่จะกําจัดกิเลส  ไมวาจะเปนกิเลสอยางหยาบ  กิเลสอยาง
กลาง  และกิเลสอยางละเอียด  ก็จําเปนตองอาศัยหลักไตรสิกขาในการกําจัดกิเลสตาง ๆ คือ ศีลใช
กําจัดกิเลสอยางหยาบนั้น  ไดแก  ลดละเลิกอบายมุข  เปนตน  จึงไดช่ือวา  “ศีลสิกขา”  สวนสมาธิ  
ใชกําจัดกิ เลสอยางกลางคือ  นิวรณ  ๕   อันไดแก  (๑)  กามฉันทะ  คือ  ความพอใจในกาม                
(๒) พยาบาท  คือ  ปองรายผูอ่ืน  (๓) ถีนมิทธะ  จิตที่หดหูเคลิบเคลิ้ม  (๔) อุทธัจจกุกกุจจะ  ความ
ฟุงซานและรําคาญ  (๕)  วิจิกิจฉา  ลังเลสงสัย  หากเปนกิเลสที่ละเอียด  ไดแก  ปญจปาทานขันธ  
ซ่ึงพระพุทธเจาทรงจัดเปนหัวขอหนึ่งในหลักปฏิจจสมุปบาทกําจัดโดยการใชปญญาสิกขา๖๓ 

 ความสัมพันธแบบตอเนื่องของไตรสิกขานี้  สามารถมองเห็นไดในชีวิตประจําวัน  นั่น
คือ  เมื่อมีความบริสุทธิ์ในความประพฤติ  (ศีล)  เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตนไมหวั่นตอคํา
สรรเสริญ  นินทา  เชื่อมั่นในการกระทําที่ถูกตองของตน  จิตใจก็มั่นคงไมฟุงซาน  (สมาธิ)  เมื่อจิต
มั่นคงไมหวั่นไหวฟุงซานแลวก็เกิดความสงบ  การคิด  การพิจารณา  การรับรูส่ิงตาง ๆ ก็ชัดเจน
ยุติธรรม  ตรงไปตรงมา  เปนผลดีในทางปญญามากขึ้น  ในที่สุดก็จะรูแจงเห็นจริงในสภาพที่เปน
จริง  (ปญญา) ในการฝกอบรมตามไตรสิกขา  ศีลยังมิใชขอปฏิบัติใหถึงจุดหมายสูงสุดโดยตัวของ
มันเอง  แตเปนวิธีการเพื่อกาวไปสูความเจริญขั้นตอไป  คือ สมาธิ  สมาธิจึงเปนจุดหมายเฉพาะของ
ศีล  โดยนัยนี้  คุณคาในดานจิตใจของศีลจึงมีความสําคัญมาก  คุณคาทางจิตใจในขั้นศีลนั้น ก็คือ  

                                           
๖๒สํ.ส.  ๑๕/๙/๑๘. 
๖๓ทองหลอ  วงษธรรมา, ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน,  พิมพคร้ังที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส,  ๒๕๓๘), หนา ๒๐๔. 



 

 

๖๘

เจตนาที่งดเวน  หรือการไมมีความดําริในการทําความชั่วใด ๆ อยูในใจ  ซ่ึงทําใหจิตใจบริสุทธิ์ ไมมี
ความคิดขุนมัวใด ๆ จิตใจก็สงบ  จึงเปนสาเหตุใหเกิดสมาธิไดงาย  เมื่อจิตสงบเปนสมาธิแลวก็เกิด
การคลองตัวที่จะใชปญญาคิดหาเหตุผล  และเปนทางดําเนินความดีในชั้นสูงของผูปฏิบัติธรรม 
 เพราะฉะนั้นการฝกตามไตรสิกขา  เร่ิมตั้งแต  ศีลสิกขา  ไดแก  การฝกอบรมในดาน
ความประพฤติทางกาย  และวาจา  เปนการควบคุมการประพฤติทางกายและวาจาใหอยูในกรอบ  
และพรอมที่จะสงเสริมสนับสนุนพัฒนาทางดานจิตใจ  อันไดแก  มรรคมีองค ๘ ขอ  สัมมาวาจา  
สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะหลักจิตสิกขา   ไดแก  การฝกอบรมจิตหรือกระบวนการฝกสภาพ
จิตใจใหเขมแข็งแนวแนมั่นคงตอเปาหมายที่ตองการ  อันไดแก  มรรคมีองค ๘ ขอสัมมาวายามะ  
สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิหลักปญญาสิกขา  ไดแก  การฝกอบรมปญญา  คือ  ความรูความเขาใจที่
ถูกตองตามแนวทางที่จะปฏิบัติ  อันไดแก  มรรคมีองค ๘ ขอสัมมาทิฐิและสัมมาสังกัปปะ  เมื่อมี
พื้นความรู  ความคิดที่ถูกตองแลว  จากนั้นก็มุงไปที่การควบคุมพฤติกรรมทางกาย  และวาจา  ใหอยู
ในสภาพที่พรอมแกการพัฒนาจิต  จากนั้นก็ฝกอบรมจิตซึ่งเปนขั้นที่ละเอียดกวาใหเกิดผลดี  ความรู
ความเขาใจขั้นพื้นฐานนั้นจะคอย ๆ เจริญเพิ่มพูนขึ้นจนกลายเปนการหยั่งรู  ถึงสภาพทั้งหลายตาม
ความเปนจริง  จนถึงขั้นวิมุตติหลุดพนจากกิเลสทั้งหลาย  เปนเปาหมายสูงสุดของการปฏิบัติ๖๔ 

 ๒.๑๐.๔ การดําเนินชีวิตแบบนักบวช 
 นักบวชหรือบรรพชิต  ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง บุคคลที่ไมมีเรือนเหยาหรือ 
อนาคาริยะบุคคล ซ่ึงเปนผูเวนขาดจากความชั่วที่เปนอกุศลทุกประการ  ตัดขาดจากเครื่องผูกพันทาง
โลก  ผูที่จะเปนนักบวชหรือบรรพชิตนั้น จะตองเสียสละสิ่งของตาง ๆ ทั้งที่ เปนโภคสมบัติ  
ทรัพยสิน เงิน ทอง วัว ควาย เรือกสวน ไร นา  และบานเรือน  ที่ตนครอบครองอยู  เปนการแสดง
ใหเห็นวา ตนนั้นพรอมที่จะเปนนักบวช เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย  เพื่อจะขัดเกลากิเลสใหออกจาก
จิตใจ  ดวยการอบรมตนใหตั้งอยูในศีล  และเพื่ออบรมหรือพัฒนาจิตใจใหเกิดปญญา คือ การไดรู
แจงเห็นจริงในสัจธรรม  จนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงใหหมดไปสิ้นไปโดย
เด็ดขาด  แลวบรรลุถึงความเปนพระอริยบุคคลในสังคมไทยปจจุบัน  ผูที่มาเปนบรรพชิตหรือ
นักบวชนั้นก็มีการบวชเปนสามเณร ถือศีล ๑๐ หรือตองรักษาศีล ๑๐ ขอเปนประจํา  ไดแก  การงด
เวนจากการฆาสัตว  การงดเวนจากการจับเงินและทอง เปนตน  บวชเปนภิกษุ  จะตองรักษาศีล 
๒๒๗ สิกขาบท  เปนประจํามิใหขาดหรือดางพรอย  สวนสตรีเพศก็มักจะออกบวชเปนแมชี  
จะตองรักษาศีลอุโบสถหรือศีล ๘ ขอ ไดแก  การงดเวน  จากการฆาสัตว  การงดเวนจากการนอน

                                           
๖๔วิทย   วิ ศท เ วทย  และ  เ สฐี ย รพงษ   วรรณปก ,   พระพุทธศาสนา  ม .  ๑ ,  

(กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน จํากัด,  ๒๕๔๔), หนา  ๗๘. 



 

 

๖๙

บนที่นอนสูง  และท่ีนอนใหญ  อันภายในยัดดวยนุนและสําลี  อันเปนหนทางใหเกิดความยินดีใน
กามคุณ  เปนตน  สวนศีล ๓๑๑  ประการ  ซ่ึงเปนศีลสําหรับพระภิกษุณีที่จะตองปฏิบัติรักษาเปน
ประจํา  แตในปจจุบันพระภิกษุณี ในพระพุทธศาสนาสายเถรวาท  ไมปรากฏใหเห็นเสียแลว  สวน
นักบวชที่ดีไปสั่งสอนประชาชน เพื่อสืบตออายุพระพุทธศาสนาตอไป  สวนการที่มีบุคคลบาง
ประเภทออกบวช  เพื่อจุดมุงหมายอื่นเปนการบวชที่ผิดพุทธประสงค  นับวาเปนการบอนทําลาย
พระพุทธศาสนาประการหนึ่ง  เพราะการใชศาสนาเปนเครื่องมือของตนใหบรรลุวัตถุประสงค
สวนตัวเทานั้นเปนการเห็นแกตัว  ทําใหสวนรวมเสียหาย 
 ๒.๑๐.๕ การดําเนินชีวิตของกลุมบรรพชิต 
 บรรพชิต  หมายถึง  นักบวชในพระพุทธศาสนา  เปนผูเวนชั่วเวนจากอกุศลโดยประการ
ทั้งปวง   ในพุทธกาลบรรพชิต ที่มีประวัติศาสตรจารึกไวในพระไตรปฎกกวาเปนพระอริยสาวกรูป
แรกในพระพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกณฺทัญญะ  ผูเลิศดานรัตตัญู  ซ่ึงเปนหนึ่งในหาของกลุม
บรรพชิตปญจวัคคีย  ที่เปนกําลังสําคัญในการประกาศพระพุทธศาสนาใหแพรหลายไปทั่วโลก  ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาบรรพชิตเหลานั้นไดทําหนาที่ในดานตาง ๆ  อันเปนปฏิปทาจริยวัตรขอปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิตใหเห็นเปนตัวอยาง  และในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถึงปจจุบัน  เพื่อ
ประโยชนสุขตอสังคมโลก  ดังนั้นผูที่จะบวชเปนบรรพชิตในพระพุทธศาสนาไดนั้น  ตองสละ     
ส่ิงตาง ๆ แหงโภคสมบัติทั้งหลายทั้งปวง มีทรัพยสิน  บานเรือน เปนตน ที่ครอบครองอยู  อันเปน
การแสดงใหเห็นถึงความพรอมที่จะขัดเกลากิเลสในเพศของบรรพชิตดวยความจริงใจสูงสุด  เพื่อ
อบรมเจริญปญญาจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสทั้งหมด  บรรลุถึงความเปนพระอรหันต  ใน
สังคมไทยปจจุบัน  บรรพชิตมักจะออกบวชเปนพระภิกษุและสามเณร ในพุทธศาสนา  สวนสตรี
เพศก็มักจะออกบวชเปนแมชีในพุทธศาสนา  เพื่อหลีกเรนความสับสนวุนวายในทางโลกอันเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติธรรม  ดังนั้น  กลุมบรรพชิตในหัวขอนี้  ผูวิจัยตองการศึกษาเฉพาะกรณีของ
พระภิกษุและสามเณร ในพุทธศาสนา  เพื่อใหทราบถึงการดําเนินชีวิตของกลุมบรรพชิตที่เปน
พระภิกษุและสามเณรเหลานี้วามีการดําเนินชีวิตอยางไร๖๕ 
 การนําเอาการดําเนินชีวิตของบรรพชิตมาเปนตนแบบ  เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เชิงจริยธรรมที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาและเปนศาสนาแหงปญญาที่บงชี้ถึงความสามารถพิเศษ
ของการดําเนินชีวิต  เพราะมนุษยเปนสัตวประเสริฐ  และสามารถฝกฝนไดตามพระบาลีวา  ทนฺโต  

                                           
๖๕ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒, อางแลว, 

หนา ๖๐๗. 
 



 

 

๗๐

เสฏโ  มนุสฺเสสุ  แปลวา  ในหมูมนุษยทั้งหลาย  ผูที่ฝกดีแลว  เปนสัตวประเสริฐสุด  มีความ
ประพฤติปฏิบัติจนเหลาเทวดา  และพรหมก็นอมนมัสการในทางพระพุทธศาสนา  เรียกกลุมชนที่
ฝกดีแลวนี้วา  “เปนพระอริยบุคคล”  การดําเนินชีวิตของพระอริยบุคคลนั้น  พระมหาบุญนภัสร    
ถิรปฺุโ  ทานแยกกลาวไว  เปน ๒ วิถีชีวิต  ดังนี้ 

๑. การดําเนินตามแบบพระอริยบุคคลของคฤหัสถ 
๒. การดําเนินตามแบบพระอริยบุคคลของบรรพชิต 

 ๒.๑๐.๕.๑ การดําเนินตามแบบพระอริยบุคคลของคฤหัสถ 
 การที่จะพัฒนาบุคคลทั่วไปใหมีคุณธรรมศีลธรรม  ซ่ึงจะเริ่มดวยการใหการศึกษาเริ่ม
ตั้งแตเยาววัยเปนตนไปจนกระทั่งสิ้นชีวิตรวมถึงการพัฒนามนุษยใหความสามารถในการประกอบ
อาชีพที่สุจริต  จนกระทั่งที่จะดํารงชีพดวยการไมเบียดเบียนโลก  ซ่ึงยุคปจจุบันมนุษยไดใช
ทรัพยากรธรรมชาติเบียดเบียนสิ่งแวดลอมโลก  จนกระทั้งโลกใบนี้เกิดอาการรอน  ฤดูแปรปรวน
ซ่ึงตองการภาวะแกไขเรงดวนอยูในยุคนั้น  วิถีการดําเนินชีวิตแบบพระอริยบุคคล  จึงเปนตัวเลือกที่
สามารถนํามาปรับใชไดจริง  และดําเนินไดอยางสอดคลองในบริบทวิถีชีวิตผูคนได  เชน การมี
ศีลธรรม  การศึกษา  ปฏิบัติพัฒนาคนในรูปแบบตาง ๆ อันดับแรกตองปลูกศรัทธามั่นใจใน
คุณธรรม หรือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  ซ่ึงพุทธองคก็มีตัวตนจริง  และเพื่อเขาใจจริงแลว  
จะเปนเหตุใหกาวไปสูการพัฒนาดวยมาตรฐานที่มีคุณธรรมพื้นฐาน ๕ ประการ  คือ ศรัทธา  ศีล       
สุตะ จาคะ และปญญา  ซ่ึงจะเปนการพัฒนาเฉพาะตัวบุคคลกอน  แลวจะสรางมนุษยกลุมนี้ให    
มาก ๆ ข้ึน  จะไดผลผลิตมนุษยที่มีคุณภาพ คือ บุคคลที่เปนอุดมคติ  มีศีลธรรม  มีคุณธรรม  ที่มีทั้ง
ความรูความสามารถ  และคุณภาพดานจิตใจที่พรอมที่เสียสละ  มีจิตอาสา  เพื่อจะนําพาสังคมไปสู
ทิศทางที่ดีได  อันจะมีผลตอระบบ  คือ ดานสังคมอันเปนการมีอยูของกลุมคนอันดับแรก  ไดแก
ครอบครัว  อันเปนสถาบันหลักของหนวยยอยเร่ิมไปสูโรงเรียน  สถาบันการศึกษา  ระหวางศิษยกับ
อาจารย  จนไปตลอดถึงวิถีชีวิต ที่อยูขององคกร  ภาคธุรกิจ  ภาครัฐบาล และสังคมระดับประเทศ  
ที่ตองการผูมีอํานาจพรอมกับผูมีคุณธรรมนําพาไปสูการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป 
 ในระดับชั้นพระอริยบุคคลโสดาบัน  เปนแบบไดเชน คือจะเปนบุคคลผูมีพื้นจิตดีงาม 
โดยอัธยาศัย  มีมิตรไมตรีตอคนรอบดาน  เปนมิตรกับทุกคน  ตัวอยาง นางวิสาขามหาอุบาสิกา     
แมปจจุบันบุคคลประเภทนี้ซ่ึงจริตอัธยาศัยคลายพระอริยบุคคลกลุมนี้ก็มีอยู  ถือไดวาเปนแบบอยาง
ชีวิตจริงได  ดังนั้นกลาวไดวา วิถีชีวิตของพระอริยบุคคลจะมีผลตอการกระทําของมนุษยในดาน
การนํา เอาไปเปนหลักการพัฒนาเพื่อความเจริญมั่นคงของมนุษยได  ถือว า เปนอริยวุฒิ                
ความเจริญกาวหนารุงเรืองในยุคอนาคตที่ดีงามได  เพราะจะเปนวิถีชีวิตของอารยชนในรุนตอไป 



 

 

๗๑

 เมื่อกลาวถึงภาคระดับพระสกทาคามี  ถือไดวาตนแบบของศีลธรรมที่มั่นคง  การที่จะ
รักษาระดับความดีของกลุมผูที่มีความรู   มีการศึกษา ผูเปนบัณฑิตไว  ตองมีกรอบ  มีกติกา             
มีองคกรรักษาผูที่ทําหนาที่ระดับผูนําเชิงคุณภาพดานศีลธรรมจริยธรรม  เปนสิ่งที่สําคัญเพราะ
สังคมในภาคบริหารรัฐนั้น  ตองมีกฎหมายรองรับฐานอริยวินัย  คือ  สรางระเบียบขอบังคับ  ใหมี
ผลตอการดําเนินชีวิตหรือดูและอํานวยความสะดวกใหกลุมผูที่มุงมั่นพัฒนาตนเอง  ตัวอยาง เชน     
ผูที่เปนปราชญชาวบานระดับภูมิปญญาทองถ่ิน  ซ่ึงจะเปนความสอดคลองกับ  ระดับภูมิธรรมของ
พระสกทาคามี  เพราะทานเหลานี้มีความรู  และพรอมที่จะเสียสละตนเอง  เพื่อประโยชนสุขของ
สวนรวม  ยกตัวอยางเชนลูกสาวของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ทําการดูแลพระสงฆสาวกในการ
บํารุงพระพุทธศาสนา  จนกระทั่งถึงวาระสุดทายของชีวิต  อันนี้เห็นวาผูที่มุงอยูแตในอริยวินัย
เทานั้นที่ทําได  ดุจการทํางานแบบพระโพธิสัตวหรือนักเสียสละกลุมตาง ๆ ถือวาเปนแนวทาง
เดียวกันกับพระอริยบุคคล 
 สวนพระอรหันตที่เปนฆราวาส  โดยมากมีชีวิตในเพศฆราวาสเปนในชวงสั้น ๆ เทานั้น 
หลังจากนั้นก็เขามาถือเปนเพศบรรพชิตหมด  เพราะวาเพศฆราวาสไมสามารถรองรับภาวะความ
เปนอรหันตไดสมบูรณ 
 ยิ่งการนําแบบอยางของพระอริยบุคคลชั้นพระอนาคามีมาเปนแบบ  ในการดําเนินชีวิต 
ซ่ึงจะเห็นแบบอยางในยุคปจจุบัน  กลุมที่เสียสละเขาวัดนุงหมชุดขาวในฐานะอุบาสก  อุบาสิกา  ถือ
ศีล ๘ กลุมนี้ถือวาเปนผูใชวิถีชีวิตแบบพระอริยบุคคลแบบ อนาคามี  เพราะชีวิตของมนุษยนั้นตอง
มีหลักยึดดานใน  การที่ผูสูงวัย  หรือผูแสวงหาธรรมภายในจิตที่ผองใส  และจะเปนไดวา  กลุมนี้
บุคคลเหลานี้จะเปนคนใจบุญ  พรอมกับทานเหลานี้  จะเปนแบบเชิงสังคมที่ทํางานเพื่อสังคมดวย
เปนนักปฏิบัติธรรมดวย  ถือวานี้แหละเปนตัวเชื่อมภารกิจแนวทางวา  ทานเหลานี้เปนแบบวิถีชีวิต
แหงพระอริยบุคคลดวย  ซ่ึงปรากฏผลเปนนักอุดมคติ  ซ่ึงทานมีอุดมการณการทํางาน  เอาหลัก
ปฏิบัติทางธรรมในพุทธศาสนา ซ่ึงปจจุบันมีอยู  เมื่อกลาวแบบรวม ๆ เรียกวาพุทธบริษัทระดับ
อุบาสกอุบาสิกา หรือจะเห็นภาพชัด ๆ คือ กลุมแมชีผูมีช่ือเสียง  ไดมีชีวิตถือศีล ๘ ทรงเพศ
พรหมจรรยแตไมได เปนภิกษุณี   ทานไดสรางสํานักปฏิบัติธรรม   รวมกลุมประชาชนทํา
สาธารณประโยชนดานตาง ๆ มากมาย เชน อบรมเยาวชน ปลูกปา ปลอยโคกระบือ กิจกรรมสราง
สถาบันการศึกษาใหวิชาความรู ฝกฝนกุลบุตรกุลธิดา  ที่บวชเรียนอีกมากมาย รวมถึงอุบาสกบาง
ทาน สรางธรรมสถาน สรางปาเพื่อปฏิบัติธรรมก็มีเยอะ หลาย ๆ มีช่ือเสียงดานบรรยาย ดานสอน
พระอภิธรรม กลุมนี้ก็ถือวาเปนแบบอยางที่โดดเดนเชนเดียวกัน  เพราะวิถีชีวิตฆราวาสที่สามารถ
จัดทําสิ่งเหลานี้ได ตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ ดานทั้งวัตถุ ขาวของเงินทอง ตาง ๆ ตองมีการบริหาร
จัดการ  รวมถึงการที่จะตองเขาไปอยูในกลุมหมูคนผูมีความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลาย แตไดเปน



 

 

๗๒

ผูนําเขาเหลานั้นมาเปนกลุม มาเปนผูมีอุดมการณรวมในเสนทางประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไดถือ
วาตรงนี้คือจุดสุดยอด แหงฐานชีวิตที่ดําเนินไปตามเสนทางอริยบุคคลทั้งหญิงและชายในยุคสมัยนี้ 
 ๒.๑๐.๕.๒  การดําเนินชีวิตของแมชี  
 การบวชชีเปนรูปแบบการบวชของสตรีอยางหนึ่งที่มีอยูในวัฒนธรรมไทยหรือเปนสิ่งที่
มีอยูเดิมในสังคมไทยนั้นถือเปนขอเท็จจริง  เพื่อใหเห็นภาพแมชีชัดเจนขึ้น  ผูวิจัยขอกลาวถึง
ความหมายและที่มาของแมชีโดยสังเขป  โดยทั่วไปรับรูกันวาแมชีหมายถึง นักบวชสตรีที่นุงหมผา
ขาว  พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ใหคําจํากัดความ แมชี วา  “ชี  หมายถึง  นักบวช  
เชน  ชีปะขาว  เรียกหญิงที่นุงขาว  หมขาว  โกนคิ้ว  โกนผม  ถือศีลวา  แมชี”  ในแงประวัติศาสตร
ซ่ึงเกี่ยวของกับที่มาของแมชี  มีการกลาวไวหลายแบบ  อาทิ  แมชีมาจากสตรีที่นุงขาวหมขาวที่ระบุ
ไวในพระไตรปฎก  แตไมใชนักบวชเปนเพียงคฤหัสถ  ดังขอความในพระไตรปฎกที่วา  “สาวิกา
ของศาสดานั้นเปนคฤหัสถ  นุงขาวหมขาว  ประพฤติพรหมจรรยเปนผูเฉียบแหลม  อุบาสิกาสาวิกา
ของศาสดานั้นเปนคฤหัสถ  นุงขาวหมขาว  บริโภคกามเปนผูเฉียบแหลม”๖๖  นอกจากนี้ยังมีการ

กลาวไววา  “ชี  นาจะเลือนมาจาก  อาชีวิกะ  ซ่ึงเปนกลุมลัทธินอกศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ
แตเกิดรวมสมัย...”๖๗ ในสวนที่เกี่ยวกับสังคมไทย  มีการระบุไววาแมชีมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย  

ในชวงสมัยอยุธยาประมาณพุทธศตวรรษที่  ๒๒  ก็มีการกลาวถึงแมชีไวชัดเจนในบันทึกของ
มิชชันนารีชาวคริสตที่เดินทางมาประเทศไทย  โดยความตอนหนึ่งระบุถึงแมชีวาเปนสตรีที่ครองผา
ขาวถือศีล ๘๖๘  จากขอมูลพื้นฐานของแมชีดังกลาวนี้  อาจทําใหเขาใจมากขึ้นวาเหตุใดจึงเกิด

ขอเสนอดังกลาวขางตน  อยางไรก็ตาม  เพื่อความเขาใจความขัดแยงทางความคิดที่เกิดจากขอเสนอ
ดังกลาวมากขึ้น  เราจะทําความเขาใจมุมมองหรือทัศนะของแตละฝายใหชัดเจน 
 ในสวนของฝายที่สนับสนุนขอเสนอเรื่องการทดแทนการบวชภิกษุณีดวยการบวชชี
โดยทั่วไปมองวาการบวชชีเปนการแกปญหาที่เหมาะสมกับภาวการณในปจจุบัน  เพราะแมชีถือ
เปนนักบวชสตรีที่มีอยูแลวในสังคมไทย  อีกทั้งแมชีในสังคมไทยก็สามารถยกระดับหรือพัฒนาให

                                           
๖๖ที. ปา. ๑๑/๑๗๕/๑๓๕. 
๖๗ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห,  การศึกษาเชิงวิเคราะหรางพระราชบัญญัติคณะแมชีไทย : 

“กรณีศึกษาการพัฒนาองคการและการพัฒนาสถานภาพแมชีไทยในมิติของพระพุทธศาสนา       
เถรวาท”,  วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๑), หนา ๒๔. 

๖๘ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห,  การศึกษาเรื่องผูหญิง,  (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  ๒๕๓๕),  หนา ๕๐. 
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มีสภาพที่ดีขึ้นได  ดังทัศนะของพระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต)  บรรจบ  บรรณรุจิ  และ สมชาย  
ไมตรี  และคณะ  ซ่ึงตางกลาวไวในลักษณะเดียวกัน 
 เห็นดวยวาควรจะเปดโอกาสใหแกผูหญิงในสังคมไทย  ที่เปนมาตอนนี้เรายังหาภิกษุณี
สงฆมาบวชภิกษุณีไมได  แลวเราก็จัดใหเหมาะใหไดประโยชนแกผูหญิงตามวัตถุประสงคดวยและ
ไมผิดพุทธบัญญัติดวย....แมชีเปนเรื่องที่เรามีอยูแลวและดีอยูแลวแตเราคอนขางปลอยปละละเลย
ไปเสีย  ก็มาตั้งใจสงเสริมจัดใหดีไปเลย.....ถึงจะไมมีภิกษุณี  ผูหญิงไปบวชเปนแมชีถาจะจัดใหดีก็
คงมีผลเทานั้น....แมชีที่เรามีอยูแลว  ชวยกันสงเสริมขึ้นมาจะดีไหม๖๙   

 คณะสงฆไทยควรพิจารณาสงเสริมสถาบันแมชีไทยที่มีอยูแลวและกําลังเติบโตอยูนี้    
ใหมีบทบาทและแพรหลายมากขึ้น  ขณะที่เรายังมีปญหาเรื่องภิกษุณีอยูก็ควรจะสนใจใหโอกาส
สตรีไทยออกบวชเปนแมชีใหมาก ๆ สนับสนุนใหมีการศึกษาใหสูง ๆ ข้ึน  ปรับวิธีการและแนว
ทางการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับสถานการณโลกสมัยใหมบนพื้นฐานของธรรมวินัยและ
วัฒนธรรมไทยพุทธ  เพื่อใหโอกาสไดบําเพ็ญประโยชนตอสังคมไทยในดานตาง ๆ มากยิ่งขึ้น       
ซ่ึงจะเปนการแกปญหาที่สอดคลองกับพื้นบานประเพณีของคนไทย  สถาบันแมชีไทยขณะนี้มี
บุคลากรที่สามารถจะพัฒนาและสงเสริมใหแสดงบทบาทตาง ๆ ไดทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติไดอยูแลว  แลวแมชีไทยจะไดมีสวนรวมมากขึ้นในการประกาศพุทธธรรมและชวยสังคม
ได  คณะสงฆไทยควรยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาใหความอุปถัมภอยางรีบดวนจะเปนการแกปญหา
เร่ืองสิทธิสตรีของไทยในทางศาสนาไดอยางสอดคลองกับธรรมวินัย๗๐   

 ความคลุมเครือในสถานะแมชีเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตในแทบทุกมิติ  
ลัดดาวัลย  ตะมาฟู  ไดกลาวไวในวิทยานิพนธเร่ือง  แมชี : โลกของผูหญิงที่ถูกลืม  วา 
 ความคลุมเครือในสถานภาพความเปนนักบวชเหมือนเหรียญสองดาน  ดานหนึ่งความ
คลุมเครือดานสถานภาพนักบวช  ทําใหแมชีตองเผชิญกับความรุนแรงและอุปสรรคในการใชชีวิต
ทางธรรมในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงสะทอนผานเรื่องเลาของแมชี  อาทิ  กรณีของอุบาสิกรัญจวนที่นุงหม
ขาว  โกนคิ้ว  และศีรษะ  (แมทานจะไมเรียกตนเองวาเปนแมชีอยางไรก็ตาม  รูปแบบภายนอกของ

                                           
๖๙พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต),  ทัศนะของพระพุทธศาสนาตอสตรีและการบวชเปน

ภิกษุณี,  (กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพิมพสุขภาพใจ,  ๒๕๔๔),  หนา  ๔. 
๗๐เดือน คําดี,  “ภิกษุณีในพระพุทธศาสนา  :  การศึกษาเชิงวิเคราะห”,  รายงานการวิจัย,  

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๖), หนา ๑๖. 
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ทานคลายแมชี)  ในระหวางเดินทางโดยรถไฟกรุงเทพถูกพระสงฆขอใหยายที่นั่งโดยใหเหตุผลวา
เปนที่นั่งของพระ  ทําใหคุณรัญจวนตองถูกยายที่นั่งไปอยูทามกลางผูชายที่ดื่มเหลาอยางเมามาย๗๑ 

 ขอเสนอเรื่องการบวชชีแทนภิกษุณีนี้  หลายครั้งจะหยิบยกกรณีของแมชีที่ไดรับการ
ยอมรับในสังคมเพื่อช้ีประเด็นวาการเปนแมชีนั้นไมไดเปนอุปสรรคตอการยอมรับของสังคม
ประเด็นนี้  นิธิ  เอียวศรีวงศ  มองตางออกไป  นิธิ  แสดงทัศนะเรื่องนี้ไววา 
 ในดานบทบาทของแมชีในปจจุบัน  แมจะมีแมชีเปนจํานวนมากที่มีบทบาทโดดเดนทั้ง
ดานการสังคมสงเคราะหและดานการเผยแผพระพุทธศาสนา  แตผูที่มีบทบาทโดดเดนเหลานั้น  
กลับเปนบทบาทโดดเดนเฉพาะตัว  สวนบทบาทในเชิงสถาบันและบทบาทดานพิธีกรรมก็ยังไม
เดนชัดและยังไมไดรับการยอมรับจากสังคมทั่วไปเทาไรนัก๗๒ 

 จากที่กลาวมาจะเห็นวาขอเสนอเรื่องการทดแทนการบวชภิกษุณีดวยการบวชชี  เปน

ขอเสนอที่สังคมไทยยังคงมีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยูพอสมควร  อยางไรก็ตาม  เพื่อใหได
ขอสรุปที่ ชัดเจนในเรื่องดังกลาว  เราจะตั้งคําถามเพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบไววา             
การทดแทนการบวชภิกษุณีดวยการบวชชีสมควรเปนทางเลือกในการแกปญหาการบวชภิกษุณีใน
สังคมไทยหรือไม  และขอเสนอนี้ควรมีสถานะอยางไร  กลาวคือควรเปนขอเสนอในฐานะทางเลือก
หนึ่งหรือเปนขอเสนอเพื่อปดกั้นทางเลือกอื่น  เปนตน 

 การบวชเปนแมชีเปนทางออกอีกทางหนึ่งสําหรับสตรีเพศ  ผูมุงเนนปฏิบัติจริงจังตาม
หลักพระพุทธศาสนาเนื่องดวยภิกษุณีสงฆ  ซ่ึงเปนสถาบันหลักของนักบวชหญิงไดสูญหายไปแลว  
และสตรีไมสามารถจะบวชเปนภิกษุณีได  ผูที่มีปญญาจึงไดคิดสถาบันแมชีข้ึนมาแทน  ในทาง   
พระวินัยแมชีเปนเพียงอุบาสิกาผูรักษาศีล ๘  เปนประจําเทานั้น  แมในทางนิตินัย  แมชีก็ยังไมไดรับ

การยอมรับวาเปนนักบวช  แตถาพูดในทางพฤตินัยแลว  แมชีเปน  “สมณ”  หรือ  “นักบวช”              
ทุกประการ  เพราะแมชีรักษาศีล ๘  ซ่ึงเปนอาทิพรหมจรรย  เวนขาดจากเรื่องกามสัมผัส  “ศีลขอ    
๓ – ๘”  กามรส (ศีลขอ ๖)  กามกลิ่น  กามรูป  และกามเสียง  (ศีลขอ ๗)  เปนเรื่องของเนกขัมมะ     
ที่เกิดจากเนกขัมมวิตกโดยตรง  เพราะฉะนั้น  แมชีควรจะถือวาเปนสมณะอีกแบบหนึ่งได  สตรีที่

                                           
๗๑ลัดดาวัลย  ตะมาฟู,  แมชี  :  โลกของผูหญิงที่ถูกลืม,  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต, (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๘), หนา ๔๗. 
๗๒นิธิ  เอียวศรีวงศ,  วาดวย  “เพศ”  ความคิด  ตัวตน  และอคติทางเพศ  ผูหญิง เกย  

เพศศึกษาและกามารมณ,  (กรุงเทพมหานคร  : บริษัทพิฆเณศ  พร้ินทติ้ง เซ็นเตอร จํากัด, ๒๕๔๕),  
หนา  ๕๗. 



 

 

๗๕

บรรลุอรหันตผลแลว อาจครองเพศเปนแมชีก็ไดถึงไมไดบวชเปนภิกษุณี  ก็อาจครองเพศชีปะขาว
ผู รักษาศีล  ๘   เปนประจําได  การครองเพศเปนแมชีก็อาจแกปญหาสังคมไดทุกประการ  
เชนเดียวกับการบวชเปนพระและสามเณรในฝายบุรุษเพศ  เพียงแตเปนแมชี  แกปญหาสังคมในฝาย

สตรีเทานั้น 
 ๒.๑๐.๕.๓ การดําเนินชีวิตของบรรพชิตเพื่อความเปนพระอริยบุคคล 

 การดําเนินชีวิต ของพระสงฆซ่ึงมีบริบทเชิงสังคมวาตองมีศีลาจารวัตร  ที่งดงาม ดังนั้น

จะปรากฏเปนฐานชีวิตแบบอุดมคติ  ซ่ึงถือวาหลักการดานอริยวิถีที่กลาววา การดําเนินชีวิตแบบ

อริยวิถีนั้นเปนแบบในทางปฏิบัติได  ซ่ึงเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติเพื่อใหเกิดมีข้ึนจริง ๆ โดยที่นําแบบ

หลักการประพฤติปฏิบัติขัดเขลามาเปนแนวทางดําเนินชีวิต  ถึงแมวา การที่พระภิกษุสามเณร มีอยู

มากมายและไมไดเปนพระอริยบุคคลจริง ๆ ก็ตาม  แตการที่จะใชแนวทางหรือองคความรูที่มีอยู

เปนตัวดําเนินวิถีชีวิตใหเปนแบบจริง ๆ ได โดยที่ก็ยังมีชีวิตดําเนินอยูตามปกติวิสัยนี้ก็ตาม โดยที่

เปนการแสดงวิถีชีวิตที่เปนอยูนั้น มาเปนรูปแบบที่สังคม  หรือคนทั่วไปยอมรับได และเปนเหตุให

เห็นถึงคุณลักษณะเหลานี้สงเคราะหเขากันไดกับการมีชีวิตแบบอริยบุคคล หรือกําลังดําเนินตาม

แนวทางของพระอริยบุคคล เพื่อจุดหมายหรือเปาหมายสูงสุดของชีวิตนักบวชถือเพศบรรพชิต      

ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสังเคราะหรูปแบบชีวิตการดํารงเพศสมณะใหเขากับวิถีชีวิตจริงในกลุมของ    

พระอริยบุคคล เพื่อใหเกิดความสอดคลองเขากัน  ถึงแมวา ระดับจิตใจนั้นไมไดเปนพระอริยบุคคล

จริง  ก็ตาม แตดวยการที่นําเอาแนวทางปฏิบัติ หรือการดําเนินชีวิตของพระอริยบุคคลเปนเชื่อมโยง

แลวทําการสังเคราะหใหเห็นถึงภาพวิถีชีวิตอันจะเปนประโยชนวา  การดําเนินวิถีชีวิตแบบ               

พระอริยบุคคลนั้นมีประโยชนเปนความสําคัญอยางยิ่งที่ตองเปนกรอบ  เปนแนวทางปฏิบัติที่จะ

สามารถนําไปใชพัฒนาฝกฝนและสืบสานดําเนินไปจนบรรลุมรรคผลจริง ๆ ตามลําดับแหงความ

เปนพระอริยบุคคล๗๓ 
 ลําดับชั้นท่ี ๑ คือ  พระโสดาบันเปนผูตกถึงบรรลุจุดเริ่มตนแหงพระนิพพานในชีวิตจริง

ของพระอริยบุคคลนั้น  ถือวาเปนผูมั่นคง เขาใจพระสัทธรรมคําสอนของพระพุทธเจาไมหวั่นไหวก็

สอดคลองกับพระภิกษุสามเณร  ผูบวชมาแลวในพระธรรมวินัย  มีศรัทธาแนวแน มั่นคงที่จะศึกษา

                                           
๗๓พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  ทัศนะพระพุทธศาสนาตอสตรี  และการบวชเปน

ภิกษุณี,  พิมพคร้ังที่ ๗,  อางแลว, หนา ๙. 
  



 

 

๗๖

เลาเรียนพระธรรมวินัย  เพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา และการเผยแผธรรม เพียงแคตั้งใจศึกษาก็

จัดเปนกลุมของพระโสดาบันคือผูที่เร่ิมมีธรรมวินัยที่ไดรูชัด อันเปนวิถีชีวิตที่ตองมีการศึกษาปฏิบัติ

เบื้องตนวา  ชีวิตพระภิกษุสามเณร ควรปฏิบัติอยางไร จึงจะมีศีลบริสุทธิ์เปนที่ยอมรับนับถือของผูที่

เปนบัณฑิต  และเมื่อปรากฏตนตอสาธารณชนแลวมีภาพที่นาชื่นชม เหมาะแกความเปนสมณะ จุด

นี้ถือวา  ใครก็ตามที่เขามาบวช ไดสัมผัสกับผากาสาวพัตรแลวเหมือนไดมาสัมผัสวิถีชีวิตแหง

จุดเริ่มตนที่จะกาวไปสูพระธรรมวินัย  ซ่ึงเปนธรรมลึกซึ้ง แมจะไมทราบหรือรูส่ิงใดมากก็ตามอยาง

นอยเร่ิมตนดวยศรัทธา  รักษาศีลได จะเจริญงอกงามตอไป ในจริยธรรม หรือในอริยวินัยนี้ไดช่ือวา

ไดเปนสมาชิกที่ดีของสังคมสงฆ 
 ลําดับชั้นท่ี ๒  คือ  พระสกทาคามี ผูมีจะตองกลับมาเกิดอีกหนึ่งครั้ง ถือวาการที่ภิกษุ

สงฆไดบวชยาวนานตลอดชีวิต ไมควรกลับมาเปนคฤหัสถอีกเลย แตจะมุงมั่นพัฒนาตนอยูในเพศ

ของฆราวาสดวยจิตที่ถือเอาประโยชนดานการศึกษาพระธรรมวินัยแลว เปนพระเถระดูแลสั่งสอน

อบรมพระภิกษุสงฆสามเณรเพื่อใหพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาคงอยูตลอดไป 
 ลําดับชั้นท่ี  ๓  พระอนาคามี ผูไมกลับมาอีกแลว ก็จะสังเคราะหเอาระดับผูบริหารงาน
คณะสงฆเรียกวา พระสงฆผูบวชอุทิศชีวิต เปนสมภารเจาวัด เจาคณะปกครอง ระดับตําบล ระดับ
อําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค ทานเหลานี้ ไมคิดกลับไปสูเพศฆราวาสอีกแนนอนมั่นคง ยั่งยืน
ตลอดไปในพระธรรมวินัยนี้  ไมคิดเปนอื่นอีกแลว แตกลับรับภารธุระพระศาสนาที่หนักอึ้ง ทั้งใน
การที่ตองรับผิดชอบทุก ๆ อยางที่ตองเกี่ยวของเชื่อมโยง  ไมวาจะดูแลพระสงฆสามเณร  แมชี 

ภายในวัดหรือการศึกษาสงเคราะห รวมถึงประเด็นการบริหารกิจการพระศาสนาทั้งในและนอกวัด 

รวมถึงตองสื่อสารประสานงานกับทางบานเมือง ที่ตองเกี่ยวของเชื่อมโยงกันไปอยางแยกไมออก 

ตรงนี้ ถือวานี่คือวิถีชีวิตจริงที่  ระดับพระอนาคามี  โดยคาดการวา  พระเถรานุเถระเหลานี้                     
ไมกลับไปเปนฆราวาสอีกแลว  แตกลับเดินหนาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติการกิจจนตลอดชีวิตเพื่องาน
พระศาสนาในดานตาง ๆ จนกระทั่งมีผลตอสังคมในการพัฒนา รวมถึงใชหลักบริหารจัดการแบบ          

อริยาภิบาล เพื่อใหเขาถึงอริยธรรมสอดประสานที่ตองเอาอริยวินัยเปนที่ตั้งแหงการบริหารจัดการ  

จนกระทั่งตนเองจะไดบรรลุธรรมเบื้องสูงจริง  ๆ  เปนอริยชาติ  ประสบความสําเร็จเปน                     

พระอริยบุคคลชั้นใด ช้ันหนึ่งจริง ๆ หรือเปนอุปนิสัยปจจัยเพื่อเปนพระอริยบุคคลก็ตาม  ก็ถือวา
ทานเหลานี้ใชวิถีชีวิตแบบพระอริยบุคคล 
 ลําดับท่ี  ๔  พระอรหันต ผูหลุดพนจากอาสวะกิเลส ไดอยางสิ้นเชิงหมดจด ซ่ึงจะเห็นวิถี
ชีวิตไดจากกลุมผูมุงปฏิบัติขัดเกลากันจริง หรือผูที่เปนพระอริยบุคคลจริง ดํารงชีวิติแบบสมถะ 

สันโดษ ปลีกวิเวก อยูตามธรรมสถาน สถานที่ปฏิบัติธรรม ตามสํานักปฏิบัติซ่ึงไมไดออกมายุง



 

 

๗๗

เกี่ยวกับสังคมเทาไหร  แตมีวิถีชีวิตมุงความหลุดพนจากอาสวะกิเลส โดยสวนเดียว ถือวาเปนกลุม
พระอรหันตดวยชีวิตและจิตใจ   เปนแบบอยาง  เปนบุคคลตนแบบในอุดมคติ  ซ่ึงวิ ถีชีวิต                  

พระเถรานุเถระเหลานี้  อาจจะไมมีช่ือเสียง  แตทานมุงหมายความเปนอริยชาติ คือ บรรลุมรรรคผล
นิพพานจริง ๆ๗๔ 
 ดังนั้น การดําเนินชีวิตของพระอริยบุคคลทั้งฝายฆราวาสและบรรพชิตนั้นแตกตางกัน
กลาวคือ ฆราวาส ไดทํากิจหนาที่ดําเนินชีวิตแบบกระแสโลก  ไดตามปกติในระดับชั้นอริยบุคคล
ช้ันตน  สวนระดับอนาคามีเหมือนผูเครงครัดมุงมั่นโดดเดนวาเปนผูถือศีล ๘ บริบูรณ แตก็ยังคงเปน
ฆราวาส ไมใชนักบวช แตสําหรับบรรพชิตแลวมีวิถีชีวิติที่ตองอยูในสวนที่ตองดูแลเรื่องธรรมวินัยมี
พุทธอาณาสวนของพระวินัยที่ตองประพฤติปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงก็ตองเกี่ยวของกับสังคม
ดวย โดยเปนชีวิตที่ไดเลือกเสนทางของการดําเนินชีวิตแบบบรรพชิต  ซ่ึงชีวิตพระโสดาบันกับ     

พระอรหันตแนวคิด  ความรูสึกตาง ๆ ก็ตางกัน  รวมทั้งการดําเนินชีวิตแนวคิดดานการละกิเลส  ดาน
สังโยชนเบื้องต่ําและเบื้องสูงก็เปนเหตุปจจัยของพระอริยบุคคลนั้นใหทัศนคติตอโลก  ชีวิตสังคม 

ส่ิงแวดลอม แตกตางกันดวย ซ่ึงภาพรวมแลวพระอริยบุคคลนั้นมีกระแสการดําเนินชีวิตที่มีความ
งดงามเปนสวนชวยปรับความสมดุลใหประชากรของโลกนั้นมีตนแบบแหงการดําเนินชีวิตที่ดีงาม  

และมีความสงบสุข 
 

  

                                           
๗๔พระมหาบุญนภัสร   ถิรปฺโ  (ทองงาม) ,  “การดํา เนินชีวิตแบบอริยวิ ถีใน

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิยาลัย,  ๒๕๕๖), หนา ๒๑๐. 

 



 

 

๗๘

วิธีการดําเนินชีวิตของพระอริยบุคคล 

เพศฆราวาส                             เพศบรรพชิต 

พระอรหันต 

พระโสดาบัน 

พระสกทาคามี 

พระอนาคาม ี

พระโสดาบัน 

พระสกทาคามี 

พระอนาคาม ี

พระอรหันต 

วิถีชีวิตกระแสโลก 

นอมไปสูการบวช 

วิถีชีวิตกระแสธรรมวินัย 

กรอบแสดงวิถีการดําเนินชีวิตของพระอริยบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ในสมัยปจจุบัน ความเขาใจและความรูสึกของคนทั่วไปเกี่ยวกับพระนิพพานและความ
เปนพระอริยบุคคลเปลี่ยนแปลงไปมาก  ซ่ึงพระอริยบุคคลนั้น ก็คือมนุษยในโลกนี้เชนกัน กาลเวลา
ผานไป การมองพระนิพพานโดยฐานเปนเมืองแกวแหงบรมสุขนิรันดรอยางในสมัยโบราณ ได



 

 

๗๙

กลายไปเปนความรูสึกวาหมดสิ้นขาดสูญ ยิ่งมาเหินหางจากคําสอนของพุทธศาสนาและถูกความ
นิยมปรนเปรอทางวัตถุ  ซํ้าเขาอีก คนยุคปจจุบันก็เลยมักมีความรูสึกตอนิพพานในทางลบ เห็นเปน
ภาวะที่บิดเบือนหรือผละหนี  อยางนอยก็รูสึกวาเปนสิ่งที่อยูหางไกลเหลือเกิน ซ่ึงไมเห็นเหตุผลที่
จะตองเขาไปเกี่ยวของ  ในสภาพเชนนี้ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาคนควาสรางความรู ความเขาใจ ที่
ถูกตองเกี่ยวกับนิพพานใหเกิดขึ้นเปนงานเชิงวิชาการเพื่อนําเอาภูมิธรรมระดับหนึ่งที่ควรชวยกันชัก
จูงคนใหหันมาสนใจ คือ ความเปนโสดาบัน  ซ่ึงเปนอริยบุคคลระดับตนหรือสมาชิกกลุมแรกใน
ชุมชนอารยะ ความจริง ความเปนโสดาบันนี้เปนสิ่งที่ควรสนใจ ไมเฉพาะในระหวางที่กําลังสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับพระนิพพานและความเปนพระอรหันตเทานั้น แมตามปกติก็เปนขอที่ควรเนน
เสมออยูแลว  แตมักถูกละเลยหรือมองขามกันไปเสีย  ความจริง ความเปนพระโสดาบันก็ดี  ภูมิ
ธรรมและการดําเนินชีวิตระดับนี้ก็มีปรากฏอยูในโลกนี้เอง  เปนสิ่งที่ควรจะสนใจและเนนกันให
มาก  แมแตพระพุทธองคเองก็ไดตรัสแนะนําย้ําไววา 
 ภิกษุทั้งหลาย ! เหลาชนทั้งหลาย ทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห และคนที่พอจะรับฟง
คําสอน ไมวาจะเปนมิตร เปนผูรวมงาน เปนญาติหรือสายโลหิตก็ตาม  พวกเธอพึงชักชวน พึงสอน
ใหตั้งอยูใหดํารงมั่นในองคคุณของโสดาบัน ๔ ประการ๗๕ 

 พระอริยบุคคลผูที่หลุดพนจากอาสวะกิเลสเปนพระอรหันตแลว  ถือวาเปนผูเสร็จกิจ 
บรรลุภาวะถึงความพรั่งพรอมบริบูรณ โดยประการทั้งหมดแลว ไมตองพะวงหวงใยในหนาที่ของ
บรรพชิตอีกตอไป  หนาที่ของทานจึงกลาวไดวา เปนทักขิไณยบุคคล ทําประโยชนเกื้อกูลตอ
ชาวโลก และสังคมโลกอยางเดียว ดังจะเห็นไดจากครั้งปฐมโพธิกาล  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาเสด็จไปโปรด กลุมคนครั้งแรก คือ ปญจวัคคียทั้งหลาย ซ่ึงถือวาเปนกลุมผูแสวงหาโมกขธรรม  
เพื่อพนทุกขจริง ตองกลาววาวิถีชีวิตนักบวช นั้นเนนเรื่องความพนทุกข  ซ่ึงเปนตนตอแหง     
สังสารวัฎฎ หลังจากวิถีชีวิตกลุมบุคคลในพระพุทธศานาไดเกิดสังฆรัตนะ กลาวคือกลุมผูรูตามเปน
พยานอริยบุคคลเกิดขึ้น  เรียกวา  ครบองค ๓ ที่เรียกวา พระรัตนตรัย เกิดเปนสังคมอุดมคติข้ึน    
ยอมเปนหลักแหงการที่กระจายองคความรูบนเสนทางแหงปญญาอันเปนวิถีชีวิต  หรือปฏิปทาขอ
ปฏิบัติที่เปนไปเพื่อเกื้อกูลแกชาวโลก  เพื่อความสุขของมหาชนเปนอันมาก  เพื่ออนุเคราะหโลก  นี้
คือประเด็นหลักดังที่พระพุทธเจาตรัสบอกแกภิกษุทั้งหลาย  ในคราวที่ประกาศใหเหลาพระสาวก
ออกทํางานพระศาสนา 

                                           
๗๕สํ.ม. ๑๙/๑๔๙๓/๔๖. 
 



 

 

๘๐

 วิถีชีวิตของอริยภาวะเริ่มจากพระโสดาบันขึ้นไป ไมหางไกลและไมนากลัวเลยสําหรับ
ปุถุชนทั้งหลายแมในสมัยปจจุบัน  กลับจะเปนที่นาชื่นชมอยางยิ่งสําหรับสาธุชนดวยซํ้า  พุทธสาวก
โสดาบันจํานวนมากมายในพุทธกาลเปนคฤหัสถ ดําเนินชีวิตที่ดีงาม ชอบดวยศีลธรรม อยูทามกลาง
สังคมของชาวโลก มีชีวิตครอบครัวที่เปนสุข บําเพ็ญประโยชนแกชุมชน แกพระศาสนาและแก
บานเมือง  มีชีวประวัติที่นายึดถือเปนแบบอยาง ทานเหลานี้แมจะไดบรรลุภูมิธรรมสูงแลว แตยังมี
กิเลสละเอียดเหลืออยู เมื่อประสบความพลัดพราก ยังโศกเศรารํ่าไห๗๖ ยังมีรักมีโกรธดังสามัญชน 

แตละเมียดเบาบางกวา และจะไมทําความชั่วความผิดที่เสียหายรายแรง และความทุกขที่เหลืออยูก็มี
เพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับทุกขสวนใหญที่ละไดแลว เปนผูมีพื้นฐานอันมั่นคง ที่จะนําชีวิตของตน
เดินทางกาวหนาไปในมรรคแหงความสุขที่ไรโทษและกุศลธรรมที่ไพบูลย  พุทธสาวกโสดาบันที่
พึงออกชื่อเปนตัวอยางแสดงหลักฐานไว ณ ที่นี้ เชน  
 พระเจาพิมพิสาร  กษัตริยยิ่งใหญแหงแควนมคธ ผูทรงถวายเวฬุวันเปนสังฆารามแหง
แรกในพระพุทธศาสนา และทรงรักษาอุโบสถเดือนละ ๔ คร้ัง๗๗ 

 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เจาของทุนสรางวัดเชตะวันที่มีช่ือเสียง ผูบํารุงพระสงฆและ
สงเคราะหคนอนาถาอยางไมมีใครอื่นเทียบเทา๗๘ 

 นางวิสาขามหาอุบาสิกเอตทัคคะฝายทายิกา ผูแมมีบุตรธิดามากถึง ๒๐ คน แตสามารถ
บําเพ็ญประโยชนสวนรวมไดเปนอยางดีมีบทบาทชวยกิจการของสงฆอยางสําคัญ  เปนผูกวางขวาง
และมีเกียรติคุณสูงเดนในสังคมแควนโกศล๗๙ 

 หมอชีวกโกมารภัจ  แพทยใหญประจําพระองคราชาแหงมคธ  ประจําพระองค
พระพุทธเจาและคณะสงฆ ผูมีเกียรติคุณยั่งยืนตลอดมาในวิชาแพทยแผนโบราณ๘๐ 

 อุบาสกอุบาสิกา  นกุลบิดาและนกุลมารดา คูสามีภรรยาผูครองรักอันภักดีมั่นคงตราบ
ชรา และยังปรารถนาเกิดพบกันทุกชาติไป๘๑ 

                                           
๗๖ขุ.อุ. ๒๕/๑๗๖/๒๒๓. 

 ๗๗วิ.ม. ๔/๕๗-๖๓/๖๔-๗๒.  
๗๘องฺ. เอก. ๒๐/๑๕๑/๓๓.  
๗๙วิ.ม. ๕/๑๕๓-๑๕๕/๒๐๗-๒๑๔. 
๘๐องฺ. เอก. ๒๐/๑๕๑/๓๑. 
๘๑องฺ.เอก. ๒๐/๑๕๑-๑๕๒/๓๓-๓๔,. 



 

 

๘๑

 ดังนั้น วิถีชีวิตของพระอริยบุคคลนั้นสามารถนํามาเปนตนแบบ ดังจะไดจากขอมูล
หลักฐานประกอบการศึกษารวิถีชีวิตของพระอริยบุคคล วาทานไดมีปฏิปทา การดําเนินชีวิตที่เปน
คุณประโยชนตอตนเอง สังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อใหเห็นเหตุผลวา ชีวิตตนแบบที่สังคมมนุษยควร
สนใจ นํามาเปนแบบอยางในการสรางสรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษยได ดังจะเห็นวา การดําเนิน
วิถีชีวิตแบบพระอริยบุคคลนั้นสามารถนํามาใชไดจริง และพรอมกันนั้นสามารถอํานวยผลตอทุก ๆ 
คนมีความสุขไดโดยไมตองรอความเปนพระอริยบุคคลจริงในขณะนี้  เมื่อสภาพวิถีชีวิตคนทั่วไปมี
ความพรอมดวยพัฒนาตามแนววิถีชีวิตพระอริยบุคคลจนสามารถเปนพระอริยบุคคลไดก็ถือวาเปน
ส่ิงประเสริฐสุดสําหรับชีวิตทุกคนที่ไดมาพบพุทธศาสนา ซ่ึงมีเปาหมายสูงสุดคือวิถีชีวิตที่ประเสริฐ 
 ๒.๑๐.๕.๔  การดําเนินชีวิตของสามเณร 
 จุดกําเนิดสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น  เกิดจากพระนางยโสธรา  (พิมพา)  
รับสั่งใหพระราหุลกุมารผูเปนพระราชโอรสไปทูลขอพระราชสมบัติกับพระสัมมาสัมพุทธเจา        
ผู เปนพระราชบิดา   หลังจากที่พระพุทธองค เสด็จไปบิณฑบาตภายในพระราชนิ เวศน                   
พระเจาสุทโธทนะไดนิมนตใหฉันภัตตาหารเชา  เมื่อฉันเสร็จ  พระราหุลกุมารไดประทับยืนเบื้อง
พระพักตรพระสัมมาสัมพุทธเจา  พลางกราบทูลวา  ขาแตพระสมณะ  พระฉายาของพระองคเปน
สุข  พระพุทธองคมิไดตรัสอะไร  ไดเสด็จกลับนิโครธาราม  พระราหุลกุมาร เส็ดจไปขางหลัง  
พลางทูลขอวา  “ขาแตสมณะ  ขอไดโปรดประทานทรัพยมรดกแกหมอมฉัน  ขาแตสมณะ  ขอได
โปรดประทานทรัพยมรดกแกหมอมฉัน”๘๒  และไดตามเสด็จไปจนถึงที่ประทับ  

 คร้ังนั้น  พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเรียกพระสารีบุตรมาเพื่อทําการบรรพชาพระราหุล
กุมาร  แตเนื่องจากไมเคยมีการบรรพชาเด็กมากอน  พระสารีบุตรจึงทูลถามวา  จะใหพระราหุล
กุมารทรงผนวชอยางไร  จึงทรงรับสั่งวิธีการบรรพชากับภิกษุทั้งหลายวา  “อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ตีหิ  
สรณคมเนหิ  สามเณรปพฺพชฺชํ”  แปลความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตการบวชกุลบุตรเปน
สามเณรดวยไตรสรณคมน”๘๓  พระสารีบุตรจึงใหพระราหุลกุมารบรรพชาเปนสามเณร  โดยให

โกนผม  และรักษาศีล  ๑๐  ขอ  พรอมทั้งกิจวัตรที่ควรทําบางประการ  อาศัยที่ทานราหุลเถระมี
ความสนใจในการศึกษาพระธรรมวินัยมากถึงขนาดลุกขึ้นแตเชาตรู  แลวลงไปกอบทรายมาเต็มกํา
มือทั้งสอง  ตั้งใจวาขอใหไดรับโอวาทจากพระศาสดาหรือพระอุปชฌายเทาจํานวนเม็ดทรายในฝา
มือนี้  จึงไดรับการยกยองจากพระศาสดาในตําแหนงเอตทัคคะวาเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย  ผูใคร
ในการศึกษา 

                                           
๘๒วิ.ม. ๖/๑๑๘/๒๘๐. 
๘๓วิ.ม. ๖/๑๑๘/๒๘๑. 



 

 

๘๒

 สามเณร  หมายถึง  “นักบวชกลุมหนึ่งที่ผานกระบวนการบรรพชาเขามาเพื่อทําหนาที่ที่
สําคัญ คือ การสืบตอและดํารงไวซ่ึงพระพุทธศาสนา”๘๔  จึงนับไดวา  “สามเณรเปนธรรมทายาท

ของพระศาสนา  ซ่ึงมีอายุยังไมครบ  ๒๐  ปบริบูรณ  และตองรักษาศีล  ๑๐  รวมทั้งกิจวัตรบาง
ประการ” 
 สามเณร  หมายถึง  ศาสนทายาทรุนเยาว ซ่ึงเปนเหลากอของสมณะ  บรรพชาเปน
สามเณรเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา  โดยสวนมากจะมีอายุตั้งแต  ๗  ปข้ึนไป  แตไมเกิน ๒๐ ป 
บริบูรณ  ไดรับการบรรพชาถูกตองตามพุทธานุญาต  เขาถึงไตรสรณคมน  สมาทานรักษาศีล  ๑๐  
ขอ  ประพฤติปฏิบัติตามเสขิยวัตร  ๗๕  ขอ  ดํารงเพศบรรพชิตและดําเนินชีวิตอยางพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 สามเณร  หมายถึง  นักบวชชายในพระพุทธศาสนาที่มีอายุนอย  ยังมิไดรับการ
อุปสมบทเปนพระภิกษุ  การบรรพชาเปนสามเณร  ซ่ึงเปนการเวนจากพฤติกรรมตาง ๆ ที่เคยกระทํา
ในชีวิตฆราวาส  หันมาใชชีวิตแบบสันโดษ  สงบ  ดวยจุดมุงหมายเพื่อความหลุดพนจากกิเลสอัน
เปนจุดหมายปลายทางของชีวิต  การบรรพชา  จึงเปนการฝกอบรมพัฒนาตนเอง  คือการพัฒนาชีวิต
ทั้งในดานความประพฤติ  คือพฤติกรรมทางกาย  วาจา  และดานจิตใจที่มีความดีงาม  เขมแข็ง 
มั่นคง  เปนสุข และในดานปญญาคือความรูความเขาใจสิ่งทั้งหลายตรงตามความเปนจริง             
การบรรพชาเปนสามเณรในสังคมไทยในปจจุบัน  มีจุดประสงคสําคัญก็เพื่อการศึกษาเลาเรียน  
แมแตเจาชายในราชกุลก็นิยมบวชเปนสามเณรเพื่อการศึกษา  แตมักจะลาผนวชเมื่อกอนถึงพระ
ชนมพรรษา ๒๐ ตอเมื่อพระชนมพรรษาครบ ๒๐  พรรษา  จึงอุปสมบทเปนพระภิกษุ  เพื่อศึกษา
ช้ันสูงตอไป  การบรรพชาเปนสามเณรในสังคมไทยในปจจุบันมีคุณคาอยางยิ่งในการแกปญหา
สังคมหลาย ๆ ดานดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ ในดานการศึกษาเปนโอกาสที่กุลบุตรจะไดรับการศึกษาทั้งทางโลกทางธรรม
ในทางโลกไดเรียนรูภาษาไทย  เลข  ศิลปะ  และวิชาชีพบางอยาง ในทางธรรมไดเรียนรูภาษาบาลี  
และหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
  ๑.๒ ในดานฝกฝนอบรมตนเองใหเปนคนดีไดรับการสั่งสอนอบรมจากครูบา
อาจารยและจากพระธรรมวินัย  รวมทั้งระเบียบกฎเกณฑในการปฏิบัติของวัด 

                                           
๘๔พระมหาหรรษา  นิธิบุณยากร,  “วิกฤตพระพุทธศาสนา : ศึกษากรณีการบรรพชาเปน

สามเณรในประเทศไทย”  (๒๕๒๓ – ๒๕๔๓),  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  ๒๕๔๕), หนา ๙. 



 

 

๘๓

  ๑.๓ การบวชเปนสามเณร  เปนการแกปญหาเยาวชนในตัว  และในแตละปที่เยาวชน
ไดมาบวชเปนสามเณรนับจํานวนหมื่นนั้น  เทากับปดกั้นไมใหเยาวชนเปนจํานวนมากไปประพฤติ
เสื่อมเสียกอเกิดปญหาเยาวชน 
  ๑.๔ การบวชเปนสามเณร  เทากับเปนการแกปญหายาเสพติดอยูในตัว  เพราะ
สามเณรจะตองรักษาศีล  ซ่ึงรวมทั้งขอที่เวนจากการเสพสิ่งมึนเมาดวย 
  ๑.๕ การบวชเปนสามเณร  เปนการแกปญหาครอบครัวอยูในตัว  เพราะในบาง
ครอบครัวมีบุตรมาก  กอใหเกิดปญหาการเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอน  ลูกบางคนอาจกลายเปนเด็ก
เกเร  เมื่อไดไปบวชเปนสามเณรอยูในวัด  ก็เทากับการแบงเบาภาระของครอบครัว  และเปนการ
อบรมบมนิสัยใหเยาวชนกลับกลายเปนเด็กดี  มีการเลี้ยงชีวิตที่ถูกตอง๘๕ 

 แตการบรรพชาสามเณรมีจุดมุงหมายของการบวชไมเหมือนกัน  จึงทําใหผูบวชไดรับ
อานิสงสหรือประโยชนของการบรรพชาแตกตางกัน  แตเปาหมายสูงสุดของการบรรพชาสามเณร
ในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นเหมือนกัน  คือ การพัฒนาตนใหพนจากสังสารวัฎฎดวยการกําจัด
ตัวตนใหหมดไปโดยสิ้นเชิง  ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการบวชที่สัมฤทธิ์ผลใน
พระพุทธศาสนา  ดังตอไปนี้ 
 พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสอานิสงสของการบวชไวใน  สามัญผลสูตรวา มี ๑๔ ประการ 
คือ 
 ๑. บุคคลที่เปนทาสกรรมกร  เมื่อบวชแลว พระเจาแผนดินใหความคารพกราบไหว
คุมครองตามธรรม 
 ๒. ชาวนาออกบวชประพฤติพรหมจรรย  พระเจาแผนดินใหความเคารพกราบไว  ถวาย
ปจจัย ๔  และคุมครองตามธรรม 
 ๓. คฤหบดี  หรือกุลบุตรในแวนแควนออกบวช  ประพฤติพรหมจรรยสมบูรณดวยศีล  
สํารวมอินทรีย  บําเพ็ญสมาธิ  ละนิวรณ ๕  ไดบรรลุฌานที่ ๑  ไดความสุขอันเกิดจากฌาน 
 ๔. ทานบําเพ็ญสมาธิจนบรรลุฌานที่ ๒  ไดความสุขอันเกิดจากฌานมากกวาฌานที่ ๑ 
 ๕. ทานบําเพ็ญสมาธิจนบรรลุฌานที่ ๓  ไดความสุขอันเกิดจากฌานมากกวาฌานที่ ๒ 
 ๖. ทานบําเพ็ญสมาธิจนบรรลุฌานที่ ๔  ไดความสุขอันเกิดจากฌานมากวาฌานที่ ๓ 
 ๗. ทานเจริญวิปสสนา พิจารณารูปนาม โดยพระไตรลักษณเขาถึงวิปสสนาฌาน 
 ๘. ทานสามารถบรรลุมโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจ เนรมิตกายอื่นได 

                                           
๘๕ไพฑูรย   มีสกุล  และคณะ, มนุษยกับสังคม, พิมพคร้ังที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๙),  หนา ๑๐๘. 



 

 

๘๔

 ๙. ทานบรรลุอิทธิวิธี  แสดงฤทธิ์ ทําคนคนเดียวใหเปนหลายคนได  ดําดิน  หายตัวได 
 ๑๐. ทานบรรลุทิพพโสต  มีหูทิพย  ไดยินเสียงที่ไกลซึ่งคนทั่วไปไมไดยิน 
 ๑๑. ทานบรรลุเจโตปริยญาณ รูใจคนอื่น 
 ๑๒. ทานบรรลุบุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ระลึกชาติในอดีตได 
 ๑๓. ทานบรรลุทิพพจักขุ  มีตาทิพย  หรือบรรลุจุตูปปาตญาณ  รูเห็นการเกิดการตาย
ของสัตวทั้งหลายดวยตาทิพย 
 ๑๔. ทานบรรลุอาสวักขยญาณ  ทํากิเลสใหส้ินไปได๘๖   

 สามเณรในครั้งพุทธกาลสามารถบรรลุธรรมเขาถึงประโยชนสูงสุดไดโดยไมมีการ
จํากัดอายุ เชน “สามเณรเอกทีปยะ บรรลุธรรมเมื่ออายุได ๔ ขวบ”๘๗ สามเณรปญจสีลสมาทานิ

ยะ”๘๘  และ  “สามเณรจันทนมาลิยะ  บรรลุธรรมเมื่ออายุได ๕ ขวบ”๘๙  “สามเณรโสปากะ”  และ

สามเณรสังกิจจะบรรลุธรรมเมื่ออายุได ๗ ขวบ”๙๐  ดังนั้น  พระธัมมานันทมหาเถระ  จึงกลาววา  

“เด็กที่บวชเปนสามเณรไดบรรลุพระอรหันต  ซ่ึงมีอายุ ๔ ขวบ  คือ  สามเณรเอกทีปยะ  สามเณร
อายุ ๕ ขวบ  คือ สามเณรปญจสีลสมาทานิยะ  และสามเณรจันทนมาลิยะ  สวนสามเณรอายุ ๗ ขวบ 
คือ  สามเณรโสปากะ  สามเณรสังกิจจะ  สามเณรบัณฑิต  สามเณรเรวตะ๙๑ 

 สรุปวา  ความเปนมาของสามเณร  เกิดขึ้นหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณแลวไดเสด็จไปโปรดชาวโลก  จนกระทั่งมีผูเล่ือมใสศรัทธาเขามาบวชเปน
จํานวนมาก  การบวชในระยะแรกนี้เปนการบรรพชาอุปสมบทเปนพระภิกษุอยางเดียว  โดย      
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทําการบวชเอง   หลังจากพระพุทธองคทรงสงพระสงฆสาวกไปประกาศ
พระศาสนาทําใหมีผูที่เขามาบวชเพิ่มขึ้น  พระพุทธองคทรงอนุญาตใหพระสงฆทําการบวชแทนซึ่ง
เปนการบรรพชาอุปสมบทเปนพระภิกษุ  ตอมามีเด็กอายุ ๑๗ ป ๑๕ ปและต่ํากวา ๑๕ ปเขามาบวช  
พระพุทธองคทรงหามการบวชเด็กที่มีอายุยังไมถึง ๒๐ ป  เขามาบรรพชาอุปสมบทเปนพระภิกษุ  
แตทรงอนุญาตใหบวชเด็กกําพราที่ขาดบิดามารดาที่มีอายุต่ํากวา ๑๕ ป  ซ่ึงสามารถไลกาได ดัง  

                                           
๘๖ที.สี. ๙/๙๑/๖๑. 
๘๗ขุ.อป. ๗๒/๖/๑๙. 
๘๘ขุ.อป. ๗๑/๒๖/๙๗. 
๘๙ขุ.อป. ๗๒/๗๕/๑๒๖. 
๙๐ขุ.ธ. ๔๑/๘๙/๔๖๕.            
๙๑พระธัมมานันทมหาเถระ  อัครมหาบัณฑิต,  นานาวินิจฉัย เลมสอง,  (ลําปาง : กิจเสรี

การพิมพ,  ๒๕๓๙), หนา ๔๙. 



 

 

๘๕

พระพุทธดํารัสวา  “อนุชานานิ  ภิกฺขเว  อูนปณฺณรสวสฺสํ  ทารกํ  กากุฑฺเทปกํ  ปพฺพาเชตุนฺติ”๙๒  

แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหบวชเด็กที่มีอายุต่ํากวา ๑๕ ป  ที่มีความสามารถไลกาได 
แนชัดวาใหบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณร  หลังจากที่พระพุทธองคไดทรงแสดงธรรมโปรดพระ
พุทธบิดาคือ  พระเจาสุทโธทนะพรอมดวยพระประยูรญาติ  เปนเหตุใหพระเจาสุทธโทนะไดบรรลุ
ธรรมตามสมควร  และพระประยูรญาติที่ไดสดับพระธรรมเทศนามีจิตใจแจมใสเบิกบานเกิดความ
เล่ือมใสศรัทธาออกผนวชในบวรพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก  ในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจาได
ประทานอริยทรัพยซ่ึงเปนโลกุตตระใหแกพระราหุลกุมาร  ผูปรารถนาพระราชสมบัติดวยการให
บรรพชาเปนสามเณร  สามเณรราหุล  จึงเปนสามเณร ในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ไดผานวิธีการ
บรรพชาเปนสามเณรตามพิธีกรรมทางศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอนุญาตไวหรือทรง
บัญญัติไว เพื่อเปนแบบอยางในการบรรพชาเด็กและเยาวชนที่มีอายุยังไมถึง  ๒๐  ป  แตมีความ
เล่ือมใสศรัทธาประสงคจะบวชเปนทายาทในพระพุทธศาสนาสืบไป 
 ในยุคปจจุบันนี้ยังมีการจัดบวชสามเณรภาคฤดูรอนเปนจํานวนมาก ๆ และมีการ
ฝกอบรมแบบเขมดวย  แมจะเปนระยะเพียงสั้น ๆ ก็เปนการปลูกฝงอุปนิสัยอันดีงามใหแกเยาวชน
ไดเปนอยางดี  นี้เปนการดําเนินชีวิตของสามเณรในทางพระพุทธศาสนา 

๒.๑๐.๕.๕  การดําเนินชีวิตของพระภิกษุ 
 พระภิกษุ  หมายถึง  ชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ  บวชในพระพุทธศาสนา  ถือศีล  
๒๒๗ ขอ  เปนผูที่มุงปฏิบัติเพื่อดับกิเลสดวยมรรคที่ตนอบรมแลว  ละแลวซ่ึงความเสื่อมและความ
เจริญ คําวา  พระ  ในภาษาไทย  เรานิยมใชเปนคํานําหนานามทั่ว ๆ ไป  ทํานองเดียวกับคําวา  นาย  
นาง  เปนตน  แตเมื่อเรียกนักบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเปนที่เคารพนับถือของคนทั่ว ๆ ไป  เราก็
นิยมเรียกวา พระ ส้ัน ๆ  ซ่ึงบางโอกาสก็มักเรียกเต็ม ๆ วา  พระภิกษุ หรือ พระภิกษุสงฆ  คําวา  
ภิกษุ  หมายถึง  ผูขอ  ผูเขาถึงภิกษาจาร  หรือผูเห็นภัยในวัฎฎสงสาร  ผูบวชเปนพระภิกษุจะตอง
เขาใจในกิจของพระภิกษุที่จะปฏิบัติ  การเขาใจในกิจของพระภิกษุ  เชน  การศึกษา  การปฏิบัติ
ธรรม  และการเปนนักบวชที่ดี  พระภิกษุเปนพุทธบริษัทระดับนํา  จึงมีภาระหนาที่ในการสืบทอด
พระพุทธศาสนา  โดยทําหนาที่หลักใหญ ๓ ประการ คือ 
 ๑. การศึกษา  ไดแก  การทําคันถธุระ  หมายถึง  พระภิกษุจะตองศึกษาหลักพระธรรม
วินัยตามพระคัมภีรพระไตรปฎก  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในพระธรรมวินัย  อยางถูกตอง  
สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสมณเพศ 

                                           
๙๒พระธรรมานันทมหาเถร อัครมหาบัณฑิต,  อางแลว, หนา ๕๐. 



 

 

๘๖

 ๒. การปฏิบัติ  ไดแก  การทําวิปสสนาธุระ  หมายถึง  การฝกฝนอบรมจิตใหเปนสมาธิ  
เพื่อนําไปใชในการขมหรือกําจัดกิเลสคือความเศราหมองแหงจิต  และใหเกิดความรูแจงเห็นจริง 
 จากการทําหนาที่ที่ เปนประโยชนสวนตนทั้ง ๒ ประการนั้นก็เพื่อนําไปสั่งสอน  
ถายทอดและเผยแพรพระธรรม  แกพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป  การสั่งสอนและเผยแพร    
พระธรรม  ซ่ึงเปนหนาที่โดยตรงของพระภิกษุ  ในการเผยแพรพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  
เพื่อใหพุทธศาสนิกชน  และบุคคลทั่วไป  ไดเขาใจในหลักธรรมและสามารถนําไปใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตของตนเองและสังคมไดอยางปกติสุข  เปนการทําประโยชนแกสังคมโดยรวม  
พระพุทธเจาไดตรัสหนาที่ของพระภิกษุสงฆในการสั่งสอนเผยแพรหลักธรรมแกประชาชนไว ๖ 
ประการ คือ 
 ๑) สอนใหละเวนความชั่ว  คือ  การชักจูงใจใหบุคคลพึงละเวนจากสิ่งที่กระทําลงไป
แลวเกิดโทษ  ไมเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน  ทําใหเกิดเปนความทุกข 
 ๒) สอนใหทําความดี  คือ  การชักจูงใจใหบุคคลประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เปนประโยชน
ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  ส่ิงที่เปนกุศล  เปนไปเพื่อประโยชนสุข 
 ๓) อนุเคราะหดวยจิตใจอันงาม หมายถึง การใหความชวยเหลือ  และแนะนําสั่งสอน
ดวยความปรารถนาดี  มุงประโยชนที่บุคคลถึงไดรับเปนสําคัญ  ไมหวังสินจางรางวัล  ลาภ  ยศ  
หรือช่ือเสียงใด ๆ เปนการตอบแทน 
 ๔) สอนสิ่งที่เขาไมเคยสดับตรับฟงมากอน  ประชาชนสวนมากมักวุนวายอยูกับการทํา
มาหาเลี้ยงชีพ  ไมคอยมีเวลาศึกษาและสดับพระธรรม  พระภิกษุผูไดมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติ
มากกวาชาวบาน  จึงตองนําเอาสิ่งที่ตนเรียนรูมาถายทอดใหเขาไดรูดวย                                                                        
 ๕) อธิบายสิ่งที่เขาไดยินไดฟงมาแลวใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น  บางเรื่องที่เขาฟงมาแลวเกิด
ความสงสัยไมแนใจ  ก็ตองชี้แจงใหเขาเขาใจแจมแจงหายสงสัย 
 ๖) บอกทางสวรรคให หมายถึง การบอกทางสุข  ทางเจริญ โดยการแนะนําทางดําเนิน
ชีวิตที่ดีงาม  และเปนประโยชนสุขแกประชาชน๙๓  

 ๓. การเปนพระภิกษุท่ีดี  พระภิกษุสงฆมีหนาที่ศึกษา  ปฏิบัติธรรม  เผยแผคําสอน  
ดังที่กลาวมาแลว  พระภิกษุจะตองเปนผูสืบตอพระพุทธศาสนา  มีคุณธรรมและหลักความประพฤติ
ที่ตองปฏิบัติมากมาย  นอกจากอนุเคราะหพุทธศาสนิกชนแลว  พระภิกษุจะตองหม่ันพิจารณา
ตนเอง  คือ พิจารณาเตือนใจตนเองอยูเสมอตามหลัก  อภิณหปจจเวกขณะ ๑๐ ประการดังนี้คือ 
 ๑) เรามีเพศตางจากคฤหัสถ  สลัดแลวซ่ึงฐานะ ควรเปนอยูงาย 
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 ๒) ความเปนอยูของเราตองอาศัยผูอ่ืนในการเลี้ยงชีพ  ควรทําตัวใหเล้ียงงาย 
 ๓) เรามีอากัปกิริยาที่พึงทําตางจากคฤหัสถ  อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะ  ตองทํา
อาการกิริยานั้น ๆ และยังจะตองปรับปรุงตนใหดียิ่งขึ้นไปกวานี้ 
 ๔) เราเองยังติเตียนตัวเราเองโดยศีลไมไดอยูหรือไม 
 ๕) เพื่อนพรหมจรรยผูเปนวิญชูนพิจารณาแลว  ติเตียนเราโดยศีลไมไดอยูหรือไม 
 ๖) เราจักถึงความพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งสิ้น 
 ๗) เรามีกรรมเปนของตน  ทํากรรมใดไวดีหรือช่ัว  จักตองเปนผูรับผลของกรรมนั้น 
 ๘) วันคืนลวงไป ๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู 
 ๙) เรายินดีในที่สงัดอยูหรือไม 
 ๑๐) คุณวิเศษยิ่งกวามนุษยสามัญที่เราบรรลุแลวมีอยูหรือไม  ที่จะใหเราเปนผูไม       
เกอเขิน เมื่อถูกเพื่อนบรรพชิตถามในกาลภายหลัง๙๔ 

 การบวชแตเดิมมีความหมายในการทําหนาที่อยางที่กลาวมานั้น   แตตอมาไดมี
วิวัฒนาการทางสังคม  โดยเฉพาะในสังคมไทย  ซ่ึงเปนเรื่องของวัฒนธรรมของเรา  ทําใหการบวชมี
ความหมายใหมเพิ่มขึ้นในแงของวัฒนธรรมไทยดวย  เนื้อหาสาระแตเดิมของการบวช  ก็คือเร่ือง
ของการศึกษาอบรมฝกหัดขัดเกลากิเลส  ทําใหเปนคนที่ดี  มีคุณสมบัติตาง ๆ เจริญงอกงามขึ้น  จน
เปนคนที่สมบูรณคนไทยแตอดีตไดเห็นประโยชนของการบวช  จึงคิดวาถึงแมจะไมบวชอยู
ตลอดไป  แมแตจะบวชชั่วคราวระยะหนึ่ง  ก็เปนประโยชน  ที่จะชวยขัดเกลากิเลสใหชีวิตเจริญงอก
งามขึ้นยิ่งเปนผูที่จะอยูรับผิดชอบสังคมตอไป  เวลานี้การบวชในสังคมไทย  ไดมีความหมายหลาย
ประการดวยกันอาจสรุปไดเปน ๓ ประการ คือ 
 ๑. เปนการทําหนาที่ของพุทธศาสนิกชน  หมายความวา  พุทธศาสนิกชนนั้น  อยากจะ
ชวยกันรักษาพระพุทธศาสนา  โดยรักษาพระธรรมวินัยใหเจริญมั่นคง  เพราะวา ถาพระพุทธศาสนา
คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจายังดํารงอยู  ก็จะเปนประโยชนแกคนทั้งหลาย  ชวยใหเขามีชีวิตที่ดี
งามและสังคมที่รมเย็นเปนสุขวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาพระพุทธศาสนา คือ การบวชเขาไปเรียนรู
พระธรรมวินัย  และรักษาถายทอดคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา คือ การบวชเขาไปเรียนรู       
พระธรรมวินัย  และรักษาถายทอดคําสั่งสอนของพระพุทธเจาตอกันไป  เรียกวา  สืบตออายุ
พระพุทธศาสนา  ยิ่งกวานั้น  เมื่อเรียนรูแลวประพฤติตาม  คือดําเนินชีวิตของเราตามธรรม  ก็เทากับ
เอาพระศาสนาเขามาไวในชีวิตของเรา  หรือเอาตัวเราเปนที่รักษาพระพุทธศาสนา 
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 ๒. เปนการทําหนาที่ของคนไทย  หมายความวา  พระพุทธศาสนาเขามาอยูในสังคมไทย
และไดกลายเปนมรดกของชนชาติไทย  คนไทยไดเห็นวาพระพุทธศาสนาเปนทรัพยสมบัติที่มี
คาสูงสุดของประเทศชาติและสังคมของเรา  เพราะวาเมื่อพระพุทธศาสนาเขามาแลว  ก็ให
หลักธรรมคําสอน  ทําใหคนประพฤติดีงาม  เปนหลักใหแกสังคม  ทําใหสังคมอยูกันไดดวย      
สันติสุข  มีการเบียดเบียนกันนอยลง  ถามีคนดีมากกวาคนชั่ว  สังคมนี้ก็อยูได  พระพุทธศาสนาได
ชวยใหคนมากมายกลายเปนคนดีข้ึนมา  นอกจากชวยในทางคุณธรรมความดีงาม  ทางความ
ประพฤติและทางจิตใจแลว  ก็ยังมีประโยชนเปนรากฐานของวัฒนธรรมของเราดวย 
 ๓. เปนการสนองพระคุณของบิดามารดา  ดังที่เราถือกันมาเปนประเพณีวา  ถาใครได
บวชลูกแลว  ก็ไดบุญไดกุศลมาก  ตลอดจนไดเปนญาติของพระศาสนา  การบวชก็เลยมีความหมาย
เปนการตอบแทนคุณของบิดามารดา 
 ประเพณีของไทยเรา  กอนที่จะเขาสูพิธีอุปสมบทก็จะมีการทําขวัญนาคกอนใน          
วันสุกดิบ  การทําขวัญนาคมีเหตุผลทางปรัชญาเพื่อเปนการเสริมสรางกําลังใจอยางเปนพิธีการ  
เพื่อใหนาคมีกําลังใจเขมแข็งที่จะเผชิญกับชีวิตใหมที่ตองลําบาก  สํานวนโวหารของหมอขวัญก็เปน
การพัฒนาจิตของนาค  คือ  การยกระดับจิตของนาคใหสูงขึ้นจนพอที่จะเชื่อมตอกับระดับจิตของ
นักบวชได  เมื่อบวชแลวจะไดไมรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาพการดําเนินชีวิตของทั้งสอง
แบบมากนัก๙๕  

 ดังนั้น  การดําเนินชีวิตของนักบวชในประเทศไทยจึงเปนไปเพื่อการศึกษาเลาเรียน   
พระธรรมวินัยของพระพุทธเจา  แลวนําหลักธรรมเหลานั้นมาประพฤติปฏิบัติจนเห็นผล  ส่ังสอน  
แนะนําบิดามารดาและประชาชนเพื่อเปนการตอบแทนคุณ  ดํารงตนไวชอบตามคําสอนใน        
พระธรรมวินัย 
 นอกจากนี้  การดําเนินชีวิตของภิกษุสามเณรบางรูปในสังคมไทย  ยังตองพบเจอกับภัย
ศาสนารอบตัวอยูเปนประจํา  ซ่ึงหากรูทันก็สามารถหาทางปองกันและแกไขปญหานั้นไดทันทวงที  
แตหากไมรูทันภิกษุสามเณรโดยรวมอาจไดรับผลกระทบ  หากมีผูไมประสงคดีเขามาบวชใน
พระพุทธศาสนาแลวกระทําการเสื่อมเสียใสรายปายสี  หรือมีเจตนาอันไมบริสุทธิ์  เขามาบวชเพื่อ
หลบหนีคดีอาญาบานเมือง เปนตน   
 ปญหาที่เกิดจากภัยรอบตัว  ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายใหแกการดําเนินชีวิตของนักบวช  
ยังไมไดรับการปองกันเทาที่ควร  แมวาจะมีมาตรการรับคนเขาบวชตามพระธรรมวินัย  แตใน

                                           
๙๕สุเมธ  เมธาวิทยกูล,  ปรัชญาเบื้องตน,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,   
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ปจจุบันมีการเขามาบวชดวยเหตุผลหลายประการ  ทั้งดีบางไมดีบาง  ซ่ึงตางจากสมัยพุทธกาลที่
สวนใหญเขามาบวชเพื่อขัดเกลากิเลสใหเบาบางลง  หรือหมดไป  ดังนั้น หากไมมีมาตรการอื่นชวย
เสริมหรือปองกันก็อาจจะทําใหปญหานี้เกิดขึ้นอยางไมรูจักจบสิ้น  เปนชองโหวใหคนที่ประสงค
รายหรือเขามาบวชในพุทธศาสนาดวยจิตใจไมบริสุทธิ์เขามาทําใหพระพุทธศาสนาเสียหายได 
 กลาวโดยสรุป  การดําเนินชีวิตของพระภิกษุสามเณรในสังคมไทยปจจุบัน  มีทั้งแบบ
สมัยพุทธกาล  คือ  เขามาบวชเพื่อปฏิบัติใหพนจากกองทุกข  มีทั้งแบบบวชเรียนตามประเพณีนิยม  
มีทั้งแบบบวชเขามาเพื่อหนีความยากจน   หรือบวชเขามาเพื่อหนีคดี   เปนตน   ดวยเหตุนี้                
จึงกอใหเกิดปญหาในการดําเนินชีวิตของนักบวชในสังคมไทยปจจุบันอยูหลายประการ  ซ่ึงมี
สาเหตุหรือปจจัยมาจากตัวผูบวชเองประการหนึ่ง  หรือมาจากภัยสังคมประการหนึ่ง  เชน  คนที่
ปลอมเขามาบวชเพื่อกอบโกยผลประโยชนโดยมิชอบ เปนตน  ซ่ึงในสังคมไทยก็ไดมีหนวยงานที่
เกี่ยวของ  นักวิชาการนักการศาสนาอยูหลายทานคอยใหการชี้แนะ  ช้ีปญหา  และหามาตรการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหลายกรณี  รวมทั้งวางมาตรการปองกัน  ซ่ึงอาจมีการกําหนดบทลงโทษ
ตาง ๆ แลวบังคับใชทั้งในทางกฎหมายและกฎของกระทรวงตาง ๆ วาดวยระเบียบการตาง ๆ ซ่ึงจะ
สามารถคุมครองปองกัน  และแกไขเหตุที่เกิดขึ้นได 
 อยางไรก็ตาม  การดําเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปจจุบันไมวาจะประกอบอาชีพใด  
ลวนแตตองเกิดปญหาขึ้นในการดําเนินชีวิต  ตราบใดที่มนุษยยังมีจุดบกพรองทางดานจิตใจ  คือมี
ความบกพรองทางความคิด  และความรูสึก  กอใหเกิดความเชื่อในทางที่ผิดทํานองคลองธรรมได
เมื่อบุคคลเชื่อส่ิงใดก็มักจะทําตามในสิ่งที่ตนเชื่ออยางมั่นใจ  ซ่ึงกอใหเกิดการกระทําทางกายและ
วาจา  ซ่ึงเมื่อบุคคลทําอยางนั้นบอย ๆ เขาก็จะกลายเปนอุปนิสัย  และกลายเปนสันดานในที่สุด  
ถึงแมวาจะมีการวางมาตรการในการปองกัน  วางบทลงโทษอยางไร  หากจิตใจมนุษยไมไดรับการ
พัฒนาใหสูงขึ้น  ก็กอใหเกิดปญหาไดอยูดี  เพราะไมมีความละอายตอบาปหรือตอการกระทําผิดที่
กอใหเกิดความเสียหายใหแกผูอ่ืน  สังคม  และประเทศชาติ  เปนตน 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๓ 
ความสุขตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
 มนุษยชาติ ไมวาเปนชนชาติใด ภาษาใด ยอมปรารถนาความสุข และก็พยายามแสวงหา
ความสุขดวยกันทั้งนั้น นับตั้งแตวันเกิดจนถึงกาลอวสานของชีวิต 
 ความสุข หมายถึง ความสบายกาย ความสบายใจ หรือความภูมิใจเอิบอิ่มใจในการ
ดําเนินชีวิตของตน๑ นับไดวาทุก ๆ ชีวิตที่บังเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ ยอมมีจุดประสงคในการดําเนิน
ชีวิต และจุดเปาหมายอยางหนึ่งที่ทุกชีวิตปรารถนาหรือตองการมากก็คือ “ความสุข” โดยทั่วไปเรา
มักจะเรียกสิ่งที่มีคุณคาดานภายในจิตใจอันเปนคุณคาที่สูงสุดของจุดเปาหมายในการดําเนินชีวิตวา 
“ความสุข” ดังนั้น เพื่อความชัดเจน หากจะกลาวถึงทัศนะทางจริยศาสตร คือ ความประพฤติของ
มนุษยที่เกี่ยวกับการแสวงหา “ความสุข” ซ่ึงหมายถึง ทัศนะทางจริยศาสตรที่วาดวยส่ิงมีคุณคา
ภายในจิตใจอันเปนจุดมุงหมายสูงสุดในการดําเนินชีวิตของมนุษย ขอกลาวรายละเอียดตามที่ผูรู
เสนอไวอันเปนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

๓.๑  ความหมายของความสุข  
 ในสังคมปจจุบัน ความสุขถือวาเปนสิ่งที่สําคัญเพราะความสุขนั้นทําใหสังคมมนุษย
มองเห็นวาเปนสิ่งที่ใหความสะดวก ความสบาย ใหความสําราญ ความปลอดโปรงโลงใจกับเขาได 
มากกวาสิ่งอื่นใด และความสุขเปนสิ่งที่สําคัญเชนกันในทางพระพุทธศาสนา กลาวคือ จุดประสงค
ของการเผยแผพระพุทธศาสนาก็เพื่อใหมนุษยไดหลุดพนจากความสุข แตเปนความทุกขที่เกิดจาก
การเกิด แก เจ็บ ตาย หรือทุกข ในวัฏฏสงสาร คือ การตองเวียนวายตายเกิดอยูอยางนี้รํ่าไป อันเปน
ของคูกันกับธรรมชาติของสรรพสิ่งที่บังเกิดขึ้นมาแลวจะตองเปนอยางนี้เหมือนกัน คือ มีการเกิดขึ้น 
ตั้งอยูเพียงชั่วคราวแลวก็ดับไปในที่สุด ตามหลักการของไตรลักษณ อันนี้เปนการแสดงใหเห็นถึง
ความเปนจริงของชีวิต และมนุษยเราสามารถเขาถึงความสุขไดดวยตนเองอยางแทจริง อนึ่ง 
ความสุขในทางพระพุทธศาสนาหมายเอาความสุขที่ปราศจากทุกขจากสภาวะที่หมดสิ้นไปของ
กิเลสทั้งหลายทั้งปวงหรือภาวะปราศจากตัณหา คือ ความอยากทั้งปวงแลว อันเปนวิมุตติสุข คือ 
ความสุขที่เกิดจากการหลุดพนจากเครื่องผูกมัด รอยรัดทั้งปวง คือ กิเลส 

                                           
๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรม ฉบับประมวลศัพท, พิมพคร้ังที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๘๙. 



 

 

๙๑

 ความหมายของความสุขตามแนวของพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ซ่ึงสามารถที่จะให
ความหมายไดเปนประเด็นที่สําคัญและพบเจอบอย ๆ ดังนี้ 
 ๓.๑.๑  ความสุข ท่ีทนไดงาย ซ่ึงตรงกันขามกับความทุกขที่หมายถึงสภาพที่ทนไดยาก 
จากคํานิยามนี้ สามารถจะอธิบายขยายความไดวา สภาพที่ทนไดงาย เชน การนั่งรถยนตติดแอรไป
หาซื้อส่ิงของตาง ๆ ในตลาด กับการที่เราเดินไปหาซื้อสินคาตาง ๆ ในตลาด การนั่งรถยนตติดแอร
ไปตลาดยอมสะดวกสบายกวาการเดินไปตลาดดวยเทาปลอย เพราะการสัมผัสบรรยากาศที่แตกตาง
กัน จึงสามารถที่จะนั่งในรถยนตติดแอรไดนานกวา และมีความพึงพอใจมากกวาหรือสังคมยัง
มองดูดีกวา ดังนั้น ความหมายของความสุขในระดับนี้ จึงตองเกี่ยวเนื่องกับความสุขที่เกิดจาก
ประสาทสัมผัสโดยอาศัยวัตถุหรืออาศัยกามคุณ ๕  คือ  รูป  เสียง  กล่ิน  รส     โผฏ ัพพะ สุขที่เกิด
จากใจไปกําหนด หรือยอมรับอารมณวานาใคร นาปรารถนา นาพอใจ ซ่ึงพระพุทธเจาทรงแสดง
ความสุขชนิดนี้แดภิกษุทั้งหลาย พอสรุปไดดังนี้คือ 
 ๑. รูป คือ ส่ิงที่บุคคลจะพึงเห็นไดดวยตา หรือพึงรูแจงทางตา 
 ๒. เสียง คือ ส่ิงที่บุคคลจะพึงไดยินดวยหู หรือพึงรูแจงทางหู 
 ๓. กล่ิน คือ ส่ิงที่บุคคลจะพึงรับรูไดดวยจมกู หรือพึงรูแจงทางจมูก 
 ๔. รส คือ ส่ิงที่บุคคลจะพึงรูไดดวยประสาทลิ้น หรือพึงรูแจงทางลิ้น 
 ๕. โผฏ ัพพะ คือ ส่ิงที่บุคคลพึงรูไดดวยการกระทบ จับแตะตองสิ่งเหลานั้นดวยกาย
ประสาท หรือพึงรูแจงทางประสาทกาย ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ชวนใหรัก ชักพาใจให
กําหนด๒ 
 ความสุขที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยประสาทสัมผัส เรียกวา กามคุณ ๕ คือ กลุมของสิ่งที่ทําให
บุคคลไปกําหนดวานาใคร นาพึงพอใจ และแลวกิเลส สายโลภะ ตัณหา ความยินดี ก็บังเกิดขึ้น
ตามมา 
 ๓.๑.๒  ความสุข ท่ีปราศจากทุกข จากสภาวะที่หมดสิ้นกิเลสทั้งปวง หรือสภาวะที่
ปราศจากตัณหา  คือ  ความอยากมี อยากได อยากเปน  อันไดแก  ความสุขคือวิมุตติสุข สุข              
จากการหลุดพนจากอํานาจของกิเลสแหงจิต วิมุตติสุขนี้ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา พระพุทธ
องคไดทรงแสดงไว ๒ ประการบาง และ ๕ ประการบาง ดังนี้ 
 วิมุตติสุข คือ ความสุขที่เกิดจากจิตที่หลุดพนจากอํานาจของกิเลส มี ๒ ประการ คือ 
 ๑. เจโตวิมุตติสุข คือ ความสุขที่เกิดจากความหลุดพนดวยอํานาจแหงใจ 
 

                                           
๒ม.มู. ๑๒/๑๖๖/๑๖๘. 



 

 

๙๒

 ๒. ปญญาวิมุตติสุข คือ ความสุขที่เกิดจากความหลุดพนดวยอํานาจแหงปญญา๓ 
 ความสุขที่เกิดขึ้นจากการหลุดพนดวยอํานาจแหงใจ เปนความหลุดพนจากอํานาจกิเลส 
เครื่องผูกรัด ดวยการฝกจิตหรือการบําเพ็ญกรรมฐานที่เรียกวา สมถกรรมฐาน คือ การงานที่บุคคล
จะตองทําทางใจ โดยการอาศัยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา หรือการทําใจใหสงบดวยการ
กําหนดรูลมหายใจเขา หายใจออก (ภาวนาพองหนอ-ยุบหนอไปดวย) เปนตน ซ่ึงในที่บางแหงทาน
กลาววา สมถกรรมฐานนี้สามารถทําใจของคนใหสงบสุขจาก “ราคะ” ความกําหนัดในรูปและเสียงได
ดวย เปนตน 
 ความสุขที่เกิดขึ้นจากการหลุดพนดวยอํานาจแหงปญญา กลาวคือ ความที่จิตหลุดพน
จากกิเลส เครื่องผูกรัด ดวยการใชปญญาพิจารณาดวยการลงมือปฏิบัติที่เรียกวา วิปสสนากรรมฐาน 
ซ่ึงเปนวิธีหรือเปนอุบายทําจิตของผูปฏิบัติใหหลุดพนจากอวิชชาเปนที่สุด เพราะการใชปญญาใน
ระดับนี้ จะทําใหคนเขาใจสรรพสิ่งตามความเปนจริง ไมมีความยึดติดในสิ่งตาง ๆ ดวยอํานาจของ
ตัณหา วาของเรา, ดวยอํานาจแหงมานะวาเราตองเปนอยางนั้น เราตองเปนอยางนี้, และดวยอํานาจ
ของทิฏฐิวา นั่นเปนตัวตนของเรา ของเขา ทําวิชชา คือ ความรูใหเกิดขึ้น เพื่อทําลายอวิชชา คือ 
ความไมรูหรือความหลงผิดใหหมดไป 
 วิมุตติสุข นับวาเปนความสุขที่มีความประณีตและมีความแตกตางไปจากความสุขใน
กามคุณ เพราะผูที่มีความสุขอยูในกามคุณไดช่ือวาเปนผูที่ยังติดอยูในโลก ถึงแมแตความสุขในฌาน
สุขก็ยังชื่อวาเปนผูติดเนื่องอยูในโลก สวนความสุขที่หมดกิเลสหรือปราศจากตัณหาแลว ยอมได
นามวา ผูมาถึงทาหรือถึงฝงแหงโลกแลว ไดตั้งอยูเหนือที่สุดแหงโลก และไดขามสังโยชนคือส่ิงที่
ยึดเหนี่ยวใจใหติดอยูในโลกไปไดแลว ดังนั้น ความสุขในความหมายนี้จึงหมายเอาความเปนผูมีจิต
ที่เปนอิสรภาพ เสรีปราศจากพันธนาการ เครื่องผูกมัดทั้งปวงแลว 
 สวนความสุขจากการหลุดพนจากอํานาจของกิเลสแหงจิต คือ วิมุตติสุข ตามทัศนะของ
พระพุทธองคที่ไดทรงแสดงไวและปรากฏอยูในวิสุทธิมรรค มี ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ตทังควิมุตติ ความหลุดพนชั่วคราว 
 ๒. วิกขัมภนวิมุตติ ความหลุดพนดวยการสะกดไวหรือขมไว 
 ๓. สมุจเฉทวิมุตติ ความหลุดพนโดยเด็ดขาด 
 ๔. ปฏิปสสัทธิวิมุตติ ความหลุดพนดวยความสงบ 
 ๕. นิสสรณวิมุตติ ความหลุดพนดวยการออกไป๔ 

                                           
๓องฺ.ทุก. ๒๐/๒๗๖/๗๘. 
๔วิสุทธิ.มหา. ๒/๒๔๙. 



 

 

๙๓

 การที่บุคคลทําจิตของตนใหหลุดพนจากอํานาจของกิเลสไดช่ัวคราว เชน กําลังมีเร่ือง
ชวนใหโกรธ แตพิจารณาเห็นโทษของความโกรธ การทะเลาะวิวาทกันแลว หามใจไวไดไมใหทํา
อะไรไปตามอํานาจของความโกรธที่เกิดขึ้น๕ 
 วิกขัมภนะ คือ ความหลุดพนดวยการกดทับกิเลสไวดวยกําลังแหงฌาน สําหรับผูบําเพ็ญ
สมถกรรมฐานจนบรรลุฌานแลว องคของฌาน ๕ ประการ จะกดทับนิวรณ ๕ ประการเอาไวอยู
นานตราบเทาที่ฌานยังไมเสื่อม กลาวคือ 
 วิตก ความตรึก ขม ถีนมิทธะ ความงวงเหงาหาวนอนไวได 
 วิจาร ความตริตรอง ขม วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยไวได 
 ปติ ความอิ่มใจ ขม พยาบาท ความปองรายไวได 
 สุข ความสบายใจ ขม อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานไวได 
 เอกัคคตา หรือ สมาธิ ความตั้งมั่นแหงจิต ขม กามฉันทะ ความพอใจในกามคุณทั้งหา    
มี รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ไวได๖ 
 สมุจเฉท ความหลุดพนดวยการตัดกิเลสไดอยางเด็ดขาด ไมกําเริบอีกตอไป โดยอาศัย
อริยมรรคจนบรรลุอริยผล กลายเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา กิเลสที่ละไดแลวนั้นไม
สามารถกลับมามีอิทธิพลเหนือจิตใจทานเหลานั้นไดอีก ไมวาจะอยูในสภาพแวดลอมเชนไรก็ตาม๗ 
 ปฏิปสสัทธิ ความหลุดพนดวยการสงบระงับเปนตัวโลกุตตรผลที่สืบเนื่องมาจาก 
โลกุตตรมรรค กิเลสที่สงบระงับไปแลวไมตองขวนขวายเพื่อจะละอีก เพราะไมมีกิเลสที่จะตองละ 
ทานผูรูแสดงลักษณะแหงวิมุตตินี้ไววา “ชาติส้ินแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทํา
เสร็จแลว กิจอื่นในทํานองเดียวกันก็ไมมีอีกตอไป”๘ 
 นิสสรณะ ความหลุดพนดวยการออกไป ซ่ึงเปนลักษณะของพระอริยบุคคล ที่ทานได
บรรลุเปนพระอรหันตแลว ดํารงอยูดวยนิพพานสุข อันเปนความสุขอยางยิ่ง ความหลุดพนนี้เปน
ความหลุดพนที่ถาวรดํารงอยูตลอดกาลนาน ไดแก นิพพานสุขนั้นเอง ดังนั้น ทานจึงทรงแสดง
คุณลักษณะของนิพพานไววา 
 - ความสุขยิ่งกวาความสงบไมมี 
 - พระนิพพานเปนบรมสุข 

                                           
๕พระโสภณคุณาภรณ (ระแบบ  ิตาโณ), ธรรมปริทัศน ๒, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพศิวพร, ๒๕๒๙), หนา ๒๙๑. 
๖เร่ืองเดียวกัน. 
๗เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๙๒. 
๘เร่ืองเดียวกัน. 



 

 

๙๔

 - ทานผูรูกลาววาพระนิพพานเปนบรมธรรม เปนตน๙ 
 นอกจากนี้ในทางพุทธศาสนายังไดใชคําศัพทหรือคําที่เปนไวพจนของความสุขที่มี
ความหมายเหมือนกัน แตมีรูปคําที่ตางกันเปนนานาพยัญชนะ แทนคําวาสุขไวมากมาย แตผูวิจัยจะ
นํามากลาวในที่นี้เทาที่ความสามารถจะประมวลมาได เพื่อใหเกิดความเขาใจหรือเปนการเขาถึง
ความสุขไดงายยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 ๑. ผาสุ หรือ ผาสุก หมายถึง ความสุข ความสะดวก ความสบาย ความสําราญใจ สภาวะ
ที่สบายหรือความสุขที่เบียดเบียนทุกข๑๐ 
 ๒. ปติ หมายถึง ความอิ่มใจ, ความดื่มด่ํา ความยินดีราเริง๑๑ 
 ๓. สาต หมายถึง ความสุข ความสะดวกสบาย ความสําราญใจ ความสุขทางกาย ความ
สําราญทางกาย การเสวย ความสุขอันเกิดจากการสัมผัส๑๒ 
 ๔. สันโตสะ หรือ สันโดษ หมายถึง ความยินดี ความพอใจ ความสุขอันเกิดจากการ
บริโภคปจจัยส่ีตามมีตามได ดวยความเพียรของตนโดยชอบธรรม๑๓ 
 ๕. กุศล หมายถึง ความฉลาด ความดีงาม  ความสุขอันเกิดจากการสงเสริมความดีอ่ืน ๆ 
ใหเกิดขึ้นมาอีก หรือฉลาดรอบรูทางเจริญ ทางเสื่อม และรอบรูวิธีแกไขเหตุการณจนทําใหประสบ
ผลสําเร็จ๑๔ 
 ๖. สุจริต หมายถึง ความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ความสุขอันเกิดจากการทําดีอันเปน
ทางนําสูความสุขความเจริญหรือสุคติ๑๕ 
 ๗. มุทิตา หมายถึง ความยินดี ปล้ืมใจ พลอยดีใจ มีจิตผองใส บันเทิง แชมชื่นเบิกบาน 
ความสุขอันเกิดจากการโมทนาในผลสําเร็จตอผูอ่ืน๑๖ 
 ๘. วิตติ หมายถึง ความอิ่มใจ ความราเริง ปราโมทย  ยิ้มแยม  แจมใส  มีความยินดี  
ปล้ืมใจ เพราะเกี่ยวเนื่องดวยกามคุณทั้ง ๕ 

                                           
๙เร่ืองเดียวกัน. 
๑๐วิ.มหา. ๑/๔๑๒/๔๔๖. 
๑๑วิสุทธิ. ๑/๑๘๒. 
๑๒สํ.ม. ๑๙/๕๐๖/๓๑๓. 
๑๓ที.อ. (สุมงฺคลวิลาสินี) ๑/๒๕๓. 
๑๔ที.ปา. ๑๑/๓๙๔/๒๙๒; อภิ.วิ. ๓๕/๘๐๗/๔๓๙. 
๑๕ที.ปา. ๑๑/๑๒๘/๒๒๗.   
๑๖องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๙๒/๒๕๒; วิสุทธิ. ๒/๑๒๔. 



 

 

๙๕

 ๙. ทาส หมายถึง ความยินดี  ความสบายใจ ราเริง 
 ๑๐.  นันทิ หมายถึง ความราเริง สนุกสนาน ยินดี 
 ๑๑.  อัตตมานตา หมายถึง ความราเริง ยินดี และความมีใจเปนของตน 
 ๑๒.  อานันทะ หมายถึง ความราเริง ยินดี และวัตถุที่บุคคลยินดีอยูเสมอ 
 ๑๓.  ตุฏฐิ หมายถึง ความสบายใจ ความยินดี ราเริง 
 ๑๔.  ปมุทะ หมายถึง ความยินดี ราเริง บันเทิงใจ 
 ๑๕.  สัมมทะ หมายถึง ความยินดี ราเริง สบายใจ 
 ๑๖. ปโมทะ หมายถึง ความยินดีที่ประกอบดวยการบําเพ็ญภาวนาจิต ความบันเทิง  
ราเริงใจ เพราะไดปฏิบัติธรรมถูกทาง 
 ๑๗.  ปาโมชชะ หมายถึง ความยินดี ความปราโมทย ราเริง เพราะการไมเปนหนี้ เปน
เหตุ๑๗ 
 คําศัพทความสุขเหลานี้เปนความหมายของความสุขและเปนถอยคําที่สงเสริมสนับสนุน
การเขาถึงความสุขไดงายขึ้น 
 

๓.๒  ประเภทของความสุข 
 ประเภทของความสุขในทางพระพุทธศาสนา เมื่อกลาวถึงโดยสรุปสามารถแบง
ความสุขไดเปน ๒ ประเภทใหญ คือ 
 ๑) ความสุขที่เปนโลกิยะหรือโลกิยสุข และ 
 ๒) ความสุขที่เปนโลกุตตรหรือโลกุตตรสุข 
 ๓.๒.๑  ความสุขท่ีเปนโลกิยะ ในปจจุบันชาวโลกมีความโนมเอียงไปในทางชักจูง และ
มีส่ิงลอเราเราใหโนมเอียงหรือทําใหเราเอาชีวิตไปฝากไวกับวัตถุเสพบริโภค ที่เรียกกันวา การ
บริโภคนิยม ถาเรามีความรูเทาทันในการบริโภควัตถุ ส่ิงของ เราก็จะฝกตัว เตรียมตัวพรอมเพื่อจะ
รักษาความเปนอิสรภาพของชีวิตจิตใจไวใหได ความสุขของเราก็จะเกี่ยวเนื่องกับวัตถุนอยลง และ
ตรงกันขาม เราก็จะไดรับความสุขจากวัตถุเทาที่มีอยูเหลานั้นอยางเต็มที่ พรอมทั้งมีชีวิตที่ดีงาม ไม

                                           
๑๗พระมหานิยม อิสิวํโส (หาญสิงห), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องความสุขใน

ทฤษฎีจริยศาสตรของจอหน สจวต มิลล กับพุทธจริยศาสตร,” วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๕๓–
๕๔. 



 

 

๙๖

ลุมหลงมัวเมาผิดพลาด พรอมทั้งจะพัฒนาใหเกิดมีความสุขแบบอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ลึกซึ้งหรือที่
สูงขึ้นไปเพิ่มขึ้นอีกดวย๑๘ 
 ยุคปจจุบันผูคนนับวันจะเห็นวัตถุเปนสิ่งสําคัญยิ่งกวาอวัยวะ เห็นทรัพยมีคามากกวา
ชีวิต โดยเฉพาะถาเปนวัตถุหรือสินคาที่ติดยี่หอดัง ๆ ดวยแลว ผูคนจะยอมทําทุกอยางเพื่อใหไดมา
หรือรักษามันเอาไว… ผูคนสวนใหญจะเห็นวาความสุขอยูที่การบริโภคหรือการไดครอบครองวัตถุ 
และมีแนวโนมที่จะยึดติดหลงใหลไปกับแบรนดเนมหรือยี่หอดัง เพราะมันเกี่ยวโยงกับภาพลักษณ
ของผูใช คือชวยทําใหภาพลักษณของตัวดูดีและทําใหรูสึกภูมิใจ เห็นวาตัวเองมีคุณคาขึ้นมา…
ความสุขที่เกิดขึ้นจากการบริโภคนิยม ไมใชเปนแคเร่ืองการเสพรสอรอยทางตา หู จมูก ล้ิน และกาย 
ที่เรียกวา กามคุณหาเทานั้น มันยังเปนการเสพเพื่อผลทางใจดวย เชน เพื่อใหรูสึกดีกับตัวเอง หรือ
รูสึกวาเปนคนสมัยใหมที่ดีกวาคนแบบเกา กลาวคือ เพื่อมีตัวตนใหมเปนที่นาปรารถนา นาชื่นชม 
ยุคนี้เปนยุคมีความสุขจากการบริโภคนิยมโดยแท เพราะไมวาจะอยูในมุมไหนของโลก..ไมมีที่ไหน
ที่สามารถหลีกพนอิทธิพลของบริโภคนิยมไดเลย ตัวช้ีวัดงาย ๆ ก็คือโคก ที่ไหน ๆ ก็มีโคก ส่ิงที่
กลาวมานี้ลวนเปนความสุขของชาวโลก ยุคบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยมนั้นเอง๑๙ 
 ๓.๒.๒  ความสุขท่ีเปนโลกุตตระ  คือความสุขที่เกิดจากการหลุดพนจากกิเลส ความสุข
ที่อยูเหนือโลก กลาวคือ เปนความสุขที่ไมตองอาศัยวัตถุกามหรือกามคุณทั้ง ๕ ซ่ึงมี รูป เสียง กล่ิน 
รส โผฏฐัพพะ และความสุขในระดับโลกุตตรนี้เปนความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักวิปสสนา
กรรมฐาน ฉะนั้นผูวิจัยจะนําเสนอหลักการปฏิบัติวิปสสนากรมฐานพอโดยสังเขป ประการแรกผู
ปฏิบัติจะตองฝกสติใหไดในระดับที่สามารถระลึกรูอารมณที่ปรากฏใหเปนปจจุบันอยูเสมอ เชน 
การกําหนดรูปนามที่นั่งตามในสติปฏฐานที่กลาววา การตั้งกายไวแลวดวยอาการอยางไรก็ทําสติให
รูชัดในอาการของกายที่ตั้งไวอยางนั้น คือ ขณะนั่งก็ใหรูชัดในอาการทาทางที่นั่งอยูวาเปน รูปนั่ง 
มิใชเราเปนผูนั่ง เพื่อจะทําลายความเห็นผิดที่เคยเขาใจวา เรานั่ง เมื่อทําลายออกไดแลว ก็พิจารณา
รูปนามที่ปรากฏแกตนในขณะนั้น ๆ จนเห็นความเกิดและความดับของอารมณปจจุบัน ไดแก การ
เห็นความเสื่อมไปและสิ้นไปของสังขารทั้งหลายที่เกิดและดับใหเห็นอยูตรงหนาขณะปจจุบัน และ
การเจริญวิปสสนานั้นที่สําคัญไมนอยเชนกัน คือ ผูปฏิบัติจะตองตัดเรื่องอดีตคืออารมณ อันเปน
อดีตที่ลวงไปแลว ตอจากนั้นตองปดเรื่องอนาคต คืออารมณที่ยังมาไมถึง ไมพึงคิดปรุงแตง ดังนั้น 

                                           
๑๘พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), ทําอยางไรจะใหงานประสานกับความสุข, พิมพคร้ังที่ 

๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๓), หนา ๓๙. 
๑๙พระไพศาล วิสาโล, เปนไทย เปนพุทธ และความสุข, พิมพคร้ังที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : 

สามลดา, ๒๕๕๓), หนา ๕๔. 



 

 

๙๗

ใหสติหรือปญญากําหนดรูปนามที่กําลังเกิดและดับในขณะที่เปนปจจุบัน จริง ๆ ไมวาอารมณที่
กําหนดอยูนั้นมันจะเปนรูปหรือนามและแลวใหยกรูปและนามขึ้นมาพิจารณาตามหลักไตรลักษณ 
หรือสามัญญลักษณะ คือ ลักษณะที่เสมอกันของรูปและนามทั้งหลาย ตามความเปนจริง อันไดแก 
อนิจจัง ความคงที่อยูไมไดมันจะตองมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ทุกขัง คือ สภาพที่ถูกเหตุปจจัยบีบคั้น
ใหทรุดโทรมลงไป และอนัตตา คือ สภาพที่ไมอยูในอํานาจของใคร คือ ใคร ๆ ก็ไมสามารถจะ
บังคับบัญชามันไดนั่นเอง ในที่สุดก็ทําใหจิตหลุดพนและไดพบกับสันติสุขคือพระนิพพานอันเปน
บรมสุขได 
 ความสุขที่มนุษยทั่วไปตองการนั้น สวนใหญเปนความสุขทางดานรางกาย คือ ความสุข
จากการมีทรัพยสินเงินทอง มีบาน ที่ดิน เครื่องนุงหม ตูเย็น พัดลม รถยนตและเครื่องแอร เปนตน 
ซ่ึงเปนความสุขชั่วคราวอันเจือดวยความทุกข ดังนั้น ความสุขพื้นฐานของมนุษยจึงหนีไมพน  
กามสุข คือ ความสุขอันเนื่องดวยกาม เปนความสุขทางรางกายซึ่งอาศัยผัสสะที่ตองอิงวัตถุเปน
เครื่องลอ เชน ความสุขที่เกิดจากการดื่ม กิน เที่ยว และเสพกามคุณ เปนตน ซ่ึงเปนความสุขที่ปุถุชน
ทั่วไป ตราบใดที่บุคคลยังอิงอาศัยความสุขอันเนื่องกามคุณมากเกินไปหรือยังหมกมุนในกามคุณอยู 
จะทําใหสังคมมนุษยเต็มไปดวยความทุกข เพราะมนุษยมีการเบียดเบียนแกงแยงชิงดีกันเอง จึงหา
ความสุขที่แทจริงไดยาก และความสุขอันเกิดจากการสัมผัสทางเนื้อหนังมังสาเหลานี้เปนความสุข
เพียงชั่วครูช่ัวยามเทานั้น มิไดยั่งยืนถาวรอะไร 
 สวนความสุขทางดานจิตใจ เปนความสุขที่ดีกวาอยางอื่น ดังที่พระพุทธองคไดทรงตรัส
ไวในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบทวา “นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ” ความสุขอยางอื่นที่จะยิ่งไป
กวาความสงบไมมี๒๐ ความสุขที่เกิดจากความสงบ เปนความสุขที่ไมอิงอาศัยกามคุณทั้งหา คือ รูป 
เสียง กล่ิน รส และสัมผัสทางกาย เปนเหยื่อลอ จัดเปนความสุขทางดานจิตใจที่เนื่องดวยปญญา 
 พระพุทธเจาทรงแสดงความสุขไวหลายประเภทตามที่ปรากฏในพระสูตรตาง ๆ และ
พระสาวกของพระองคที่ไดแสดงเรื่องความสุขไว ณ สถานที่ตาง ๆ ตางกรรมตางวาระเชนกัน ผูวิจัย
ขอนําความสุขที่พระพุทธองคทรงจําแนกไวเปนความสุข ๒ บาง ๓ บาง ๔ บาง และความสุข ๑๐ 
ประการบาง ที่ปรากฏอยูในพระสูตรตาง ๆ ซ่ึงสามารถเรียบเรียงลําดับไดดังนี้ 
 ในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต สุขวรรค๒๑ ที่พระพุทธองคทรงแสดงธรรมอันเนื่องดวย
ความสุขใหสาวกทั้งหลายขององคไดสดับ โดยแยกประเภทของความสุขออกเปนคู ๆ ไดดังตอไปนี้ 

                                           
๒๐ขุ.ธ.  ๒๕/๒๕/๔๒. 
๒๑องฺ.ทุก.  ๒๐/๑๐๒-๑๐๕. 



 

 

๙๘

 ๑. คิหิสุข สุขของคฤหัสถ หรือสุขของชาวบาน กับบรรพชาสุข หรือบรรพชิตสุข   
สุขจากการบวชหรือสุขของนักบวช 
 ๒. กามสุข สุขเกิดจากกาม กับเนกขัมมสุข สุขเกิดจากความปลอดโปรงเพราะออก
จากกาม หรือจากสิ่งลอเราเยายวน 
 ๓. อุปธิสุข สุขกลั้วทุกขไดแกสุขในไตรภูมิ หรือโลกียสุขกับนิรุปธิสุข สุขไมกล้ัว
ทุกขไดแกโลกุตตรสุข 
 ๔. สาสวสุข สุขกออาสวะ กับอนาสวสุข สุขไมกออาสวะหรือไรอาสวะ 
 ๕. อามิสสุข สุขอิงอาศัยอามิสหรือสุขอาศัยเหยื่อลอสุขทางเนื้อหนัง กับนิรามิสสุข ไม
อิงอาศัยเหยื่อลอหรือสุขไมขึ้นตอส่ิงเสพเสวย 
 ๖. อริยสุข สุขของพระอริยะ กับ อนริยสุข สุขของผูไมเปนอริย หรือสุขของปุถุชน 
 ๗. กายิกสุข สุขทางกาย กับเจตสิกสุข สุขทางใจ 
 ๘. สัปปติกสุข สุขเจือปติไดแกสุขในฌานที่ ๑ และที่ ๒ กับนิปปติกสุข สุขไมเจือปติ 
ไดแกสุขในฌานที่ ๓ และที่ ๔ 
 ๙. สาตสุข สุขมีรสชื่นปติ ไดแกสุขในฌาน ๓ ขั้นตน แตนาจะไดแกสุขตั้งแตฌานที่ 
๓ ลงมาทั้งหมด กับอุเบกขาสุข สุขเกิดแตอุเบกขาคือสุขเมื่อจิตไดดุลเต็มที่ มองดูเฉยอยางเปนกลาง
พรอมที่จะเห็นตามเปนจริงและวินิจฉัยโดยถูกตองเหมือนคนมีปญญาผูมองจากนอกเหตุการณทาน
วาไดแกสุขในฌานที่ ๔ 
 ๑๐. สมาธิสุข  สุขเกิดจากสมาธิ ไมวาอุปจาระหรืออัปปนาก็ตาม กับอสมาธิสุข สุขที่ไม
อิงสมาธิ 
 ๑๑. สัปปติการัมมณสุข สุขเกิดแกผูพิจารณาฌานที่ ๒ ข้ันแรกที่มีปติ กับนิปปตี
การัมมณสุข สุขเกิดแกผูพิจารณาฌานที่ ๓ และที่ ๔ ซ่ึงไมมีปติ 
 ๑๒. สาตารัมมณสุข สุขเกิดแกผูพิจารณาฌาน ๓ แรกที่มีรสชื่นกับอุเปกขารัมมณสุข  
สุขเกิดแกผูพิจารณาฌานที่ ๔ ซ่ึงมีอุเบกขา 
 ๑๓. รูปารัมมณสุข สุขมีรูปธรรมหรือรูปฌานเปนอารมณ กับอรูปารัมมณสุข สุขมีอรูป
ธรรมหรืออรูปฌานเปนอารมณ 
 จะเห็นไดวาขอความในพระสูตร ความสุขแตละคูจะมีคําสรุปวา สุขอยางหลังเปนเลิศกวา 
ยกเวนคูที่ ๖ กับคูที่ ๑๐ เทานั้น ตั้งแตคูที่ ๑-๖ เปนคูที่กลาวถึงความสุขของคฤหัสถและความสุขที่เกิด
จากการบรรพชา ตลอดถึงการพัฒนาอบรมจิตจนเปนอิสระจากเครื่องพันธนาการตาง ๆ และคูที่ ๗ 
เปนความสุขที่พระพุทธเจาคละกันไปทั้งความสุขที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ ตั้งแตคูที่ ๘ เปนตน
ไป เปนความสุขที่เกิดจากฌานซึ่งมีการแบงออกไปตามระดับที่สูงต่ําและแตกตางกันออกไป 



 

 

๙๙

 ในคูที่ ๓ คือ สุขที่เจือดวยกิเลสหรืออุปธิ คือสุขกลั้วทุกขนั้นไดแกสุขในไตรภูมิซ่ึงเปน
โลกิยะและสุขที่เจือดวยกิเลสหรือนิรุปธิสุขคือสุขไมกล้ัวทุกขไดแกโลกุตตร ในอรรถกถาอังคุตตร
นิกายชื่อมโนรถปูรณี เรียกวา โลกียสุข เตภูมิกสุข และนิรุปธิสุข ไดแก โลกุตตรสุข๒๒ 
 คําวา อุปธิ นั้น หมายถึง ที่ตั้งความทุกขซ่ึงมีความหมายถึง ๔ นัย๒๓ ดวยกัน คือ 
 ๑. อุปธิ หมายถึง ขันธ ๕ 
 ๒.  อุปธิ หมายถึง กิเลส 
 ๓.  อุปธิ หมายถึง อภิสังขาร 
 ๔. อุปธิ หมายถึง กามคุณ 
 ดังนั้น สุขที่เจือกิเลส จึงหมายถึงอุปธิสุข เปนความสุขที่เกี่ยวของกับขันธ ๕ กิเลส  
อภิสังขารและเกี่ยวของกับกามคุณ ๕ ส่ิงที่กลาวมาทั้ง ๔ อยางนี้ ประมวลลงในความทุกขไดทั้งสิ้น 
สวนสุขในไตรภูมิหรือภูมิ ๓ นั้น คือสุขในกามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิและสุขในอรูปาวจรภูมิ ลวนแต
เปนโลกียสุข สวนนอกนี้เปนโลกุตรสุข คือสุขไมเจือดวยทุกขหรือกิเลส 
 พระพุทธเจาทรงแสดงถึงธรรมเครื่องอยูความสุข ๒ ประการ๒๔ คือ 
 ๑. คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย หรือการสํารวมอินทรีย ไดแก การระวัง ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ใจ ไมยินดียินรายในเวลาเห็นสุข เปนตน  
 ๒. รูจักประมาณในการบริโภค มิใหมากหรือนอยจนเกินไป 
 ผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้ ยอมอยูเปนสุข ไมอึดอัด ไมคับแคน ไมกระวน
กระวายในปจจุบันนี้ หลังจากตายจากโลกนี้พึงหวังสุคติ 
 พระพุทธเจาทรงแสดงถึงผูปรารถนาความสุข ๓ ประการ๒๕ คือ 
 ๑. ขอความสรรเสริญจงเกิดแกเรา 
 ๒. ขอโภคสมบัติทั้งหลายจงเกิดแกเรา 
 ๓. หลังตายแลว เราจักไปเกิดในสุคติโลกสวรรค 
 ผูที่ปรารถนาความสุข ๓ ประการนี้ตองรักษาศีล ๕ อยูเปนนิจ 
 พระพุทธเจาทรงแสดงความสุข ๔ ประการ๒๖ วาความสุขที่ยอดเยี่ยมในโลก ไดแก 

                                           
๒๒องฺ.เอก.อ.  ๒/๖๙. 
๒๓องฺ.เอก.อ.  ๑/๓๘. 
๒๔ขุ.อิติ.  ๒๕/๒๙/๓๗๖. 
๒๕ขุ.อิติ. ๒๕/๗๖/๔๓๖. 
๒๖ขุ.อิติ. ๒๕/๑๑/๑๘๙–๑๙๐. 



 

 

๑๐๐

 ๑. วิเวกความสุขของผูสันโดษ มีธรรมปรากฏแลว ผูเห็นอยู 
 ๒. ความไมเบียดเบียน คือ ความสํารวมในสัตวทั้งหลายเปนความสุขในโลก 
 ๓. ความเปนผูปราศจากราคะแลว คือ ความลวงกามทั้งหลายได ความสุขในโลก 
 ๔. ความกําจัดอัสมิมานะเสียได เปนความสุขอยางยิ่ง 
 พระสารีบุตรไดแสดงความสุข ๑๐ แกพระอุทายี โดยเริ่มจากกามสุขอันความสุขระดับ
ต่ํา แลวคอยประณีตขึ้นตามลําดับถึงสุขในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ดังนี้๒๗ 
 ๑. กามสุข 
 ๒. สุขในรูปฌานที่ ๑ (ปฐมฌาน) 
 ๓. สุขในรูปฌานที่ ๒ (ทุติยฌาน) 
 ๔. สุขในรูปฌานที่ ๓ (ตติยฌาน) 
 ๕. สุขในรูปฌานที่ ๔ (จตุตถฌาน) 
 ๖. สุขในอรูปฌานที่ ๑  (อากาสานัญจายตนฌาน) 
 ๗. สุขในอรูปฌานที่ ๒  (วิญญาณัญจายตนฌาน) 
 ๘. สุขในอรูปฌานที่ ๓  (อากิญจัญญายตนฌาน) 
 ๙. สุขในอรูปฌานที่ ๔  (เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน) 
 ๑๐.  สุขในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
 ความสุขทั้ง ๑๐ ขั้นสามารถสรุปใหเห็นขั้นตอนและประเภทชัดเจนขึ้นดังนี้ 
 ก. เวทยิตสุข (สุขที่เปนเวทนา หรือสุขที่มีการเสวยอารมณ) 
 ๑. กามสุข สุขเนื่องดวยกามหรือสุขเกิดจากกามคุณ 
 ๒. ฌานสุข สุขเนื่องดวยฌานหรือสุขที่เปนวิบากแหงฌาน 
  - สุขเนื่องดวยรูปฌาน ๔ ขั้น 
  - สุขเนื่องดวยอรูปฌาน ๔ ขั้น 
 ข. อเวทยิตสุข (สุขที่ไมเปนเวทนาหรือสุขที่ไมมีการเสวยอารมณ) 
 ๓. นิโรธสมาบัติสุข สุขเนื่องดวยนิโรธสมาบัติ คือ การเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ 
 จากความสุขทั้ง ๑๐ ขอนั้น สามารถสรุปไดเปน ๓ ระดับ  ตามลักษณะสัมพันธกับ
บุคคลผูเสวยความสุขดังนี้๒๘ 

                                           
๒๗องฺ.นวก. ๒๓/๓๔/๕๐๐–๕๐๓. 
๒๘พระธรรมปฎก  (ป .อ .  ปยุตโต) ,  พุทธธรรม ,  (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๕๕๕. 



 

 

๑๐๑

 ๑. ความสุขระดับกามสุข สุขเนื่องดวยกามผูเสวยสุขไดแกมนุษยปุถุชนและอริยบุคคล
ช้ันโสดาบันกับอนาคามี 
 ๒. ความสุขระดับฌานสุข สุขเนื่องดวยฌาน  ผู เสวยสุขไดแก มนุษยปุถุชนและ
อริยบุคคลชั้นตั้งแตพระโสดาบันถึงพระอรหันต 
 ๓. ความสุขระดับนิพพานสุข สุขเนื่องดวยนิพพาน ผูเสวยสุขไดแก มนุษยปุถุชนและ
อริยบุคคลชั้นตั้งแตพระโสดาบันถึงพระอรหันต 
 (แตตองแยกแยะออกไปอีก ถาเปนผลสมาบัติสุข ก็ไดสําหรับผูบรรลุขั้นนั้น ๆ ถาเปน
นิโรธสมาบัติ ก็ไดเฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันตที่ไดสมาบัติ ๘ แลว) ถาจัดโดยถือบุคคลเปน
หลัก การเสวยความสุขจะมีวิสัยดังนี้ 
 ๑. มนุษยปุถุชน อาจเสวยกามสุขและฌานสุข 
 ๒. อริยบุคคล ช้ันโสดาบันและสกทาคามี อาจเสวยกามสุข ฌานสุข และนิพพานสุข
ประเภทผลสมาบัติสุข 
 ๓. อริยบุคคลชั้นอนาคามีและพระอรหันต อาจเสวยฌานสุข และนิพพานสุขทั้ง
ประเภทผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติสุข (ถาไดสมาบัติ ๘ แลว) 
 ความสุขขางตนนั้นเปนการยืนยันใหเห็นวา มนุษยสามารถมีความสุขในแบบที่เปน
อิสระหรือไมตองอาศัยอามิสได ซ่ึงเปนความสุขที่เปนจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา 
 

๓.๓  บอเกิดของความสุข 
 ความสุขนับวาเปนสิ่งสุดยอดที่มนุษยทุกคนปรารถนาหรือทุกคนตองการมัน ดังนั้น 
มนุษยจึงแสวงหาแตความสุขดวยวิธีการตาง ๆ ซ่ึงเปนเรื่องธรรมดาของมนุษยและทุก ๆ คนก็มี
วิธีการเปนของตนอยูแลว แตมนุษยจะประสบความสําเร็จหรือไดรับความสุขตามที่ตนตองการ
หรือไม และไดรับความสุขในชีวิตมีมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับความเพียรและสติปญญาบารมีของ
แตละบุคคล ซ่ึงจะไดกลาวไปตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
 ๓.๓.๑  ความสุขท่ีเกิดจากกามคุณ 
 ความสุขที่เกิดจากกามคุณ ๕ เปนความสุขที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประสาทสัมผัสกัน
ระหวางอายตนภายใน คือ ตา หู จมูก ล้ิน กายกระทบกับอายตนะภายนอก ไดแก รูป เสียง กล่ิน รส 
และโผฏฐัพพะ จนเกิดความรูสึกขึ้น เราเรียกวา เวทนา คือ การเสวยอารมณที่เปนความสุขบางทุกข
บาง ในสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ไดกลาวถึงบอเกิดของความสุขจากกามคุณไววา 
 



 

 

๑๐๒

 “ดูกอนอานนท กามคุณ ๕ เหลานี้ กามคุณ ๕ เปนไฉน คือรูปที่พึงเห็นแจงได
ดวยจักษุ อันนาใคร นาปรารถนา นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด ฯลฯ 
โผฏฐัพพะ ที่พึงรูแจงดวยกาย อันนาใคร นาปรารถนา นาพอใจ นารัก ชักใหใคร 
ชวนใหกําหนัด กามคุณ ๕ เหลานี้เราเรียกวา กามสุข”๒๙ 

 
 จะเห็นไดวา บอเกิดของความสุขจากกามคุณนี้ เปนความสุขของบุคคลที่ยังเกี่ยวของอยู
กับวัตถุภายนอก หรือความสุขที่ยังระคนดวยอามิส และเปนความสุขทางดานรางกายเพราะมีกาย
สัมผัสเปนปจจัยใหเกิดขึ้น เราเรียกวา สุขินทรีย คือความสุขทางกาย ในปฐมวิภังคสูตร พระพุทธ
องคทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสุขินทรียเปนไฉน ความสุขทางกาย 
ความสําราญทางกาย เวทนาอันความสุขสําราญเกิดขึ้นแตกายสัมผัสนี้เรียกวา สุขินทรีย”๓๐ 
 ในอังคุตตรนิกายจตุกกนิบาต อันนนาถสูตร พระพุทธเจาไดทรงแสดงถึงบอเกิดของ
ความสุขสําหรับคหฤหัสถหรือคิหิสุข ซ่ึงความสุขของชาวบาน สุขอันชอบธรรมที่ชาวบานควรมี
ควรไดในฐานะผูที่ยังครองเรือนอยูแกทานเศรษฐีช่ือวา อนาถบิณฑกะ ซ่ึงมีเนื้อหาสาระ ๔ ประการ 
ดังนี้ 
 “ดูกอนคฤหบดี สุข ๔ ประการเหลานี้อันคฤหัสถผูบริโภคควรไดรับตามกาลสมัย สุข ๔ 
ประการ เปนไฉน คือ 
 ๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากการมีทรัพย 
 ๒. โภคสุข สุขเกิดจากการใชจายทรัพยบริโภค 
 ๓. อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ 
 ๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไมมีโทษ”๓๑ 
 ความสุขเกิดแตการมีทรัพย หมายถึง ความรูสึกภูมิใจ เอิบอิ่มใจวาตนมีโภคทรัพยที่

ไดมาดวยความพยายามพากเพียรของตนเองและไดทรัพยมาครอบครองโดยวิถีทางที่ชอบธรรม ซ่ึง

ทรัพยนั้นอาจจะเปนเงินทอง บาน ที่ดิน ที่เปนอสังหาริมทรัพย  และทรัพยที่เปนสังหาริมทรัพย คือ 

ทรัพยที่เคลื่อนที่ได เชน ชาง มา วัว ควาย เปนตน 

 ความสุขที่เกิดแตการใชจายทรัพย หมายถึง เมื่อไดทรัพยสินเงินทองมาแลว ก็ตองรูจัก

ใชจายบํารุงตนเองใหสะดวกสบายตามควรแกอัตภาพ คือ พิจารณาวาสิ่งใดที่พอจะซื้อจะจายเพื่อ

                                           
๒๙สํ.สฬา.  ๒๙/๔๑๓/๔๐. 
๓๐สํ.ม. ๓๐/๙๓๖/๔๘. 
๓๑องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๒/๙๐. 



 

 

๑๐๓

ความสุขสบายแกตนและคนรอบขาง เชน คนในครอบครัว พรอมทั้งญาติมิตรสหายก็ตองจับจายใช

สอย แมแตการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลก็เปนสิ่งที่ควรใชสอยใหพอควรสมกับฐานะของตน เพราะ

ทางพุทธศาสนาสอนไววา ผูบริโภคคนเดียวยอมไมไดความสุข และขอที่สําคัญมากในการบริหาร

ทรัพย คือ ควรระวังอยาใหเสียเกินได อยาจายเกินมี ประเดี๋ยวจะสับเปลี่ยนจากความสุขกลายมาเปน

ความทุกขในภายหลังได 

 ความสุขเกิดจากการไมเปนหนี้ การไมเปนหนี้สินใคร ก็เปนความสุขและเอิบอิ่มใจวา

ตนเปนไท ไมมีหนี้ติดตัว  ซ่ึงตรงกันขามคือคนที่มีหนี้สินนั้นยอมเปนทุกข พระพุทธองคยังทรง

ตรัสวา การเปนหนี้นั้นเปนทุกขในโลก ดังนั้นทุก ๆ คนอยาพยายามกอหนี้ยืมสินใคร ถึงแมคานิยม

ในสังคมปจจุบัน การกูเงินจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ไดจะดูดีเปนผูมีเครดิต แตสภาพความเปนจริงเขา

ก็ไมอยากเปนหนี้สินใคร ๆ อยูดี เขาจึงตองขยันเปนพิเศษเพื่อแสวงทรัพยและคิดมัธยัสถในเรื่องใช

จายใหตนสามารถประคับประคองไปได 

 ความสุขที่เกิดจากความประพฤติที่ไมมีโทษ นับวาขอนี้มีคุณคามากที่สุด เพราะมีความ

ภูมิใจอิ่มใจวา ตนมีความประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย คือใคร ๆ ก็มาติเตียนเราไมได ทั้งทาง

กาย ทางวาจา และทางจิตใจ กลาวคือ ประพฤติทางกายก็มีความสุจริต ไดแก ทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง 

ไมมีการเบียดเบียนผูอ่ืน มีแตจิตที่ประกอบไปดวยความเมตตากรุณา ชวยเหลือเกื้อกูลสงเคราะหซึ่ง

กันและกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน มีความเคารพสิทธิในทรัพยสินของกันและกัน และละเวนจาก

การประพฤติผิดหรือลวงละเมิดในของรักของหวงแหนของบุคคลอื่น ไมขมเหงจิตใจกันหรือทําลาย

ลบหลูเกียรติและวงศตระกูลของกัน ทางวาจามีความสุจริต คือพูดแตส่ิงที่ดีมีคําสัตย พูดแตคําที่

สงเสริมความสามัคคี คือมีแตคําที่สุภาพ มีเหตุมีผล มีสาระประโยชน และเปนคําพูดที่ตรงไปตรงมา

ตามความเปนจริง ถูกกาลเทศะดวย ทางใจก็มีความสุจริต คือ คิดสิ่งที่ดีงามถูกตอง มีความปรารถนา

ดี แผไมตรีอยางกวางขวาง มีจิตคิดจะใหมากกวาจิตคิดจะรับ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกกันและกัน

อยางทั่วหนา 

 จากขอความในพระสูตรขางตนนี้ เปนการชี้ใหเห็นวา บอเกิดของความสุขสําหรับผูอยู

ครองเรือนหรือความสุขของชาวบานนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร และพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม

หมวดนี้ก็เพื่อมิใหชาวบานตองเดือดรอนจนเกินไปในการดํารงชีพและเพื่อใหโอกาสไดพัฒนาตน

พรอมทั้งคุณธรรมอันยิ่งขึ้นไปอีก 

 บอเกิดของความสุขระดับกามคุณนี้  ทางพระพุทธศาสนาสอนใหประกอบไปดวย  

เบญจศีลและเบญจธรรม ไดแก ศีล ๕ คูกับ กัลยาณธรรม ๕ ซ่ึงเปนธรรมของคนดีอยางละ ๕ 



 

 

๑๐๔

ประการ ทั้งศีล ๕ และกัลยาณธรรม ๕ ประการนี้ เปนของคูกัน จึงเรียกวา ศีลธรรม กลาวคือ ศีล 

เปนขอควรเวนหรือหามลวงละเมิด สวนกัลยาณธรรม เปนขออนุญาตใหนําไปปฏิบัติ ผูรักษาเบญจ

ศีลควรมีไวประจําใจ คือ (virtues enjoined by the five precepts) เมตตาและกรุณา เปนรักใคร

ปรารถนาใหมีความสุขและความสงสารคิดชวยใหพนทุกข (loving-kindness and compassion) คูกับ

ศีลขอที่ ๑ สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ (right means of livelihood) คูกับศีลขอที่ ๒ 

กามสังวร การสํารวมในกาม คือ การรูจักควบคุมตนในทางกามารมณไมใหหลงใหลในรูป เสียง 

กลิ่น รส และสัมผัส เกินความพอดี (sexual restraint) คูกับศีลขอที่ ๓ สัจจะ ความซื่อตรง กลาวคือ 

พูดจริง ทําจริง (truthfulness) คูกับศีลขอที่ ๔ และสติสัมปชัญญะ คือ มีสติรูสึกตัวอยูเสมอวา ส่ิงใด

ควรทํา และไมควรทํา หรือมีสติระวังมิใหเปนคนประมาท (mindfulness, temperance) คูกับศีลขอ   

ที่ ๕๓๒ จึงทําใหไดรับความสุขพอสมควร ถาผูเสพกามคุณมีศีลและกัลยาณธรรมหาประการนี้แลว 

ตนเองและทุกคนในสังคมจะมีแตความสุข ความเจริญ พอสมควรแกฐานะของตน ๆ เพราะทาง

พระพุทธศาสนาถือวา มนุษยในฐานะที่เปนปุถุชนอยู การสัมผัสทางกามสุข มิใชเปนสิ่งที่ช่ัวราย

อะไรหนักหนา  มันเปนสิทธิอันชอบธรรมที่มนุษยทุกผูทุกนามพึงมีได แตตองอยูในขอบเขตที่พอดี

พองามเทานั้นเอง 

 การรูจักประมาณในการแสวงหากามสุขนั้นยอมมีผลดีตอตนเองและตอสังคม สุขที

เหนือกามสุขก็ยังมีฌานสุข ซ่ึงอาจเรียกไดวาสุขทางใจ คือ ภาวะที่จิตบรรลุถึงสมาธิระดับหนึ่ง ฌาน

สุขนั้นเปนแดนตอระหวางกามสุขกับนิพพานสุขอันเปนความสุขสูงสุดทางพุทธศาสนา ฌานสุข

มิไดเกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ไมเสพเสวยกามคุณทั้งหาคือรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส 

ความสุขที่ไมมีทุกขเจือปนในขณะที่จิตกําลังอยูในฌานเหมือนกามสุข 

 ๓.๓.๒  ความสุขท่ีเกิดจากฌาน 
 ฌาน แปลวา เพง หมายถึง ภาวะจิตที่เพงอารมณจนแนวแนเปนอัปปนาสมาธิ๓๓ ภาวะ
จิตที่มีสมาธิ แตสมาธินั้นมีความประณีต สนิท ชัดเจน ผองใส และมีกําลังมากนอยตาง ๆ กัน แยก
ไดเปนหลายระดับ ความตางของแตระดับนั้นกําหนดดวยคุณสมบัติของจิตที่เปนองคประกอบรวม

                                           
๓๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๑๗๕–
๑๗๖. 

๓๓เร่ืองเดียวกัน, หนา ๘๘. 



 

 

๑๐๕

ของสมาธิในขณะนั้น ๆ องคประกอบเหลานี้ไดแก วิตก คือ การจรดจิตลงในอารมณ วิจาร คือการที่
จิตเคลาอยูกับอารมณ ปติ คือความเอิบอิ่มใจ สุข ความสบายใจ สุขใจ เอกกัคคตา คือ ภาวะที่จิตมี
อารมณแนวแนเปนหนึ่งเดียว คือ ตัวสมาธินั่นเอง 
 วิตกและวิจารนี้มีสวนชวยเหลือกันและกัน โดยวิตกทําหนาที่ยกจิตขึ้นสูอารมณ
กรรมฐาน แลววิจารก็เขามาประคองจิตนั้นไวไมใหตกไป ซ่ึงเรื่องนี้พระสาสนโสภณไดเปรียบเทียบ
ลักษณะของ วิตก กับ วิจารไวดังนี้ 
  ๑) วิตกเปรียบเทียบเหมือนเสียงระฆังที่ดังขึ้นครั้งแรก สวนวิจารเปรียบเหมือน
เสียงครวญดังหึ่ง ๆ ของระฆังหลังจากการตีแลว 
  ๒) วิตกเปรียบเหมือนการกระพือปกของนกใหญที่บินขึ้นไปในอากาศครั้งแรก 
สวนวิจารเปรียบเหมือนอาการที่นกนั้นกางปกใหกินลมพอดี รอนไปในอากาศโดยมิตองกระพือปก 
  ๓) วิตกเปรียบเหมือนเครื่องบินที่บินขึ้นจากทางวิ่ง (รันเวย) ของสนามบินขึ้นสู
อากาศ สวนวิจารเปรียบเหมือนเครื่องบินนั้นบินทรงตัวไปในอากาศแลว 
  ดังนั้น วิจารจึงมีลักษณะที่นิ่มนวลและเรียบกวาวิตก เพราะวิจารทําหนาที่ประคอง
จิตไวในอารมณมิใหตกไป๓๔ 
  ปติ ความเอิบอิ่มใจ แสดงความซาบซานออกมาในลักษณะตาง ๆ ซ่ึงเปนผลมาจาก
จิตที่เร่ิมสงบและจะเกิดกับทุกคนที่ไดทําสมาธิ แตลักษณะอาการของปติจะมีมากหรือนอยไม
เทากัน แลวแตบุญบารมีของแตละบุคคลที่ส่ังสมไว ที่ปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรค มี ๕ ประการ คือ 
  ๑) ขุททกาปติ  ปติเล็กนอย 
  ๒) ขณิกาปติ  ปติเปนชวยขณะ 
  ๓) โอกกันติกาปติ  ปติเปนพัก ๆ 
  ๔) อุพเพงคาปติ  ปติอยางโลดโผน 
  ๕) มรณาปติ  ปติอยางซาบซาน๓๕ 
 ปติ คือ ความเอิบอิ่มใจ นับเปนองคประกอบอยางหนึ่งในองคฌานทั้ง ๕ ซ่ึงเปนผลมา
จากการเจริญสมาธิจนจิตสงบระงับแลว เกิดความเอิบอิ่มใจขึ้นมา แสดงความซาบซานออกมาใน
ลักษณะอาการตาง ๆ ซ่ึงพระสาสนโสภณทานไดอธิบายไวนาสนใจ ดังนี้ 

                                           
๓๔พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), การบริหารจิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

เซเวน พร้ินติ้ง กรุป จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๑๓๐. 
๓๕วิสุทธิมรรค ๑/๑๘๒. 



 

 

๑๐๖

 ขุททกาปติ ปติเล็กนอย เชน เกิดอาการขนชูช้ันขึ้น เกิดน้ําตาไหล เกิดขนหัวพอง เพราะ
เกิดปติชนิดนี้ขึ้น และบางครั้งก็เกิดผมชูชันขึ้นหรือขนลุกซูเกิดทั่วรางกาย แตเกิดเล็กนอยไมมาก 
แลวก็หายไป 
 ขณิกาปติ ปติเปนชวยขณะ เชน มีความรูสึกเสียวแปลบขึ้นตามรางกายเหมือนฟาแลบ 
สักพักหนึ่งก็ดับไป บางครั้งเกิดคันตามใบหนา เหมือนมีมดหรือมีไรมาไต หรือเหมือนกับมีใย    
แมงมุมมาพานที่ใบหนา และบางครั้งมีอาการเนื้อตัวกระตุก หรือมีอาการกระดูกสันหลักกระตุกบาง 
เสนเอ็นกระตุกบาง แตอาการที่เหมือนกันบาง ไมเหมือนกันบาง 
 โอกกันติกาปติ  ปติเปนพัก ๆ มีอาการเหมือนกับคลื่นกระทบฝง บางครั้งเปนเสมือนกับ
การนั่งไปในเรือที่ขามมหาสมุทรถูกคลื่นซัดเรือทําใหเกิดความรูสึกวาเรือโคลงเครงเหมือนจะลม… 
บางครั้งขณะที่กําลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยูนั้น รูสึกวาตึกทั้งหลังหรือแมแตแผนดินที่เราเดิน
หรือเรานั่งอยูมันตะแคง แตโดยปกติโอกกันติกาปตินี้ มักจะมีความรูสึกเฉย ๆ มากกวา 
 อุพเพงคาปติ ปติอยางโลดโผน ปติขอนี้มีลักษณะอาการทําใหใจฟู บางครั้งทําใหการ
กระทําบางอยางเกิดขึ้นโดยเวนจากเจตนาก็มี เชน การเปลงอุทานออกมา เปนตน  หรือนักปฏิบัติ
สมาธิบางทานมีอาการตัวลอยขึ้นเหมือนพื้น หรือมีบางคนทําสมาธิถึงขั้นอุพเพงคาปตินี้แลว ทําให
ตัวลอยไปในอากาศได จึงเปนสิ่งที่เปนไปได ก็ดวยอํานาจอุพเพงคาปตินี้เอง 
 มรณาปติ ปติอยางซาบซาน คือ อาการที่ทําใหมีความรูสึกซาบซานไปทั่วสรรพางคกาย 
ปติประเภทนี้ เปนปติในองคฌานโดยตรง แตถาผูปฏิบัติที่ยังไมถึงขั้นฌานบางทาน ก็เกิดมีปติ
เหลานี้ไดเหมือนกัน… แตไมใชปติในองคฌาน๓๖ 
 ความสุขที่ เกิดจากฌานนี้มี ๓ ประการดวยกัน คือ ความสุขที่ เกิดจากรูปฌาน  ๔ 
ความสุขที่เกิดจากอรูปฌาน ๔ และความสุขที่เกิดจากการเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ๓.๓.๒.๑  ความสุขท่ีเกิดจากรูปฌาน 
 ฌานที่มีรูปเปนอารมณ ในพระสุตตันตปฎกฑีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ทานแบงรูปฌานไว 
๔ ระดับ ตามกําลังขององคฌาน ดังนี้  
 ๑.  ปฐมฌาน ฌานที่ ๑ มีองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตา 
 ๒. ทุติยฌาน ฌานที่ ๒ มีองค ๓ คือ ปติ สุข และ เอกคัคตา 
 ๓.  ตติยฌาน ฌานที่ ๓ มีองค ๒ คือ สุข และ เอกัคคตา 
 ๔.  จตุตถฌาน ฌานที่ ๔ มีองค ๒ คือ อุเบกขา และเอกัคคตา 

                                           
๓๖พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ตวณฺโณ), การบริหารจิต, อางแลว, หนา ๑๓๔. 



 

 

๑๐๗

 ระดับแรก เปนสวนเหตุ เรียกวา อารัมมณูปนิชฌาน คือ การเพงดูอารมณที่เปนเครื่องตั้ง
สติกําหนดระลึก เชน ดูลมหายใจขณะเขาและออก พรอมระลึกถึงคุณพระพุทธเจา เปนตน จนจิตตั้ง
มั่นเปนสมาธิ ไมหวั่นไหว ที่เรียกวา อัปปนาสมาธิ ในขั้นนี้กวาจะเขาถึงฌานอันเปนสวนผลที่
เรียกวา รูปฌาน ซ่ึงเปนการแสดงถึงความประณีตของจิตที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมถกรรมฐาน โดย
ลําดับนั้นเอง คือ เรียงเปน ๔ ระดับ ในพระสูตร สวนในอภิธรรมเรียงออกไปเปน ๕ ระดับ คือ 
 ๑. ปฐมฌาน ประกอบดวย องคแหงฌาน ๕ องค คือ 
 วิตก ความตรึกในสวนที่เปนกุศล วิตกไมใชจิต แตเปนเจตสิก คือ ส่ิงที่เกิดกับจิต 
 วิจาร  ความไตรตรอง กุศลธรรมที่ตรึกนั้น มีความประณีตสงบสูงขึ้นกวาความตรึก
ตรองของสามัญชนทั่วไป เพราะความตรึกตรองเหลานั้นไมประกอบดวยกิเลส และอกุศลธรรม 
 ปติ คือไมมีความสุขใดในขั้นโลกิยะจะเทียบเทาไดเลย กลาวคือ เปนความสุขอยางยิ่งที่
อยูเหมือนกวาความสุขทั้งปวงในขั้นโลกิยะ ดังนั้น นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงมุงแสวงหาความสุข
อันเกิดจากความสงบของฌานนี้มากกวาการมุงหาความสุขที่เกิดจากกามคุณ 
 สุข ความสบายกาย สบายใจ อันเกิดขึ้นจากจิตที่สงบมีลักษณะที่โปรงเบาทั้งทางกาย
และจิต กลาวคือ คลายปติที่มีทั้งสุขสบายแตเดิ่นชัดทางกายนอยกวา และแรงโลดโผนนอยกวาปติ 
ความในฌานนี้เปนความสุขที่เลิศยิ่งนัก (อติมธุรํ สุขํ) 
 เอกัคคตา คือจิตที่ตั้งมั่นเปนสมาธิ ไมถูกโยกคลอนใหหวั่นไหว ไดแก มีอารมณเปน
หนึ่งเดียว ดวยการเหนี่ยวนึกของตนเอง และแรงกระทบจากภายนอกในกรณีที่ส่ิงกระทบนั้นไมแรง
เกินไป 
 ๒. ทุติยฌาน มีองค ๓ คือ ซ่ึงเปนพัฒนาการทางจิตที่กาวไกลขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง 
ดังนั้น ในทุติยฌาน จึงไมมีวิตก ไมมีวิจาร แตในทุกติยฌานมีองค ๓ คือ  
 ปติ คือ ความเอิบอิ่มใจ ซาบซานใจ 
 สุข ความสบายกายสบายใจ ที่ประณีตยิ่งนัก ความสุขในขั้นทุติยฌานนั้น ทานวา เปน

ความสุขที่หวานใจยิ่งนัก คือ เปนความเอิบอิ่มที่ซาบซึ้งตรึงตรา ซ่ึงจิตของบุคคลธรรมดาไมสามารถ

สัมผัสได 

 เอกัคคตา คือ จิตตั้งมั่นเปนหนึ่งเดียว มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นกวาในปฐมฌาน 

 ๓. ตติยฌาน มีองคประกอบของฌาน ๒ องค คือ มีความสุข และ เอกัคคตาเพราะปติ

สงบระงับไปจากจิตของบุคคลนั้น ความสุขจึงมีความเกี่ยวของกับความสงบ จิตใจของผูปฏิบัติก็

เยือกเย็น และสงบมากยิ่งขึ้น 



 

 

๑๐๘

 ๔. จตุตถฌาน มีองค ๒ คือแมความสุขจะหายไป ใจจะปรากฏเปนอุเบกขา ที่เรียกวา 

เปนอุเบกขาฌาน อันเปนอาการของปญญา ปรากฏขึ้นมาภายในจิตพรอมกับเอกัคคตา คือ จิตที่ตั้ง

มั่นเปนอัปปณาสมาธิ กลาวคือ สมาธิที่แนวแนและลุมลึกลงไปจนตัดอารมณภายนอกไดหมด๓๗ 

 เมื่อจิตรวมลงเปนเอกัคคตานั้น ทานผูรูกลาววา คือจิตมีอาการตกวูบลง แลวก็เกิดรวมตัว

เปนหนึ่งเดียว แลวจิตก็คอย ๆ โผลขึ้นมา เปนจิตที่ผองใส มีความสุข มีพลังเขมแข็ง มีความสามารถ

เหมาะแกการใชงานไดอยางเต็มที่ 

 ในจตุตถฌานนี้ ทานเปรียบความสุขไววา “เหมือนการเอาผาขาวลวนบริสุทธิ์มานุงหม

ตัวตลอดหมดทั้งศีรษะ”๓๘ หมายถึง มีจิตอันบริสุทธิ์ผองแผวไปทั่ว 

 ฌานที่มีรูปธรรมเปนอารมณ เรียกวา รูปฌาน หมายถึง การเพงดูอารมณที่เปนเครื่องตั้ง

สติกําหนดระลึก เชน การกําหนดเพงดูลมหายใจเขาออกแลวเอาสติกําหนดตามขณะทองพอง ทอง

ยุบ เปนตน จนจิตสงบ ตั้งมั่นเปนสมาธิที่เรียกวาอัปปนาสมาธิ ซ่ึงเปนการแสดงถึงความประณีต

ของจิตที่เกิดจากการเจริญสมถกรรมฐาน 

 เพื่อใหเห็นลักษณะของฌานทั้ง ๔ เดนชัดขึ้น พระพรหมคุณาภรณ ทานจึงไดเปรียบ

เทียบความสุขไดดังนี้๓๙ 

 ปฐมฌานที่ ๑ ผูปฏิบัติทํากายของตนใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยปติและความสุข ไม
มีสวนใดของรางกายทั้งตัว ที่ปติและความนั้นจะไมถูกตอง เปรียบเหมือนแปงสีกายที่เขาเทใส
ภาชนะสําริด เอาน้ําพรมปลอยไว พอถึงเวลาเย็น ก็มียางซึมไปจับถึงกันทั้งหมด ไมกระจายออก 
 ทุติยฌานที่ ๒ ผูปฏิบัติทํากายใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยปติ และความสุขที่เกิดจาก
สมาธิอยางทั่วไปหมดทั้งตัว เปรียบเหมือนหวงน้ําลึก ที่น้ําผุดขึ้นภายใน ไมมีน้ําไหลจากที่อ่ืนหรือ
แมแตน้ําฝนไหลเขามาปน กระแสน้ําเย็นผุดพุข้ึนจากหวงน้ํานั้น ทําใหหวงน้ํานั้นเองชุมชื่นเอิบอิ่ม
ซาบซึมเยือกเย็นทั่วไปหมดทุกสวน 

                                           
๓๗พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ  ิตาโณ), ธรรมปริทรรศน ๒, พิมพคร้ังที่ ๒,  

อางแลว, หนา ๒๒๐. 
๓๘พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ความสุขตามหลักพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ม.ป.ป.), หนา ๓๖. 
๓๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ,  

อางแลว, หนา ๕๕๕. 



 

 

๑๐๙

 ตติยฌานที่ ๓ ผูปฏิบัติทํากายใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยสุขที่ปราศจากปติทั่วไป
หมดทุกสวน เปรียบเหมือนกองบัวเหลาตาง ๆ ที่เติบโตขึ้นมาในน้ํา แชอยูน้ําและน้ําหลอเล้ียงไว  
ยอมชุมชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็นทั่วไปหมดทุกสวน ตั้งแตยอดตลอดเหงา 
 จตุตตถฌานที่ ๔ ผูปฏิบัติแผมีจิตอันบริสุทธิ์ผองแผวไปทั่วทั้งกาย เปรียบเหมือนเอาผา
ขาวลวนบริสุทธิ์มานุงหมตัวตลอดทั้งศีรษะ ดังนี้เปนตน 
 มีบางทานเมื่อกําหนดลมหายใจถึงขั้นละเอียด ก็ไมอาจจะกําหนดลมหายใจไดวาขณะนี้
เรามีหายใจเขาออหรือไม ทานบอกวาที่เปนเชนนั้นก็เพราะสติยังไมเพียงพอ จึงไมอาจจะไดอัปปนา
สมาธิที่แนบแนนปราณีตได ขอแนะนําจะตองกําหนดลมหายใจเขาออกใหไดทุกขณะจิต แมลมจะ
ละเอียดก็รูไดวาตนหายใจเขาหรือหายใจออก แมลมจะดับแลว แตสติก็ยังมีการระลึกรูอยู 
 ฌานสุขเกิดขึ้นไดจากการบําเพ็ญเพียรทางดานจิตที่เราเรียกวาการเจริญสมาธิหรือการ
เจริญสมถกรรมฐาน คือ กรรมฐานเปนอุบาย สงบใจ ไดแก การสงบใจจากนิวรณธรรม ๕ ประการ 
เพราะการบําเพ็ญเพียรทางจิตนั้น กอนที่ผูปฏิบัติจะบรรลุถึงขั้นฌานนั้น เขาตองกาวขามพนนิวรณ
ทั้ง ๕ ประการไดเสียกอน นิวรณ คือส่ิงที่กีดกั้นขัดขวางการทํางานของจิต เรียกไดวาเปนสนิมใจ 
เพราะเปนสิ่งที่กั้นจิตของบุคคลไวไมใหบรรลุถึงความดี 
 นิวรณ ๕ คือ ส่ิงที่กีดกั้นจิตไมใหบรรลุคุณความดี หรือธรรมที่กั้นจิตไมใหกาวหนาใน
คุณธรรม ซ่ึงไดแก อกุศลกรรมที่ทําจิตใหเศราหมอง และทําปญญาใหออนกําลัง๔๐ มี ๕ ประการ คือ 
 ๑. กามฉันท ความพอใจในกามคุณ 
 ๒. พยาบาท ความแคนเคืองคิดปองรายเขา 
 ๓. ถีนมิทธะ ความหดหูซึมเศราใจ 
 ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานรําคาญใจ 
 ๕. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย๔๑ 
 นิวรณ เหลานี้เปนตัวกิเลสที่สําคัญที่คอยกั้นจิตของผูปฏิบัติเพื่อไมใหบรรลุถึงคุณงาม
ความดีหรือฌานสุข จิตของผูใดถาถูกกิเลศนิวรณอยางใดอยางหนึ่งเขามากั้นไวแลว ก็จะไมถึงความ
ดีที่ตั้งปรารถนาไว ไมถึงความสงบ และถึงความสุขในฌานมิได คือไมสามารถจะเห็นอรรถเห็น
ธรรมไดเลย กิเลสประเภทนี้สามารถสงบระงับไดดวยอารมณของสมถกรรมฐาน ในคัมภีรปญจก
นิบาต อังคุตตรนิกาย พระพุทธเจาทรงแสดงเหตุที่ทําใหนิวรณดับไววา มีลักษณะ ๕ ประการ คือ 
 ๑. อสุภนิมิต การกําหนดวาไมงาม เปนเหตุใหกามฉันทดับ 

                                           
๔๐เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๖๗. 
๔๑องฺ.ปฺจก. ๒๒/๕๑/๗๒; อภิ.วิ ๓๕/๙๘๓/๕๑๐. 



 

 

๑๑๐

 ๒. เมตตา เจโตวิมุตติ การที่จิตมีเมตตา เปนเหตุใหพยาบาทดับ 
 ๓. วิริยะ ความเพียร เปนเหตุใหถีนมิทธะดับ 
 ๔. เจตโส วูปสมะ การสงบใจ เปนเหตุใหอุทธัจจกุกกุจจะดับ 
 ๕. โยนิโสมนสิการ การกระทําไวในใจโดยแยบคาย เปนเหตุใหวิจิกิจฉาดับ๔๒ 
 พระพุทธคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) ทานอธิบายไวในพุทธธรรมวา กาวสุดทายกอนจะ
บรรลุถึงฌานสุขก็คือ การละนิวรณ ๕ ใหได ผูที่ละนิวรณไดแลว จิตจะมีความรูสึกปลอดโปรงโลง
เบาสบาย และความอิ่มใจเกิดขึ้น เปนพื้นนําของการจะไดความสุขในฌานตอไป ดังที่ทานอุปมาไว 
๕ ประการ คือ 
 ๑. เปรียบเหมือนการเกิด ความปราโมทย มีโสมนัสชื่นฉ่ําใจของคนที่เคยกูยืมเงินคน
อ่ืนมาประกอบการงาน แลวประสบความสําเร็จ ใชหนี้สินไดหมด และยังมีเงินเหลือไวเล้ียง
ครอบครัว 
 ๒. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทยมีโสมนัสชื่นฉ่ําใจของคนที่ฟนหายจากความ
เจ็บปวย เปนไขหนัก กลับกินขาวกินปลาไดมีกําลังกายแข็งแรง 
 ๓. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทยมีโสมนัสชุมชื่นใจของคนที่พนจากการถูกจองจําไป
ไดโดยสวัสดี ไมมีภัย และไมตองเสียทรัพยสิน 
 ๔. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทยมีโสมนัสชุมชื่นใจของคนที่หลุดพนจากความเปน
ทาส อาศัยตนเองได ไมข้ึนกับใคร เปนไทแกตัว จะไปไหนก็ไปไดตามใจปรารถนา 
 ๕. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทยมีโสมนัสชุมชื่นใจของคนมั่งมีทรัพยผูเดินทางขาม
พนหนทางไกลกันดาร ที่หาอาหารไดยาก และเต็มไปดวยภยันตราย มาถึงถ่ินบานอันเกษมปลอดภัย
โดยสวัสดี๔๓ 
 เมื่อจิตมีความรูสึกชุมชื่นดังที่กลาวแลวจึงจะบรรลุถึงความสุขในฌานขั้นตอ ๆ ไป ซ่ึงมี

ความประณีตและลึกซึ้งกวาความสุขที่เกิดจากรูปฌาน เพราะเปนความสุขที่เกิดจากอรูปฌาน 

 ส่ิงที่กีดกั้นจิตของบุคคลไวไมใหบรรลุความดี พระพุทธเจาไดแสดงสมถกรรมฐานไว 

เพื่อใหบุคคลไดใชสติสัมปชัญญะดวยความเพียรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหจิตสงบอยูในอารมณ

เหลานั้น ที่เรียกวาอารมณของกรรมฐาน ๔๐ ประการ แตเมื่อกลาวโดยยอแลวก็คือ การตั้งสติระลึก

อยูในอารมณใดก็ตาม ถาใจของผูปฏิบัติสามารถสงบระงับนิวรณลงไปได การกระทําเหลานั้นชื่อวา

                                           
๔๒สํ.มหา. ๑๙/๓๕๘/๓๖๒. 
๔๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ,  

อางแลว, หนา ๕๔๔. 



 

 

๑๑๑

สมถกรรมฐาน เปนกรรมฐานอุบายสงบใจ เชน บุคคลตั้งสติระลึกอยูที่ลมหายใจเขาภาวนาวาพุท 

ลมหายใจออกภาวนาวาโธไปดวย หรือตั้งสติระลึกรูอยูที่จุดที่ลมกระทบจนจิตสามารถสงบนิ่งอยู

กับอารมณที่ตนระลึกอยูนั้นไดนานเปนอัปปนาสมาธิฌานก็เกิดขึ้น เพราะจิตละนิวรณไดแลว คือไม

มีอะไรมารบกวนจิตนั่นเอง จิตที่ละนิวรณทั้ง ๕ ไดแลว เปนจิตที่ปลอดโปรง เกิดความเอิบอิ่มใจ 

เปนความสุขทางใจลวน ๆ และจิตที่ไดพัฒนามาถึงขึ้นฌาน ยอมเปนจิตที่หลุดพนจากกิเลสเครื่อง

เศราหมองใจไดช่ัวคราวตามอํานาจขององคฌานขมไว เชน เมื่อวิตกความตรึกที่เปนกุศลบังเกิดขึ้น

ก็ทําหนาที่สงบถีนมิทธะ ความหดหูใจลงได เมื่อวิจารความตรองกุศลธรรมที่ตนตรึกมีความ

ละเอียดขึ้นก็จะทําหนาที่สงบวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยของตนลงได เมื่อปติความเอิบอิ่มใจบังเกิด

ข้ึน ก็ทําหนาที่สงบพยาบาท ความแคนเคืองคิดปองรายเขาที่มีอยูภายในจิตของตนลงได เมื่อสุข 

ความสบายกายสุขใจ บังเกิดขึ้นก็ทําหนาที่สงบ อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานรําคาญใจลงได และ

เมื่อเอกกัคคตา ภาวะที่จิตมีอารมณแนวแนเปนหนึ่งเดียวบังเกิดขึ้น ก็ทําหนาที่สงบกามฉันท ความที่

จิตตรึกนึกคิดสิ่งที่ตนใครตนพอใจลงไปได จิตที่หลุดพนจากนิวรณดวยอํานาจขององคฌานกดทับ

ไว ทานเรียกวา วิกขัมภนวิมุตติ คือ ความหลุดพนดวยการกดทับกิเลสตัณหาไวไดดวย กําลังของ

ฌานนั้น ๆ ตราบใดที่องคแหงฌานทั้งหายังไมเสื่อมไปจากจิตนิวรณทั้งหา ก็จะไมสามารถกลับมา

ไดตราบนั้น แตฌานเปนของที่เสื่อมได ถาผูปฏิบัติรักษาไมดี เพราะการปฏิบัติไดระดับฌานนี้ยังถือ

วาเปนโลกิยธรรม คือ ธรรมระดับโลกแตมันมีความประณีตขึ้นไปกวาปกติสามัญเทานั้น ฉะนั้น จิต

ที่มีสมาธิมั่นคงแนวแนถึงขั้นฌาน ยอมมีลักษณะที่สงบราบเรียบ กระจางแจมใส และมีพลังพรอมที่

จะบรรลุสัจธรรมขั้นสูงสุดได สวนฌานที่สูงขึ้นไปกวารูปฌานนี้ก็คือ อรูปฌาน 

 ๓.๓.๒.๒  ความสุขท่ีเกิดจากอรูปฌาน 
 อรูปฌาน คือฌานที่มีอรูปธรรมเปนอารมณ ไดแก ภพของสัตวผูเขาถึงอรูปฌานหรือภพ

ของอรูปพรหม๔๔ อรูปฌานนี้มีฌานที่เปนองคประกอบ ๒ ประการ คือ อุเบกขา ความมีจิตเปนกลาง 

วางเฉยตอสุขและทุกข และเอกกัคคตา ภาวะที่จิตตั้งมั่นมีอารมณเปนหนึ่งเดียว เหมือนผูได      

จตุตถฌาน แตกําหนดเฉพาะอรูปธรรมเปนอารมณและมีความประณีตยิ่งขึ้นไปโดยลําดับตาม

อารมณที่กําหนด อรูปฌานจงึนับไดวาเปนผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางจิตของผูบําเพ็ญเพียรสมาธิ 

เมื่อจิตไดบรรลุอรูปฌานแลวก็จะพิจารณาปฏิภาคนิมิตที่เกิดขึ้นจากการเจริญอาณาปนัสสติขอใดขอ

                                           
๔๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อาง

แลว, หนา ๕๑๘. 



 

 

๑๑๒

หนึ่ง เปนอารมณหรือเพงกสิณขอใดขอหนึ่งเปนอารมณจนมองเห็นกสิณนั้นเปนเพียงชองวางใน

ที่สุดก็ไดละความสนใจตอปฏิภาคนิมิตนั้นเสีย จากนั้นก็มาเพงพินิจที่อากาศเปนอารมณ จิตก็

พัฒนาขึ้นไปสูอรูปฌาน ๔ ประการ๔๕ คือ  

 ๑. อากาสานัญจายตนะ ฌานอันกําหนดอากาศคือชองวางหาที่สุดมิไดเปนอารมณหรือ

ภพของผูเขาถึงฌานนี้   

 ๒. วิญญาณัญจายตนะ ฌานอันกําหนดวิญญาณหาที่สุดมิได เปนอารมณหรือภพของผู

เขาถึงฌานนี้    

 ๓. อากิญจัญญายตนะ ฌานอันกําหนดภาวะที่ไมมีอะไร ๆ เปนอารมณ หรือภพของผู

เขาถึงฌานนี้  

 ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ ฌานอันเขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 

หรือภพของผูเขาถึงฌานนี้ 

 ในขอที่หนึ่งหมายถึง ผูบําเพ็ญเพียรที่เพงอากาศหรือชองวางเปนอารมณวา อากาศนี้หา

ที่สุดไมไดจนจิตเห็นและคลอยตาม 

 ในขอที่สอง จากนั้นจิตลวงพน คือ หยุดสนใจในอากาศ หันมาเพงที่วิญญาณเปน

อารมณวา วิญญาณก็หาที่สุดไมไดโดยลําดับ 

 ในขอที่สาม จากนั้นจิตก็คลายความสนใจในวิญญาณ หรือเรียกวาจิตเพิกถอนจนลวง

วิญญาณไปหันมาเพงพินิจดูโลกนี้หรือกําหนดภาวะที่ไมมีอะไร ๆ แมแตนิดนอยหนึ่งเปนอารมณวา

ก็หาที่สุดไมได จนในที่สุดจิตก็รูตามความเปนจริงเชนนั้น 

 ในขอที่ส่ี จากนั้นจิตก็เพิกถอนความเห็นเหลานั้นออกไป หันมาเพงพินิจดูโลกหรือรูป

นามเปนอารมณวา ภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 

 ทานผูรูไดอุปมาอรูปฌานขอนี้ไวนาฟงวา คือเปรียบเสมือนบาตรที่เปยกไปดวยน้ํา เรา

จะถือวาบาตรใบนี้มีน้ําอยูก็ได จะถือวาบาตรไมมีน้ําก็ได เพราะเอามาใชดื่มไมได จิตของผูเพ็ญ

เพียรที่เขาถึงอรูปฌานขอนี้ ก็มองโลกหรือรูปนามในลักษณะนั้นเชนกัน คือ จะเห็นวาภาวะมีสัญญา

อยูก็ไมใช จะไมมีสัญญาอยูก็ไมใช แตวาจิตของผูบําเพ็ญธรรมจะไมยึดติดอยูกับโลก 

 การบรรลุถึงอรูปฌานถือวาเปนความสุขที่สงบประณีตกวา ความสุขในขั้นรูปฌานและ
เปนฌานที่สามารถยุติการหมุนเวียนในสังสารวัฏดวย ถาฌานเหลานี้ยังไมเสื่อม เพราะผูบําเพ็ญเพียร
ข้ันอรูปฌานเมื่อทํากาลกริยาตายไปก็จะไปบังเกิดในภพที่เรียกวา อรูปพรหม คือ พรหมไมมีรูป เชน 

                                           
๔๕ที.ปา. ๑๑/๒๓๕/๒๓๕. 



 

 

๑๑๓

ทานอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบส รามบุตร ซ่ึงทานทั้งสองนี้ไดบรรลุรูปฌานและอรูป
ฌานแลว ทํากาลกริยาตายไปบังเกิดในภพชั้นอรูปพรหมกอนที่พระพุทธเจาจะไดเสด็จไปโปรดทํา
ใหพระพุทธองคถึงกับทรงตรัสวา พระอาจารยทั้งสองนั้นประสบความฉิบหายอยางใหญเสียแลว 
เพราะไมมีโอกาสจะบรรลุมรรคผลอยางต่ํา พระโสดาบันจนถึงพระอรหันตในทางพระพุทธศาสนา
ได อรูปฌานสุขถึงแมวาจะไมสามารถพนจากทุกข ตามกฎของไตรลักษณ แตยังเปนความสุขที่
ละเอียดประณีตยิ่งนัก ฉะนั้นผูบําเพ็ญเพียรควรจะแสวงหานิพพานสุขอันเปนบรมสุขอีกตอไป 
 ๓.๓.๒.๓   ความสุขท่ีเกิดจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
 สุขที่เกิดจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ หมายถึง ภาวะที่ดับสัญญาและเวทนาหมดแลว 
กลาวคือ การดับสัญญา ความจําไดหมายรู และเวทนา การเสวยอารมณทั้งหมด เรียกสั้น ๆ วา เขา
นิโรธสมาบัติ๔๖ สุขในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเปนความสุขที่พิเศษกวาความสุขที่กลาวมาแลว
ขางตน เพราะนิโรธสมาบัตินี้ผูที่จะเขาสมาบัติไดจะตองเปนพระอริยบุคคลขั้นพรอนาคามี และพระ
อรหันตผูไดสมาบัติ ๘ มากอน แลวเทานั้น จึงจะเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติได๔๗ และเมื่อพระ
อริยบุคคลเขานิโรธสมาบัติอยู ทานจะดับสัญญาคือความจําและเวทนา คือ การเสวยอารมณ ไมรับรู
ส่ิงใดเลยไดตลอด ๗ วัน แมวาจะมีเสียงดังจากฟารอง ฟาผา มีลมพายุพัดหรือมีฝนฟาคะนองเชนไร 
ทานก็ไมรูสึกตัวเลย และใคร ๆ จะทําอันตรายดวยการเผาดวยไฟ เปนตน ก็ไมสามารถทําทานได 
แตแทจริงแลว การเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ก็เพื่อเปนการพักผอนจิตใจ และไดความสุขอัน
เปนปจจุบันธรรมชั่วระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ไมเหมือนความสุขที่เกิดจากนิพพาน ซ่ึงเปนบรมสุข
เพราะดับกิเลสไดส้ินเชิง 
 สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตินี้ เรียกชื่อไดอีกอยางหนึ่งวา อนุบุพพวิหาธรรม คือ ธรรม
เปนเครื่องอยูตามลําดับ หรือธรรมที่เขาถึงความปราณีตของจิตตามลําดับ ซ่ึงไดแก อนุปุพพนิโรธ 
คือ การดับไปตามลําดับ มี ๙ ประการ ไดแก รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ ซ่ึง
เปนฌานสมาบัติที่ดับสัญญา แลวเวทนาไดในขณะกําลังเขานิโรธสมาบัติอยู และอนุบุพพวิหารนี้ก็
เรียกอีกอยางวา อนุบุพพนิโรธ เพราะตองดับขั้นตน ๆ แตละขั้นไปตามลําดับ จึงจะเขาถึงขั้นสูงที่อยู
ถัดขึ้นไปได๔๘ ดังนี้ 
 ๑. เมื่อเขาปฐมฌาน ยอมดับ กามสัญญาได 

                                           
๔๖พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, 

อางแลว, หนา ๔๒๔. 
๔๗วิสุทธิ. ๓/๓๖๑-๖. 
๔๘ที.ปา. ๑๑/๓๕/๒๗๙. 



 

 

๑๑๔

 ๒. เมื่อเขาทุติยฌาน ยอมดับ วิตก กับ วิจาร ได 
 ๓. เมื่อเขาตติฌาน ยอมดับ ปติ ได  
 ๔. เมื่อเขาจตุตถฌาน ยอมดับ ลมหายใจเขา-ออกได 
 เมื่อออกจากรูปฌานแลว ก็เขาอรูปฌานตามลําดับตอไป ดังนี้ 
 ๑. เมื่อเขาอากาสานัญจายตนฌาน ยอมดับ อากาสานัญจายตนสัญญาได 
 ๒. เมื่อเขาวิญญาณนัญจายตนฌาน ยอมดับ อากาสานัญจายตนสัญญาได 
 ๓. เมื่อเขาอากิญจัญยาตนฌาน ยอมดับ วิญญานัญจายตนสัญญาได 
 ๔. เมื่อเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ยอมดับ อากิญจัญยาตนสัญญาได และ 
 ๕. เมื่อเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ยอมดับ สัญญา และเวทนาได 
 สมาบัติขอที่ ๙ นี้ เขาไดเฉพาะแตพระอนาคามี และพระอรหันตผูมีความชํานาญ (วสี) 
ในสมาบัติ ๘ ขางตนมาแลวเทานั้น จึงจะเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตินี้ได ดังนั้น ความสุขใน
นิโรธสมบัติขอนี้ จึงเปนความสุขที่พิเศษกวาความสุขอื่น ๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน 
 อนุปุพพวิหารสมาบัตินี้ พระพุทธเจาของเราทรงเขากอนปรินิพพาน ตามคําบอกเลาของ
พระอนุรุทธเถระวา พระองครงเขาไปจากรูปฌานที่ ๑-๒-๓-๔ ออกจากรูปฌานแลว ทรงเขาอรูป
ฌานตอตามลําดับไป คือ จากอากาสานัญจายตนะ จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ จากนั้นก็ทรง
ถอยกลับยอนมาจากเนวสัญญานา สัญญายตนะ อากิญจัญญายตนะ วิญญานัญจายตนะ อากาสานัญ
จายตนะ แลวก็มาทรงเขารูปฌาน ๔ อีก จากรูปฌานที่ ๔-๓-๒-๑ และทรงเขารูปฌานไปตามลําดับ
อีกครั้งหนึ่ง และไดทรงปรินิพพาน เมื่อออกจากจตุตถฌานซึ่งยังไมเขาอากาสานัญจายตนสมาบัติ 
ซ่ึงทานแสดงวา พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงปรินิพพานระหวางจตุตถฌาน ตอกับอากาสานัญ       
จายตนฌานี้เอง๔๙ 
 การบําเพ็ญเพียรที่ทําใหจิตสามารถบรรลุถึงความดับทุกขไดหรือทําจิตใหบริสุทธิ์ถึง
ที่สุดไดนั้น จะตองอาศัยปญญาเขามาชวยในการพิจารณาหาความจริง เรียกวา “การเจริญวิปสสนา” 
วิปสสนาคือการเห็นสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา และสิ่งที่มีอยูในตัวเราตามสภาพความเปนจริง 
(ยถาภูตญาณทัสสนะ) ไมใชการเห็นตามสิ่งที่ปรากฏแกสายตาของเรา เชน เราเห็นคน ๆ หนึ่ง ช่ือ 
นายขาว คน ๆ นั้นเปนสมมติสัจจะ เพราะมาจากการประมวลของขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ หรือเปนการประมวลของธาตุทั้ง ๖ มีดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ และวิญญาณ แมช่ือคํา
วา นายขาว ก็เปนสิ่งสมมติอยางหนึ่งเชนกัน (ไมใชเปนปรมัตถสัจจะ) แตเบื้องหลังแหงการสมมติ

                                           
๔๙พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ  ิตาโณ), ธรรมปริทรรศน ๒, พิมพคร้ังที่ ๒,  

อางแลว, หนา ๓๙๒. 



 

 

๑๑๕

นั้นมีอะไรอยางหนึ่งอยู ส่ิงที่อยูเบื้องหลังนั่นแหละ คือ ปรมัตถสัจจะหรือสภาพที่เปนจริง การเห็น
สภาวะตามความเปนจริงนี้เอง คือ การอาศัยปญญาเขามาชวยหรือการเจริญวิปสสนาสมดังที่พระ
พุทธองคทรงตรัสวา “วิปสสนาภาวนา คือ การอบรมจิตใหมีปญญารุงเรืองและละอวิชชา ความไมรู
เสียได”๕๐ การเจริญวิปสสนานั้น ผลที่ไดคือ การเขาถึงภาวะสมาธิที่ปราณีตสูงสุด ไดแก การได
ฌานสุขอีกขั้นหนึ่ง เปนขั้นที่ ๙ เราเรียกวา “สัญญาเวทยิตนิโรธ” หรือ นิโรธสมาบัติ ซ่ึงเปนสภาวะ
ที่สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหนาที่ (ดับ) กลับมีปญญาแจมชัดในจิตมีแตธรรมชาติที่บริสุทธิ์ 
แจมใส มีกําลังเต็มที่ คือ ไมมีเชื้อกามฉันทะคือกามราคะมารบกวนได เพราะพระอนาคามีขึ้นไปจะ
ละสังโยชนขอนี้ไดแลว 
 ส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ผูปฏิบัติจะผานฌานแตละขั้นไปไดนั้น จําเปนจะตองมี
วสี คือ ความชํานาญในฌาน ๕ ประการเสียกอน คือ 
 ๑. อาวัชชนวสี ความชํานาญในการนึก 
 ๒. สมาปชชนวสี ความชํานาญในการเขา 
 ๓. อธิฏฐานวสี ความชํานาญในการยับยั้งไว 
 ๔. อุฏฐานวสี ความชํานาญในการออก 
 ๕. ปจจเวกขณวสี ความชํานาญในการพิจารณา 
 ความชํานาญในฌานนี้ พระสาสนโสภณ ทานไดอธิบายไวในหนังสือการบริหารจิต 
ดังนี้ 
 อาวัชชนวสี คือ ทานผูไดฌาน อาจนอมจิตไปตามในองคฌานทั้ง ๕ ในเวลาใด 
ความสามารถในการนึกถึงองคฌานก็สําเร็จแกทานไดในเวลานั้น 
 สมาปชชนวสี คือ ผูที่ไดฌานนั้นสามารถเขาฌานนั้น ๆ ไดอยางฉับพลันตามประสงค
ได 
 อธิฏฐานวสี คือ ผูที่ไดฌานอธิษฐานจิตยับยั้งอยูในฌานนั้น ๆ จะนานหรือชาไดตาม
ความประสงค 
 วุฏฐานวสี คือ ผูไดฌานสามารถจะเขาและออกฌานนั้น ๆ ไดอยางฉับพลัน 
 ปจจเวกขณวสี คือ ผูที่ไดฌานสามารถพิจารณาองคฌานไดอยางคลองแคลว๕๑ 

 

                                           
๕๐องฺ.ทุก.  ๒๐/๕๗๖/๗๗. 
๕๑พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), การบริหารจิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

เซเวน พร้ินติ้ง กรุป จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๑๓๙. 



 

 

๑๑๖

๓.๓.๓ ความสุขท่ีเกิดจากนิพพาน 
 นิพพาน หมายถึง สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกขไดแลว เพราะไรกิเลสไรทุกข เปน
อิสระภาพสมบูรณ๕๒ นิพพานสุข คือ สุขอันเนื่องดวยนิพพาน มีบอเกิดมาจากปญญาหรือการปฏิบัติ
วิปสนากรรมฐาน ทางพระพุทธศาสนายกยองนิพพานวาเปนความสุขขั้นสูงสุด หรือเปนบรมสุข 
นิพพานนั้น ทานผูรูกลาววา เปนอรูปธรรม เปนนาม แตไมใชนามขันธ นิพพานจึงเปนขันธวิมุตติ 
คือพนจากความเปนขันธ และพนจากกาลทั้ง ๓ ดวย นิพพานจึงเปนกาลวิมุตติ อรูปธรรม ไดแก 
มรรค ผล และนิพพาน จัดเปนอสังขตธรรม คือ ธรรมอันปจจัยอะไร ปรุงแตงไมได เมื่อเปนเชนนี้
จึงเปนสภาวะธรรมที่เที่ยงแท เปนบรมสุข และเปนอนัตตา คือ วางจากตัวตน คือ กิเลส ดวยเหตุนั้น
ทานจึงแสดงวา “นิพพานเปนความสุขอยางยิ่ง นิพพานเปนความวางอยางยิ่ง มนุษยทั้งหลายยอม
ไปสูสถานที่ไมเกิดที่ไปแลวไมเศราโศก” 
 นิพพาน เมื่อกลาวโดยสภาพ นิพพานก็เปนอนัตตาในขอที่วาเปนสิ่งที่วางเปลาปราศจาก
ตัวตน ดํารงอยูในสภาพที่วางเปลาอยางนั้นตลอดกาล คือ ไมมีปจจัยอะไรที่จะมาปรุงแตงให
กลายเปนไมวางไมได เหตุนั้นทานจึงแสดงวา “นิพพานํ ปรมํ สฺุ แปลวา พระนิพพานเปนสภาวะ
ที่วางอยางยิ่ง” 
 นิพพาน เมื่อกลาวโดยสภาวะ “นิพพานนั้นมีความสงบจากความทุกขเปนลักษณะมี
ความไมแตกดับเปนกิจ ไมมีนิมิต คือ เครื่องหมายเปนอาการปรากฏ และมีความออกไปจากภพเปน
ผล” เมื่อกลาวโดยสวนมากหรืออยางสามัญที่สุด นิพพานคือการดับสนิทแหงตัณหาหรืออุปาทาน
ดับสิ้น ธรรมชาติที่ดับสิ้นแหงราคะ โทสะ โมหะ ไปเมื่อใด เมื่อนั่นแหละคือสภาพที่ถึงซึ่งนิพพาน 
เพราะนิพพานเปนประสบการณที่รูไดเฉพาะตน และผูที่บรรลุนิพพานแลวจึงสามารถเลาอธิบายให
ผูอ่ืนฟงได แตผูฟงไมสามารถจะรูเทาเหมือนกับผูที่มีประสบการณที่ผานมาแลวได อยางไรก็ตาม 
พระพุทธเจาไดตรัสอธิบายประสบการณนี้ไว ซ่ึงปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกวา นิพพานคือสภาพ
ที่ไมมีความยึดมั่นถือมั่นวาโลกเปนอัตตา มีตัวตน เราเขาใหมองโลกตามความเปนจริง มิใชมอง
โลกตามที่เราอยากใหเปน การควบคุมกิเลสตัณหาและอุปทานที่ปดบังจิตใหมืดมัวเสียไดช่ือวา 
นิพพาน ดังที่ปรากฏในคัมภีรอังคุตตรนิกายวา 

                                           
๕๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, 

อางแลว, หนา ๖๖. 



 

 

๑๑๗

“ผูใดรูแจงเกี่ยวกับโลกทั้งปวง รูโลกทั้งปวงตามความเปนจริง แยกออกไปจาก
โลกได ไมมีกิเลสในโลก ควบคุมอารมณทั้งปวงได ปลดเปลื้องกิเลสทั้งมวลได ผู
นั้นไดสัมผัสนิพพานอันเปนความสงบอยางยิ่ง…”๕๓ 

 

 คําวา “แยกออกไปจากโลกได” ในที่นี้หมายถึง การรับรูโลกโดยปราศจากราคะ โทสะ 
โมหะ เชน การสัมผัสโลกดวยตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ แลวเรามีสติสัมปชัญญะพรอมมิใหจิตไปยินดี 
ยินรายตออารมณที่มากระทบใหวางจิตเปนกลาง เพราะถาจิตไมเปนกลางวางเฉย ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ยอมเกิดขึ้นในเรื่อง “อัตตา” การมีตัวตน เรา เขา เขาไปผูกพันดวยจนทําใหมีพวก
เรา พวกเขา สรางความแตกแยก เสียความสามัคคี เชน การจะทําอะไรก็อยากใหตนไดหรือพรรค
พวกตนไดประโยชนกอน คร้ันไมไดอยางใจก็จะเปนทุกขใจหรือเสียใจวาไมไดรับความยุติธรรม 
ทําใหสังคมมีปญหาได ดังนั้น การแยกตัวออกจากโลกทั้ง ๆ ที่เรายังอาศัยอยูในโลกนี้ แตเราอยูใน
โลกนี้ดวยการมีสติพรอมไมยึดติดสรรพสิ่งทั้งหลาย ดังภาษิตที่ปรากฏในคัมภีรสังยุตตนิกายวา 
 ภิกษุทั้งหลาย อุบลก็ดี ปทุมก็ดี บุณฑริกก็ดี ยอมเกิดในน้ํา งอกงามในน้ําขึ้นพนจากน้ํา 
แตน้ําไมติดใบบัวฉันใด เราตถาคตบังเกิดขึ้นแลวในโลก เจริญในโลก แตเปนผูพิชิตโลก ไมถูกโลก
ฉาบทาเหมือนกันฉันนั้น๕๔ นิพพานเปนสิ่งที่มีอยูจริง และมีอยูในลักษณะที่เปนอสังขตธรรม คือ 
พนจากการปรุงแตงของเหตุปจจัย เพราะนิพพานสุขมีอยู จงมีการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน และผูที่
บรรลุนิพพานยอมอยูเปนสุขอยางยิ่ง สุขในนิพพานนี้ทานหมายถึงโลกุตตรสุข ดังที่ปรากฏใน
พระไตรปฎกวานิพพานสามารถพบไดในกายนี้ “…เรายอมบัญญัติโลก เหตุเกิดแหงโลก ความดับ
แหงโลกในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่ง มีสัญญามีใจนี้เทานั้น”๕๕ …ไฟเสมอดวยราคะไมมี โทษ
เสมอดวยโทสะไมมี ทุกขเชนดวยขันธไมมี สุขยิ่งกวาความสงบก็ไมมี ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง 
สังขารเปนทุกขอยางยิ่ง บัณฑิตทราบเนื้อความนี้ตามความเปนจริงแลว ยอมทําใหแจงซึ่งนิพพาน 
เพราะนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง๕๖ 
 นิพพานเปนสภาวะที่พนจากความสุขและทุกขทางรางกาย ซ่ึงเปนธรรมดาวิสัยของสัตว
โลกทั้งหลาย บรรดาความสุขที่มีอยูในโลกนี้ไมสามารถเทียบไดกับความในสุขนิพพาน ซ่ึงเปน
ความสุขที่เกิดจากความสิ้นไปแหงตัณหา คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง พระพุทธเจาได
ทรงรับรองความสุขในนิพพานวา เปนความสูงสุด ดังปรากฏในพระคัมภีรขุททกนิกายวา “กามสุข

                                           
๕๓องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๘. 
๕๔สํ.ขุ. ๑๗/๙๔/๑๘๐. 
๕๕องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๖/๗๔–๗๖. 
๕๖ขุ.ธ. ๒๕/๒๐๒/๒๕. 



 

 

๑๑๘

และทิพยสุขในโลก ยอมไมถึงครึ่งเสี้ยวที่ ๑๖ (ที่จําแนกออกเปน ๑๖ หน) แหงสุข คือ ความสิ้นไป
แหงตัณหา๕๗ 
 ในฐานะที่นิพพานเปนโลกุตตรสุข เพราะนิพพานไมตองอาศัยปจจัยปรุงแตง จึงพนจาก
ภาวะที่มีความไมเที่ยงและเปนทุกขไปได  นิพพานจึงเปนสุขที่แทจริง เพราะไมระคนอยูกับทุกข ไม
มีความสุขอื่นใดที่จะเหนือกวาความสุขคือนิพพาน เพราะนิพพานเปนภาวะแหงความสุขที่สูงสุด ดัง
สุภาษิตที่วา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง”๕๘ ภาวะแหงนิพพานนั้นเปนสิ่งที่ดีที่สุด
ของมนุษย ฉะนั้น มนุษยจึงควรแสวงหาพระนิพพาน เพราะ…การแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐก็คือการ
แสวงหาพระนิพพาน๕๙ 
 พระอนุรุทธาจารย ผูเปนอริยสาวก รวมสมัยกับพระพุทธเจา ไดกลาวพรรณนา         
พระนิพพานไววา พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ พนแลวจากตัณหาเครื่องรอย
รัด ตรัสรูธรรม เปนธรรมที่ไมตาย เปนธรรมที่เที่ยง เปนธรรมที่ปจจัยอะไร ๆ ปรุงแตงไมได เปน
ธรรมที่ไมมีส่ิงใดจะประเสริฐยิ่งกวา 
 นิพพานสุข เปนประสบการณทางจิตที่บริสุทธิ์ที่สุด ไมเกี่ยวเนื่องดวยอารมณ เปน
ความสุขอันปราณีตมีความสมบูรณในตัว เปนความสุขที่เกิดขึ้นเอง เปนไปเองเปนประสบการณ
เพื่อประสบการณ มิใชความสุขที่เกิดจากการไดตอบสนองจากความตองการ มิใชความสุขที่จะไป
เติมความบกพรองใหเต็ม ไมใชเปนหนทางไปสูโลกอะไรอีก ในทางพระพุทธศาสนา ไดใชคําวา
นิพพานสุขไวมากมาย แตในที่นี้ผูวิจัยจะนํามาแสดงเทาที่สามารถประมวลมาได หรือเทาที่มีการ
กลาวถึงกันบอย ๆ และเปนคํากลาวถึงผูบรรลุนิพพานวาเปนสุข เชนวา นิพพานเปนสุขยิ่งหนอ๖๐ 
นิพพานเปนบรมสุข๖๑ สุขอื่นยิ่งกวานิพพานสุขไมมี๖๒ นี่คือสุขที่ยอดเยี่ยม๖๓ พระอรหันตทั้งหลายมี
ความสุขจริงหนอ๖๔ ผูปรินิพพานแลวนอนเปนสุขทุกเมื่อแลว๖๕ ผูไรกังวลเปนผูมีความสุขหนอ๖๖ 
                                           

๕๗ขุ.อุ. ๒๕/๕๒/๗๖. 
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๑๑๙

พวกเราผูไมมีอะไรใหกังวลเปนสุขจริงหนอ๖๗ แมแตผูเขาปฏิบัติธรรม ก็ตองมองพระนิพพานวา
เปนสุข จึงนับวาเปนการปฏิบัติธรรมที่ถูกตอง สมดังพระพุทธพจนที่วา 

“ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผูมองเห็นนิพพานโดยความเปนสุข จักเปนผูประกอบดวยขอ
พินิจที่เกื้อแกการบรรลุสัจจะ (อนุโลมิกาขันติ) ยอมเปนสิ่งที่เปนไปได; ขอที่ภิกษุผู
ประกอบดวยขอพินิจที่เกื้อแกการบรรลุสัจจะ จักกาวลงสูสัมมัตตนิยาม (กําหนด
แนนอนในภาวะที่ถูกตองหรือในกฎเกณฑแหงความถูกตอง) ก็ยอมเปนสิ่งที่เปนไป
ได; ขอที่ภิกษุผูกาวลงสูสัมมัตนิยาม จักบรรลุโสดาปตติผล หรืออนาคามิผลหรือ
อรหัตตผล ก็ยอมเปนสิ่งที่เปนไปได”๖๘ 

 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต)๖๙ ไดอธิบายไววา แมนิพพานจะเปนสุข และผู
บรรลุนิพพานก็เปนผูมีความสุขจริง แตไมติดในความสุข ไมวาชนิดใด ๆ รวมท้ังไมติดใจใน
นิพพานสุขดวย เมื่อรับรูอารมณตาง ๆ จากภายนอก พระอรหันตยังคงเสวยเวทนาที่เนื่องจาก
อารมณเหลานั้น ทั้งที่เปนสุข เปนทุกข และไมสุขไมทุกข เชนเดียวกับคนทั่วไป ตางกันตรงที่วา
ทานเสวยเวทนาโดยปราศจากกิเลสรอยรัด เวทนานั้นไมเปนเหตุใหเกิดตัณหา เปนการเสวยแต
เวทนาทางกาย ไมเสวยเวทนาทางจิต จึงไมเกิดความเรารอนภายใน หรืออีกนัยหนึ่งคือ ทานเสวย
เวทนาชนิดที่ไมมีอนุสัยตกคาง ซ่ึงปุถุชนทั่วไปเมื่อเสวยสุขก็มีราคานุสัยตกคางเสวยทุกขก็มีปฏิฆา
นุสัยตกคางและเมื่อเสวยอารมณเฉย ๆ ก็มีอวิชชานุสัยตกคาง เพิ่มความเคยชินและความแกกลา
ใหแกกิเลสเหลานั้นมากยิ่งขึ้น แตสําหรับพระอรหันต สุขทุกขจากภายนอกไมสามารถเขาไป
กระทบถึงภาวะที่ดับเย็นเปนสุขในภายในได ความสุขของทานจึงเปนความสุขที่อิสระ ถึงแม
อารมณทั้ง ๖ จะแปรปรวนเคลื่อนหายลับไป และขันธทั้ง ๕ จะผันแปรกลายไปเปนอื่น ทานก็ยังคง
อยูเปนสุขเชนเดิม 
 บอเกิดของความสุขในทางพระพุทธปรัชญาเถรวาท มีมากมาย และแตกตางกันออกไป 
แตพอจะกลาวโดยสรุปไดมี ๓ ประการ คือ 
 ๑. ความสุขที่เกิดจากกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะที่นาพอใจ เปน
ความสุขที่อยูในขั้นที่หยาบ ซ่ึงมีทั้งคุณและโทษ เพราะเปนความสุขที่อยูภายใตอิทธิพลของตัณหา 

                                           
๖๗ขุ.ธ. ๒๕/๒๕/๔๒. 
๖๘องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๗๒/๔๙๒. 
๖๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,  

อางแลว, หนา ๒๔๘. 



 

 

๑๒๐

เปนความสุขที่ขึ้นตออามิสที่เรียกวา อามิสสุข เปนความสุขที่เนื่องดวยการเสวยเวทนา เรียกวา 
เวทยิตสุข ซ่ึงเปนความสุขของปุถุชนที่ยังติดของอยูกับโลกิยวิสัยมาก 
 ๒. ความสุขที่เกิดจากฌาน เรียกวา ความสุขทางใจ ที่จิตไดสัมผัสกับสมาธิ จิตที่เจริญ
สมาธิไดถึงขั้นอัปปนาสมาธิ ซ่ึงเปนจิตมั่งคั่งแนวแน ฌานสุขจิตยอมหลุดพนจากกิเลสตัณหาได
ช่ัวคราว เพราะการขมกิเลสไวดวยองคฌาน ฌานสุขนี้แมมิใชเปนความสุขที่เกิดจากวัตถุมาสนอง 
แตก็ยังมีความตองการสิ่งบางสิ่งอยู จึงเปนเหตุใหเกิดอุปทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่นได ดังนั้น ผู
บําเพ็ญเพียรทางธรรมจึงควรปฏิบัติใหถึงนิพพานสุขตอไป 
 ๓. ความสุขที่เกิดจากนิพพาน เปนความสุขที่ไมตองเสวยอารมณ คือ เปนความสุขที่
เหนือเวทนา เพราะเปนความสุขที่เกี่ยวเนื่องดวยสัญญาเวทยิตนิโรธที่ดับสัญญาและเวทนาไดแลว 
นิพพานเปนความสุขขั้นสูงสุด หรือเปนบรมสุขในทางพระพุทธศาสนา 
 ๓.๓.๓.๑  ลักษณะของนิพพานสุข 
 ลักษณะของนิพพานนับวาเปนสิ่งที่ยากในการอธิบายใหเขาใจ เพราะนิพพานเปนธรรม
อันลึกซึ้ง เปนลักษณะของธรรมที่เปนโลกุตตระ คือ พนจากวิสัยของโลกแหงปุถุชนที่เต็มไปดวย
กิเลส และถูกครอบงําไดดวยอวิชชา และนิพพานเปนธรรมอันบุคคลผูยังไมไดบรรลุยังไมไดเขาถึง
จะไมสามารถรูและเขาใจนิพพานนั้นไดอยางถองแท เพราะนิพพานเปนสภาพธรรมที่บุคคลใด ๆ 
จะคิดคะเนเอาหรือการอนุมานเอาไมไดทั้งสิ้น ดังพระดํารัสที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวในนิพพาน
สูตรวา “ฐานะที่บุคคลเห็นไดยากชื่อวา นิพพาน ไมมีตัณหา นิพพานนั้นเปนธรรมจริงแท ไมเห็นได
โดยงายเลย ตัณหาอันบุคคลแทงตลอดแลว กิเลสเครื่องกังวลยอมไมมีแกบุคคลผูรู ผูเห็นอยูฯ”๗๐ 
 ดังนั้น นิพพานจึงไมเหมือนสิ่งใดในโลกที่มนุษยปุถุชนเคยเห็น ความจริงใคร ๆ ก็
คาดคะเนได แตไมมีการคาดคะเนของใครถูก นิพพานมีอยู แตก็ไมมีอยูอยางที่ปุถุชนเขาใจ นิพพาน
เปนภาวะที่ผูทําลายกิเลสทําลายอวิชชาแลวเทานั้นจึงจะรูและเขาใจภาวะของนิพพานวาเปนเชนไร 
และผูที่บรรลุถึงนิพพานแลวก็อธิบายใหคนอื่นเขาใจอยางที่ตนเองรูและเขาใจไมได เพราะความจํา
กัดของภาษา นิพพานอยูเหนือภาษาสมมติบัญญัติทั้งหลายที่มนุษยใชพูดกัน การที่ผูบรรลุนิพพาน
แลวจะอธิบายไดก็เปนเพียงอุปมาเปรียบเทียบใหฟงเทานั้นวา มีลักษณะเปนเชนไร แตถึงจะอธิบาย
อยางไรสิ่งที่อธิบายก็ไมใชนิพพานแทเสียทีเดียว เหมือนกับอธิบายเรื่องสีตาง ๆ ใหคนมีจักษุบอด
แตกําเนิดฟงนั่นเอง อธิบายเปรียบเทียบอยางไรก็คงจะเขาใจเรื่องสีไมได สุดทายสีที่คนมีจักษุบอด
เขาใจกับสีที่เราตองการใหเขาเขาใจมันคนละอยางกัน เชนเดียวกันนิพพานผูบรรลุถึงก็อธิบายใหคน
ที่ยังไมบรรลุฟงใหเขาใจมันคนละอยางกัน เชนเดียวกันนิพพานผูบรรลุถึงก็อธิบายใหคนที่ยังไม

                                           
๗๐ขุ.ขุ. ๒๕/๑๕๙/๒๐๗. 



 

 

๑๒๑

บรรลุฟงใหเขาใจอยางที่ตนเองเขาใจอยางที่ตนเองรูนั้นยากมาก ดังนั้น ปุถุชนจะเขาใจนิพพานได
อยางแจมแจงจะตองลงมือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาอยางจริงจังและบรรลุนิพพานดวย
ตนเองเทานั้น เพราะนิพพานเปนของเฉพาะตน บรรลุแทนกันไมได เหมือนทานขาวจะทานใหอ่ิม
แทนกันไมได ดังขอความที่พระพุทธเจาตรัสกับชานุสโสณีพราหมณในนิพพุตสูตรวา 

“…ดูกรพราหมณ ในเมื่อบุคคลนี้เสวยธรรมเปนสิ่งที่ส้ินราคะอันไมมีสวนเหลือ
เสวยธรรมเปนที่ส้ินโทสะอันไมมีสวนเหลือ เสวยธรรมเปนที่ส้ินโมหะอันไมมี
สวนเหลือ นิพพานยอมเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวย
กาลควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขาดู อันวิญญาณพึงรูเฉพาะตน ดังไดกลาวมาแลว
แลฯ”๗๑ 

 
 นิพพานเปนธรรมอันลึกซึ้ง เปนของเฉพาะตนก็จริง แตก็มีขอความที่แสดงถึงลักษณะ
ของนิพพานและยืนยันถึงความมีอยูของนิพพานในเชิงอุปมาเปรียบเทียบ ซ่ึงมีปรากฏอยูมากมาย ใน
พระไตรปฎกและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท จะนํามาแสดงไวในที่นี้แตพอสังเขป
เทานั้น ดังนี้ 
 นิพพาน แปลวา ดับ หมายถึง การดับกิเลสและกองทุกขเปนโลกุตตรธรรม และเปน
จุดมุงหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา บางคนอาจเขาใจผิดวานิพพานหมายถึง ธรรมชาติที่ดับ
แลว พระนิพพานคงไมมี แทที่จริงคําวาดับนี้ นิพพานไมไดหมายถึงดับตัวเอง แตหมายถึงวาเพลิง
กิเลสเพลิงทุกขดับไป เปรียบเหมือนไฟดับไป แตสภาพที่ดับยังมีอยู หรือเปรียบเหมือนโรคที่หาย
แลว ความไมมีโรคก็มีอยู 
 นิพพาน เมื่อวาโดยลักษณะแลวนิพพานมีเพียงลักษณะเดียว คือ สันติลักษณะ ลักษณะ
แหงความสงบ หมายถึงสงบจากกิเลสอาสวะทั้งปวง นิพพาน มีรสเพียงอยางเดียว คือ ไมตาย       
(อจฺจุติรสํ) นิพพาน มีผลปรากฏอยางเดียว คือ ไมมีนิมิต (อนิมิตฺตปจฺจุปฏานํ)๗๒ 
 นิพพานธาตุไมใชสิ่งใดในโลกนี้และโลกหนา ไมใชปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) ไมใชอาโปธาตุ 
(ธาตุน้ํา) ไมใชเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) ไมใชวาโยธาตุ (ธาตุลม) ไมใชอากาสธาตุ ไมใชวิญญาณธาตุ 
ไมใชมโนธาตุ ไมใชมโนวิญญาณธาตุ ไมใชอากาสานัญจายตนะ (ความวาง) ไมใชวิญญาณัญจายต
นะ (ความรู) ไมใชอากิญจัญญายตนะ (ความไมมีอะไร) ไมใชเนวสัญญานาสัญญายตนะ (สัญญาที่
สงบและประณีต) ไมใชโลกนี้ ไมใชโลกอ่ืน ไมใชดวงจันทร ไมใชดวงอาทิตย ไมมีการมา ไมมีการ

                                           
๗๑อง.ติก. ๒๐/๔๙๕/๒๐๒. 
๗๒อภิ.วิภง ฺค. ๑๘๙/๙๑. 



 

 

๑๒๒

ไป ไมมีการยืน ไมมีการจุติ ไมมีการเกิด หาที่ตั้งอาศัยไมได ดังที่พระพุทธเจาตรัสไวในนิพพาน
สูตรวา 

“ดูกรภิกษุทั้ งหลาย  อาตนะนั้นมีอยู  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  อากาสานัญจายตนะ 
วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ โลกนี้ โลกหนา 
พระจันทรและพระอาทิตยทั้งสอง ยอมไมมีในอายตนะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
ยอมไมกลาวซึ่งอายตนะนั้นวาเปนการมา เปนการไป เปนการตั้งอยู เปนการจุติ 
เปนการอุบัติ อายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได มิไดเปนไป หาอารมณมิได นี้แลเปน
ที่สุดแหงทุกขฯ”๗๓ 

 
 นิพพานเปนปรมัตถธรรมที่มีอยูจริง นิพพานเปนวิสังขาร คือ ปราศจากสังขาร นิพพาน
เปนอสังขตธรรม คือ ธรรมอันปจจัยอะไรปรุงแตงไมได อสังขตลักษณะ ๓ ประการ คือ ไมเกิด ๑ 
ไมเปลี่ยนแปลงแปรผันเปนอยางอื่น ๑ ไมแตกสลายดับไป ๑ นิพพานเปนธรรมธาตุมีอยู เปน
อายตนะและอารมณของพระอริยเจาทั้งหลาย ธรรมชาตินั้นเปนที่ส้ินสุด เปนที่ดับทุกข ดังที่พระ
พุทธดํารัสที่ตรัสยืนยันวานิพพานมีอยูไวในนิพพานสูตรวา 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว 
ปรุง แตงไมไดแลว มีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปน
แลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลว จักไมไดมีแลวไซร การสลัด
ออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแลว เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว ปรุงแตงแลว จะไมพึง
ปรากฏในโลกนี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปน
แลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลว มีอยู ฉะนั้น การสลัด ออกซึ่ง
ธรรมชาติที่เกิดแลว เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว ปรุงแตงแลว จึงปรากฏ ฯ”๗๔ 
“ความไมหวั่นไหว…ยอมไมมีแกผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยเมื่อความหวั่นไหว
ไมมี ก็ยอมมีปสสัทธิ เมื่อมีปสสัทธิ ก็ยอมไมมีความยินดี เมื่อไมมีความยินดี ก็
ยอมไมมีการมาการไป เมื่อไมมีการมาการไป ก็ไมมีการจุติและอุปบัติ เมื่อไมมี
การจุติและอุปบัติ โลกนี้โลกหนาก็ไมมี ระหวางโลกทั้งสองก็ไมมี นี้แล เปนที่สุด
แหงทุกข ฯ”๗๕ 

                                           
๗๓ขุ.ขุ. ๒๕/๑๕๘/๒๐๖. 
๗๔ขุ.ขุ. ๒๕/๑๖๐/๒๐๗. 
๗๕ขุ.ขุ. ๒๕/๑๖๑/๒๐๘. 



 

 

๑๒๓

 นิพพานสามารถคนพบไดในโลกคือรางกายนี้ ดังพระพุทธดํารัสที่พระพุทธเจาตรัสกับ
โรหิตัสสเทวบุตรวา 

“…เรายอมบัญญัติโลก เหตุเกิดแหงโลก ความดับแหงโลก และปฏิปทา เครื่องใหถึง
ความดับแหงโลก ในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่ง มีสัญญาและมีใจนี้      เทานั้น ฯ” 

 
 ในการไหน ๆ ที่สุดแหงโลก อันใคร ๆ ไมพึงถึงดวยการไปและการเปลื้องตนใหพนจาก
ทุกข ยอมไมมีเพราะไมถึงที่สุดแหงโลก เพราะฉะนั้นแล ทานผูรูแจงโลก มีเมธาดีถึงที่สุดแหงโลก มี
พรหมจรรยอยูจบแลว เปนผูมีบาปอันสงบรูที่สุดแหงโลกแลว ยอมไมหวังโลกนี้และโลกหนา ฯ”๗๖ 
 นิพพานเปนธรรมอันลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก ดังพระพุทธพจนวา  

“คมฺภีโร จายํ ธมฺโม ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิต
เวทนีโย”๗๗ 
“ธรรมนี้เปนของลึกซึ้ง เห็นไดโดยยาก รูตามไดโดยยาก เปนของระงับ เปนของ
ประณีต ไมเปนที่เที่ยวไปแหงวิตก เปนของละเอียด เปนธรรมอันบัณฑิตพึงรูแจง” 

 
 นิพพานธาตุเปนธาตุอันสงบระงับอยางยิ่ง เพราะปราศจากความทุกขที่เกิดจากตัณหา
และราคะ ดังที่พระพุทธดํารัสที่ตรัสไววา 

“เอตํ สนฺตํ เอตํ ปณีตํ ยทิทํ สพฺพาสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย  
วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ”๗๘ 
“ธรรมชาตินั่นสงบแลว ธรรมชาตินั่นประณีตแลว คือ ธรรมชาติที่เปนที่สงบระงับแหง
สังขารทั้งปวง ธรรมชาติที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนที่ส้ินไปแหงตัณหา ปราศจากความ
กําหนัด เปนที่ดับสนิท คือ นิพพาน” 

 
 นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง สุขที่เกิดจากความสิ้นทุกขไมใชสุขแบบโลกิยะทั่ว ๆ ไป เมื่อวา
โดยผลแลวนิพพานคือความสิ้นทุกขโดยประการทั้งปวง มีผลอยางเดียว คือ สันติสุขหรือบรมสุข 
ดังพระพุทธดํารัสวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ”๗๙ แปลวา “นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง” “นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ 
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พุทฺธา”๘๐ แปลวา “พระพุทธเจาทั้งหลายยอมกลาววานิพพานยอดเยี่ยม” และดังขอความที่
พระพุทธเจาตรัสไวในคาถาธรรมบทวา 
 นิพพานเปนสิ่งท่ีประเสริฐท่ีสุด ประเสริฐกวาสังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งหลาย ดัง
พุทธดํารัสที่ตรัสไวในปสาทสูตรวา 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขตธรรมก็ดี อสังขตธรรมก็ดี มีประมาณเทาใด วิราคะ คือธรรม
ที่บรรเทาความเมา นําเสียซ่ึงความระหาย ถอนขึ้นดวยดีซ่ึงอาลัย ตัดวัฏฏะ ส้ินไปแหง
ตัณหา ส้ินกําหนัด ดับ นิพพาน บัณฑิตกลาววาเลิศกวาสังขตธรรมและอสังขตธรรม
เหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเลื่อมใสในวิราคธรรม ชนเหลานั้นชื่อวา
เล่ือมใสในธรรมอันเลิศ ก็ผลอันเลิศยอมมีแกผูเล่ือมใสในธรรมอันเลิศ ฯ”๘๑ 

 
 นิพพานเปนปรมัตถธรรมที่ปราศจากตัณหาและอุปาทาน เปนธรรมชาติอันตัณหา 
อุปาทานและทิฏฐิเขายึดถือไมได เพราะกําจัดอวิชชาเสียได ดังพระพุทธดํารัสวา 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุละอวิชชาไดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ในกาลนั้น 
ภิกษุนั้นก็ไมทํากรรมเปนบุญ ไมทํากรรมเปนบาป ไม ทํากรรมเปนอเนญชา เพราะ
สํารอกอวิชชาเสีย เพราะมีวิชชาเกิดขึ้น เมื่อไมทํา เมื่อไมคิด ก็ไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก 
เมื่อไมถือมั่น ก็ไมสะดุงกลัว เมื่อไม สะดุงกลัว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน ยอมรูชัดวา 
ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบ แลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยาง
นี้มิไดมี ภิกษุนั้นถา เสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา สุขเวทนานั้นไมเที่ยง อันตนไมยึดถือแลว
ดวยตัณหา  อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา  ถาเสวยทุกขเวทนา  ก็รู ชัดวา 
ทุกขเวทนา นั้นไมเที่ยง อันตนไมยึดถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวย
ตัณหา ถาเสวย อทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา อทุกขมสุขเวทนานั้นไมเที่ยง อันตนไมยึด 
ถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา ภิกษุนั้นถาเสวยสุขเวทนา ก็
วางใจเฉยเสวยไป ถาเสวยทุกขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไป ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็
วางใจเฉยเสวยไป ภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกาย ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนาที่
ปรากฏทางกาย เมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิต ก็รูชัดวา เรา เสวยเวทนาที่ปรากฏ
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ทางชีวิต รูชัดวา เวทนาทั้งปวงอันตัณหาไมเพลิดเพลินแลว จักเปนของเย็น สรีรธาตุจัก
เหลืออยูในโลกนี้เทานั้นเบื้องหนาตั้งแตส้ินชีวิต เพราะ ความแตกแหงกาย ฯ”๘๒ 

 
 นิพพานมีลักษณะเปนอนัตตา เพราะไมมีตัวตนในการรับรู เพราะถานิพพานยังมีตัวตน
ก็ยังไมเชื่อวาหลุดพนเพราะยังติดอยูที่ตัวตน เหมือนอยางวาไฟดับ ตองไมมีตัวตนของไฟ ถายังมี
ตัวตนของไฟอยูเราก็เห็นได และไมเรียกวาไฟดับ นิพพานจึงมีลักษณะเปนอนัตตา เพราะไมมี
ตัวตนในการรับรู ดังพระพุทธดํารัสที่ตรัสไวในพาหิยสูตรวา 

“…ดูกรพาหิยะ เพราะเหตุนั้นแล ทานพึงศึกษา อยางนี้วา เมื่อเห็น จักเปนสักวาเห็น 
เมื่อฟงจักเปนสักวาฟง เมื่อทราบจักเปน สักวาทราบ เมื่อรูแจงจักเปนสักวารูแจง ดูกร
พาหิยะ ทานพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกร พาหิยะ ในกาลใดแล เมื่อทานเห็นจักเปนสักวา
เห็น เมื่อฟงจักเปนสักวาฟง เมื่อ ทราบจักเปนสักวาทราบ เมื่อรูแจงจักเปนสักวารูแจง 
ในกาลนั้น ทานยอมไมมี ในกาลใด ทานไมมี ในกาลนั้น ทานยอมไมมีในโลกนี้ ยอม
ไมมีในโลกหนา ยอมไมมีในระหวางโลกทั้งสอง นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข ฯ”๘๓ 

 
 นิพพานเปนปรมัตถธรรมที่พนจากรูปและอรูปจากสุขและทุกขท่ีมีอยูในโลก ดัง 
พระพุทธดํารัสวา 

“ดิน น้ํา ไฟ และลม ยอมไมหยั่งลงในนิพพานธาตุใด ในนิพพานธาตุนั้น ดาวทั้งหลาย
ยอมไมสวาง พระอาทิตยยอมไมปรากฏ พระจันทรยอมไมสวาง ความมืดยอมไมมี ก็
เมื่อใดพราหมณช่ือวาเปนมุนีเพราะรู (สัจจะ ๔) รูแลวดวยตน เมื่อนั้น พราหมณยอม
พนจาก รูป และอรูป จากสุขและทุกข ฯ” ๘๔ 

 
 นิพพานคือธรรมท่ีพนไปจากเหตุและผล อริยสัจเปนธรรมที่ประกอบไปดวยเหตุและ
ผล สวนพระนิพพาน คือ ธรรมที่พนไปจากเหตุผล เปรียบเทียบเชน การเดินทางไปยังสถานที่แหง
หนึ่ง การเดินทางคือเหตุ การถึงคือผล แตสถานที่ถึงนั้นไมใชเหตุไมใชผลในอภิธัมมัตถสังคหบาลี 
ทานไดแสดงลักษณะของพระนิพพานไว ๔ ประการ คือ 
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 ปทมจฺจุตฺ มจฺจนฺตํ  อสงฺขตมนุตฺตรํ  
 นิพฺพานมีติ ภาสนฺติ  วานมุตฺตามเหสโย ฯ”๘๕ 

 “พระมเหสีทั้งหลาย (ผูแสวงหาซึ่งคุณอันยิ่งใหญ) ผูพนแลวจากตัณหาชื่อวา วานะ (ตัณหาเครื่อง

รอยรัด) ยอมตรัสเรียกบทอันไมมีจุติ อันลวงเสียซ่ึงที่สุด อันปจจัยอะไร ๆ ปรุงแตงไมได อันยอด

เยี่ยมวา นิพพาน ดังนี้ ฯ” 

 ลักษณะของนิพพาน ที่เดนชัดอีก ๔ ประการคือ 

 ลักษณะที่ ๑ คือ “อจฺจุตํ” แปลวา ธรรมอันไมจุติ คือ ธรรมที่ไมตาย หมายความวา ธรรม

ที่ไมมีการเกิดและการตาย เมื่อไมมีการเกิด การตายก็มีไมได ธรรมชนิดนี้เรียกวา “นิพพาน” 

 ลักษณะที่ ๒ คือ “อจฺจนฺจุตํ” แปลวา ธรรมอันลวงเสียซ่ึงที่สุดแหงกิเลสมีราคะเปนตน 

คือ ธรรมที่กาวลวงขันธ ๕ หมายความวา ธรรมที่กาวลวงขันธ ๕ ทั้งที่เปนอดีต และอนาคต ธรรม

ชนิดนี้เรียกวา “นิพพาน” เพราะวานิพพานนั้นกาวลวงขันธ ๕ ที่ดับลงไปแลวในอดีต ที่เรียกวา “ปุพ

พันตขันธ” และกาวลวงขันธ ๕ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่เรียกวา “อปรันตขันธ” เสียได นิพพานเปน

ธรรมที่พนจากขันธ เรียกวา “ขันธวิมุตติ” และเปนธรรมที่พนจากกาลทั้ง ๓ เรียกวา “กาลวิมุตติ” 

 ลักษณะที่ ๓ คือ “อสงฺจุตํ” แปลวา ธรรมอันปจจัยอะไรปรุงแตงไมได คือ ธรรมที่ไมถูก

ปรุงแตงดวยปจจัย ๔ อยางใดอยางหนึ่ง ธรรมชนิดนี้เรียกวา “นิพพาน” นิพพานนี้เปนธรรมที่ไมใช 

จิต เจตสิก รูป เพราะจิต เจตสิก รูป ทั้ง ๓ อยางนี้เกิดขึ้นไดก็โดยมีปจจัย ๔ คือ กรรม, จิต, อุตุ, 

อาหาร อยางใดอยางหนึ่งปรุงแตงขึ้นที่เรียกวา สังขตธรรม แตนิพพานเปนอสังขตธรรม เปนธรรมที่

ไมถูกปรุงแตงดวยปจจัยทั้ง ๔ ดังกลาวมาแลว 

 ลักษณะที่ ๔ คือ “อนุตฺตรํ” แปลวา ธรรมอันยอดเยี่ยม คือ ไมมีส่ิงที่ประเสริฐไปกวานี้

แลว หมายความวา ไมมีธรรมชนิดอื่น ๆ ใดที่จะประเสริฐกวาธรรมชนิดนี้อีกแลว ธรรมชนิดนี้

เรียกวา “นิพพาน” 

 สรุป นิพพานเปนสิ่งที่มีอยูจริงในระดับปรมัตถสัจจะ มีลักษณะสงบระวังอยางยิ่ง มี

ความสุขอยางประณีต อันเกิดจากการดับกิเลสและกองทุกขทั้งปวง นิพพานเปนอสังขตธรรมและ

เปนวิสังขาร เพราะไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง นิพพานไมใชส่ิงใดในโลกนี้ และไมใชส่ิงใด ๆ ใน

จักรวาล ไมใชส่ิงนี้ ไมใชส่ิงนั้น ไมใชสสาร ไมใชพลังงาน รับรูทางประสาทสัมผัสไมได ไมจุติ ไม

อุปบัติ ไมมีเหตุปจจัย ไมมีการสรางสรรค ไมมีการทําลาย ไมไดประกอบขึ้นมาจากสิ่งใด ไมมีที่ตั้ง
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อาศัย นิพพานไมมีความพรอง นิพพานเปนธรรมธาตุที่มีอยู แตภาวะของนิพพานไมสามารถอธิบาย

ได จะอธิบายไดก็เปนเพียงการอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบเทานั้น ดังที่พระนาคเสนทูลถวายวิสัชชนา

เร่ืองรูปพรรณสัณฐานหรือขนาดของนิพพานแกพระเจามิลันทวา 

 “อาตมภาพแสดงถวายเชนนั้นไมได เพราะพระนิพพาน  ไมมีเหตุปจจัย อยาง
เดียวกับผูที่ถูกถามวาปลาในทะเลมีเทาไร แลวตอบไมไดฉะนั้น แตอาตมภาพยอม
แสดงคุณแหงพระนิพพานถวายไดโดยอุปมา… พระนิพพานเปรียบเหมือนดอกบัว คือ 
ธรรมดาดอกบัวน้ําไมติดอยูได ฉันใด พระนิพพานก็ไมมีกิเลสติดอยู ฉันนั้นแล พระ
นิพพานเปรียบเหมือนน้ํา อธิบายวา น้ําเปนของเย็นดับเสียซ่ึงความรอนกระวนกระวาย 
ฉันใด พระนิพพานก็เปนของเย็นดับความกระวนกระวายที่เกิดจากกิเลสเสียไดฉันนั้น 
อนึ่ ง  น้ํ า เปนของบําบัดความกระหายเสียได  พระนิพพานก็ดับความดิ้นรน
ทะเยอทะยานเสียไดเชนเดียวกัน พระนิพพานเปรียบเหมือนคุณแหงทะเล อธิบายวา 
คุณแหงทะเลมี ๔ คือ ๑. เปนที่ไมมีซากศพ พระนิพพานก็เปนที่ไมมีซากศพ คือ กิเลส 
๒. ทะเลเปนที่กวางขวาง ไมมีฝงเปนที่กําหนด ไมเต็มดวยน้ําที่ไหลมา ฉันใด พระ
นิพพานก็กวางขวาง ไมมีฝงเปนที่กําหนด ไมเต็มดวยน้ําที่ไหลมา ฉันใด พระนิพพาน
ก็เปนที่กวางขวาง ไมมีฝง ไมเต็มไปดวยหมูสัตวฉันนั้นเหมือนกัน ๓. ทะเลเปนที่อยู
ของฝูงภูต พระนิพพานก็เปนที่อยูของพระขีณาสพเชนเดียวกัน ๔. ทะเลเปนที่เบิกบาน
ดวยระลอกคลื่น ฉันใด พระนิพพานก็เบิกบานดวยวิชชาและวิมุติฉันนั้นเหมือนกัน…
พระนิพพานเปรียบเหมือนคุณของยอดภูเขา อธิบายวา ยอดภูเขายอมมีคุณ ๕ อยาง คือ 
๑. เปนที่สูง ๒. เปนที่ไมหวั่นไหว ๓. เปนที่ยากจะขึ้นได  ๔. พืชพรรณงอกขึ้นไมได     
๕. พนจากความยินดียินรายทุกอยาง พระนิพพานก็มีคุณเชนเดียวกับยอดภูเขานี้แล” ๘๖ 

 
และพระนาคเสนทูลถวายวิสัชชนาเรื่องที่ตั้งแหงนิพพานวาไมมีที่ตั้งเปรียบเหมือนไฟวา 

“พระนิพพานมีอยู แตที่ตั้งแหงพระนิพพานไมมี อาตมภาพจะเปรียบเทียบถวาย
ธรรมดาไฟตามปกติไมปรากฏวาตั้งอยูที่ไหน แตเมื่อบุคคลเอาไมมาสีกันเขา ไฟก็เกิด
มีข้ึนไดนี้ ฉันใด แมพระนิพพานก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ ไมปรากฏวามีที่ตั้ง แตวาเมื่อ

                                           
๘๖กรมศิลปากร, ปญหาพระยามิลินท ฉบับหอสมุดแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๐๖), หนา ๒๙๐–๒๙๔. 



 

 

๑๒๘

บุคคลพยายามบําเพ็ญศีล สมาธิ ปญญาใหแกกลาแลว พระนิพพานก็เกิดมีขึ้นไดเชน
ไฟนั้นแล”๘๗ 

 
 จากขอความขางตนแสดงวาภาวะของนิพพานเปนสิ่งที่ยากในการอธิบายวาคือส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดในโลกนี้หรือในโลกไหน ๆ เพราะนิพพานเปนภาวะที่อยูนอกเหนือจากประสาทสัมผัส 
เปนโลกุตตรธรรมที่ไมมีปรากฏอยูในโลกิยวิสัย ปุถุชนไมสามารถที่จะรูและเขาใจดวยการเพียงการ
ตีความตามภาษาสมมติบัญญัติ หรือดวยการคิดคาดคะเนเอา แตนิพพานนั้นจะรูและเขาใจไดอยาง
แจมแจงก็ดวยอาศัยการปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาในระดับโลกุตตรธรรมเทานั้น 
 คําอธิบายตาง ๆ เกี่ยวกับนิพพานดังกลาวมาแลวนั้น จะสังเกตเห็นวา มีอยู ๒ ลักษณะ 
คือ ๑) เปนคําอธิบายถึงลักษณะของนิพพานวาเปนสิ่งที่มีอยูจริง เชน นิพพานมีอยู แตที่ตั้งแหง
นิพพานไมมี ธรรมชาติเปนที่ดับกิเลสและกองทุกขทั้งมวลมีอยู เปนตน ๒) เปนคําอธิบายในเชิง
ปฏิเสธวานิพพานไมใชส่ิงนั้น ไมใชส่ิงนี้ เชน นิพพานไมใชโลกนี้ นิพพานไมใชโลกหนา นิพพาน
ไมใชพระจันทร ไมใชพระอาทิตย นิพพานไมใชที่ไหน ๆ การอธิบายเชนนี้อาจไมใหอะไรแกเรา
มากนัก เพราะสุดทายก็ไมสามารถที่จะรูไดวานิพพานคือส่ิงใด แตการอธิบายเชนนี้ก็ทําใหเรารูวา
ภาวะของนิพพานไมใชส่ิงที่เราจะรูและเขาใจไดดวยประสาทสัมผัสหรือดวยประสบการณของ
ปุถุชนที่เปนโลกิยวิสัย เพราะนิพานเปนโลกุตตรธรรม คือธรรมที่พนจากวิสัยของโลก ยากที่จะ
อุปมาเปรียบเทียบใหเหมือนได เหมือนการอธิบายรสลําไยใหคนที่ไมมีเคยกินลําไยฟง จะอุปมา
เปรียบเทียบอยางไรก็คงทําใหเขาใจไมได นอกเสียจากวาเขาคนนั้นจะกินลําไยเองเทานั้นถึงจะรูจัก
รสชาติของลําไยวาเปนเชนไร และรสชาติของลําไยก็คงไมเหมือนกับรสชาติของผลไมอ่ืนใดใน
โลกเพราะเปนรสชาติเฉพาะตน พระนิพพานก็เชนเดียวกัน ยากที่จะอุปมาเปรียบเทียบใหเหมือนสิ่ง
ใดในโลกนี้ไดเลย นอกเสียจากวาจะตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาอยางจริงจังแลว เมื่อ
บรรลุถึงพระนิพพานก็จะรูและเขาใจเองวาภาวะของนิพพานเปนเชนไร เพราะเปนของเฉพาะตน 
อธิบายใหคนอื่นฟงใหเขาใจอยางที่ตนเองรูและเขาใจไมได 
 อีกประการหนึ่ง คําวานิพพานเปนสุขอยางยิ่งนั้น บางคนอาจจะมองไปวาเมื่อนิพพาน

ไมมีความสุขอยางโลก ๆ ไมมีหนัง ไมมีละคร หรือไมมีความสนุกสนานอะไรแลวก็ไมนาปฏิบัติ

เพื่อบรรลุนิพพานเลย ความรูสึกเชนนี้คงเกิดขึ้นกับมนุษยปุถุชนผูยังเคยชินอยูกับความสุขอยาง 

โลก ๆ แลวเอาความรูสึกนั้นไปตัดสินพระนิพพาน ทานอุปมาเหมือนหนอนที่กินอุจจาระ

เอร็ดอรอย ถาเอาความชินของหนอนมาวัด มันก็จะเห็นเปนวา ในที่ใดไมมีอุจจาระใหมันกิน ในที่นี่

                                           
๘๗ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๙๖. 



 

 

๑๒๙

นั้นก็คงไมมีความสุข หรือสุนัขชอบกินซากศพ ชอบคลุกเกลือกอยูกับสิ่งของเนา ๆ ถาเอาความเคย

ชินของสุนัขมาวัดแลว มันก็เห็นวาซากศพนั้นดีที่สุดแลว มันกลับเห็นวาการที่มนุษยมาหลงดมน้ํา

อบนั้นเปนการโง เราลองเอาน้ําหอมใหมันดม มันจะเบนจมูกหนีทันที แตถามันถอยใจใหสูงมาก

ขึ้นกวานั้น มันจะเห็นไดวา ความสุขที่มันหลงยึดติดอยูนั้น เปนของต่ําชาและนารังเกียจสําหรับ

มนุษย ในหมูมนุษยเองก็เชนเดียวกัน บางคนจะเกณฑใหพระนิพพานดี ก็ตอเมื่อมีความสุขอยางที่

เราเคยประสบในโลกมนุษย ถานิพพานไมใชความสุขอยางที่ตนเองเคยชินก็ไมอยากที่จะเขาถึง

ความสุขเชนนั้น ทําใหปดโอกาสที่จะเขาไปสูประตูแหงพระนิพพาน ฉะนั้น จึงควรศึกษาพระ

นิพพานดวยใจที่สูงแลวจะเขาใจวาพระนิพพานนั้นเปนความสุขสงบประณีตยิ่งนัก ยากที่จะหา

ความสุขอื่นใดเสมอเหมือนได เหมือนกับตอนเราเปนเด็ก ชอบเลนตุกตาหรือเลนขายของ พอโตขึ้น

เปนผูใหญก็รูสึกหัวเราะเยาะเด็ก ๆ ที่เลนตุกตา เลนขายของวาไมนาสนุกตรงไหนเลย๘๘ คุณคาและ

ลักษณะพิเศษที่พึงสังเกตเกี่ยวกับนิพพานสุข คือ นิพพานเปนสิ่งที่อาจบรรลุไดในชาตินี้ 

 นิพพานนั้น ซ่ึงเปนภาวะที่มนุษยสามารถประจักษแจงไดในชีวิตปจจุบันนี้เอง เมื่อเพียร

พยายาม ทําตัวใหพรอมพอ ก็ไมตองรอถึงชาติหนา ดังมีคุณลักษณะอยางหนึ่งของนิพพานวาเปน 

“สนฺทิฏฐิกํ” (เห็นชัดไดเอง, ประจักษไดในโลกชาตินี้) และ “อกาลิกํ” (ไมจํากัดกาล, ไมขึ้นตอเวลา) 

และไดแสดงขอปฏิบัติตาง ๆ ไว เพื่อใหบรรลุนิพพานสุขไดในทิฏฐิธรรมคือในชาตินี้ จึงมีพระพุทธ

พจนตรัสยืนยันวา 

 “เรายอมกลาวดังนี้วา : บุรุษผูเปนวิญู ไมโออวด ไมมีมายา เปนคนตรง จงมา

เถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เมื่อเขาปฏิบัติตามคําสอนก็ประจักษแจงดวย

ปญญาอันยิ่งเอง ซ่ึงประโยชนยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปน

อนาคาริกโดยชอบ ตองการอันเปนจุดหมายของพรหมจรรย เขาถึงอยูในปจจุบันนี้

ที่เดียว (โดยใชเวลา) เจ็ดป…หกป… หาป… ฯลฯ หนึ่งเดือน…กึ่งเดือน…  

เจ็ดวัน”๘๙ 

 

                                           
๘๘สุชีโวภิกขุ, หลักพระพุทธศาสนา (คูมือผูเร่ิมศึกษาพระพุทธศาสนา), (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐), หนา ๗๔. 
๘๙ ที.ปา. ๑๑/๓๑/๕๘. 



 

 

๑๓๐

 นิพพานมีลักษณะที่ทุกคนเขาถึงได ไมจํากัดเชื้อชาติ และหญิงหรือชาย คือ บุคคลทุก

คน เมื่อมีฉันทะ เพียรพยายาม มีความพรอมแลว ก็สามารถบรรลุนิพพานได ไมมีขอจํากัดวาจะตอง

เปนคนชาติใด ช้ันวรรณะใด มีฐานะอยางไร ยากจน มั่งมี จะเปนผูหญิงหรือผูชาย เปนคฤหัสถ หรือ

บรรพชิต มีพุทธภาษิตแหงหนึ่งวา 

“ทางนั้นเปนทางสายตรง ทิศนั้นชื่อวาทิศไมมีภัย รถช่ือวารถไรเสียง ประกอบดวยลอ
คือธรรม มีหิริเปนฝา มีสติเปนเกราะกั้น ธรรมรถนั้น เราบอกใหมีสัมมาทิฏฐินําหนา
เปนสารถี บุคคลใดมียานเชนนี้ จะเปนสตรีหรือบุรุษก็ตาม เขาไดใชยานนั้น (ขับไป) 
ถึงสํานักแหงนิพพานสุข”๙๐ 

 
 จะเห็นไดวานิพพานสุขนั้น ทุก ๆ คนสามารถเขาถึงได ถาเขามีความพอใจ มีจิตตั้งมั่นดี 
และนิพพานสุขก็ไมเกี่ยวของกับกาลเวลา คือ สามารถเขาถึงนิพพานสุขไดทุก ๆ เมื่อ ถาเขาดําเนิน
มาในทางสายกลางที่เรียกวา อริยมรรค 
 ลักษณะของนิพพานดังกลาวมาแลวนั้นมีนัยตาง ๆ มากมายยากที่จะสรุปไดวานิพพาน
คืออะไรกันแน เพราะนิพพานเปนโลกุตตรธรรม ไมเหมือนและไมใชส่ิงใดในโลกที่เราจะ
เปรียบเทียบอุปมาใหเหมือนได แตก็พอสรุปไดวา นิพพานนั้นมีลักษณะสงบสุขที่เกิดขึ้นจากการดับ
กิเลสและกองทุกขอยางเดียวเทานั้น 
 

                                           
๙๐สํ.ส. ๑๕/๑๔๔/๔๕. 



 

บทที่ ๔ 
บูรณาการการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรม 

ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
  

 ดุษฎีนิพนธ เร่ืองการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาทนี้ มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 
๒) เพื่อศึกษาความสุขตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ๓) เพื่อบูรณาการการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท และ ๔) เพื่อนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหม
เกี่ยวกับ “รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท” และดุษฎีนิพนธ
ฉบับนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
โดยมีเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย คือ เอกสารตาง ๆ ทั้งที่เปนขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิ รวมทั้ง
เอกสารทั่วไปที่เกี่ยวของ และบทสัมภาษณเชิงลึกตอผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ สําหรับเนื้อหาในบทนี้ 
ผูวิจัยจะทําการศึกษาการบูรณาการการใชหลักพุทธปรัชญาเถรวาท เพื่อการดําเนินชีวิตประจําวัน
อยางมีความสุขโดยเบื้องตนจะกลาวสรุปประเด็นตาง ๆ ที่ศึกษามาแลวในบทกอน ๆ คือ บทที่ ๒ 
ที่วาดวยหลักการดําเนินชีวิตประจําวัน และบทที่ ๓ ที่วาดวยหลักของความสุขตามแนวพุทธปรัชญา
เถรวาท และจะทําการอภิปรายใหเห็น การบูรณาหลักพุทธปรัชญาเถรวาท เพื่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตอไป 
 

๔.๑ การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 จากการศึกษาบทที่ ๒ ทําใหเราทราบวา การดําเนินชีวิตของคนในสังคมปจจุบันมี
รูปแบบ ในการดําเนินชีวิตที่มีความแตกตางกันไป เนื่องจากปจจัยหลาย ๆ อยางทางสังคมของ
ชาวโลก ที่มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในยุคปจจุบัน เพื่อใหรูเทาทันกับ
กระบวนการโลกาภิวัตน ยุคที่มีการใชเทคโนโลยีสูงมาก ใชการสื่อสารที่ไรพรมแดน ซ่ึงไดสราง
ความเจริญใหกับมนุษยในดานวัตถุ ส่ิงของมาอยางตอเนื่อง และก็ไดสรางปญหาใหเกิดขึ้นกับการ
ดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางมาก เนื่องดวยการพัฒนาดานจิตใจไปไมทันกับความเจริญทางดาน
วัตถุ ดังนั้น การดําเนินชีวิตของคนในสังคมปจจุบันจึงมีปญหามาก หรืออาจพูดไดวา มีปญหาไปทุก
สาขาอาชีพ ความเสื่อมถอยทางดานจิตใจ ของคนในสมัยปจจุบัน สวนมากมาจากการดําเนิน
ชีวิตประจําวันที่ผิดพลาดจากหลักพุทธปรัชญาเถรวาททั้งสิ้น จนกลายเปนโครงสรางทางสังคมที่



 

 

๑๓๒

ดอยคุณภาพทางดานจิตใจ จึงสงผลกระทบในทางลบแกคนในสังคมปจจุบัน อยางหลีกเลี่ยงไมได 
และยิ่งนับวันก็ยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปอยางรวดเร็ว 
 ดังนั้น  การดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ในปริบทตาง ๆ 
ที่มีการดําเนินวิถีชีวิตและประกอบอาชีพที่แตกตางกันทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ จึงมีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิตของมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ  
 ผูวิจัยมีความเห็นวา  ถึงกาลเวลาแลว ที่เราจะตองหันหนามาสนใจและใหความสําคัญ
ตอการประพฤติธรรมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทกันอยางจริงจัง โดยเสนอหลักปฏิบัติธรรมที่
เหมาะสมกับทุกสาขาอาชีพที่สามารถนําไปบูรณาการใชไดจริงในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
ปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความเหมาะสม  และสมควรกับบริบทในแตละสังคมอาชีพ  จึงจะสามารถลด
ปญหาการดําเนินชีวิตของคนในสังคมปจจุบันไดอยางแนนอน  และมีความเชื่อมั่นวา  หากมนุษย
ไดปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตแบบไรจุดหมาย คือ ทําตามอํานาจของความอยาก  มาสูการดําเนิน
ชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทแลว  ไมเพียงแตจะทําใหชีวิตมีแตความสุขเทานั้น  มนุษยยัง
สามารถเปนผูออกแบบชีวิตที่ดี  และพัฒนาตนสูความสุขอันนิรันดรได  โดยที่ไมกระทบตนเอง  
สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม  ทั้งจะเปนการสงเสริมเติมเต็มศักยภาพความเปนมนุษย  ใหกับ
ตัวเองและพรอมจะนําพาสังคมสูความเปนสังคมอุดมดวยปญญาที่พัฒนาเจริญดีแลวอยางยั่งยืนอีก
ดวย  ดังนั้น  จึงเสนอหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเรื่องการดําเนินชีวิตแบบสันโดษ  ๓ ประการกอน
เพื่อเปนพื้นฐานอันมั่นคงของการดํารงชีวิตประจําวัน 

 ๔.๑.๑.  หลักสันโดษ  ๓  ประการ 
 คําวา  “สันโดษ”  แปลวา  ความเปนบุคคลผูมีความยินดีโดยสม่ําเสมอ  หรือผูสันโดษ
ช่ือวา  สนฺตุฏ๑  ในคัมภีรมังคลัตถทีปนี  ใหความหมาย  ความสันโดษวา  ความไมโลภ  ช่ือวา     

สนฺตุฏตา  ไดแก  สันโดษ ในปจจัย ๔ ปจจัยละ ๓ อยาง  ดวยยถาลาภสันโดษ  ยถาพลสันโดษ 
และยถาสารุปปสันโดษ  เพราะเหตุนั้น  ในอรรถกถาทั้งปวง  พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย จึงกลาว
วา  สันโดษนั้นมี  ๑๒  อยาง๒ 

                                           
๑พระพุทธัปปยเถระ,  รูปสิทธิปกรณนิรุติศาสตร ภาษาบาลี,  (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพกรมศาสนา, ๒๕๒๗),  หนา ๒๒๒. 
๒มหามกุฏราชวิทยาลัย,  มังคลัตถทีปนี  แปล เลม ๔,  (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๔),  หนา ๔๗. 



 

 

๑๓๓

 พจนานุกรมพุทธศาสตร ไดใหความหมายคําวา  สันโดษไววา  ความยินดี  ความพอใจ 

ความยินดีดวยของตน  ซ่ึงไดมาดวยเรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม  และความยินดีดวยปจจัย ๔  

ตามที่มีตามที่ได  ความรูจักอิ่มรูจักพอ๓  ความสันโดษทั้ง ๓ ประการนั้น ไดแก 

 ๑) ยถาลาภสันโดษ  คือ ความยินดีตามที่ได  หมายถึง  ไดส่ิงใดมาดวยความเพียร

พยายามของตน  โดยถูกตองตามทํานองคลองธรรม  ก็ยินดีพอใจในสิ่งนั้น  ไมเดือดรอนเพราะสิ่งที่

ไมไดหมายความวา  เมื่อไดทําอยางเต็มที่แลว  หากไมไดตามที่ตองการ  ก็ไมกระวนกระวาย  ไมวิ่ง

ตามความอยาก  ตองระงับยับยั้งความอยากใหได  โดยใหนึกถึงขอเท็จจริงวา  ไมมีส่ิงใดสนองความ

ตองการแหงจิตใจใหพอไดอยางแทจริง  เหมือนไฟไมอาจใหเต็มไดดวยเชื้อ  มหาสมุทรไมอาจให

เต็มไดดวยน้ํา  หรือคนมักมากไมอาจเต็มไปดวยปจจัยทั้งหลายนั้นเอง 

 ๒) ยถาพลสันโดษ  คือ  ความยินดีตามกําลังที่มีอยู  หมายถึง  มีความยินดีหรือพอใจ

เพียงพอแกกําลังกาย  กําลังทรัพย  กําลังสติปญญา  และกําลังความสามารถของตน   ไมควรใหนอย

หรือเกินขอบเขตกําลังเพราะเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม  คนแตละคนมีกําลังหรือความสามารถไม

เทากัน  ดังนั้น  จึงตองรูจักตนเอง  อยาสําคัญตนผิดและอยาดูถูกตนเอง  ส่ิงที่บุคคลพึงไดรับนั้นควร

เหมาะสมแกสมรรถภาพ  และความสามารถของตน  เชน  กรรมกรที่ขุดดินไดวันละ ๑ คิว ก็ควรได

คาแรงสําหรับดิน ๑ คิว  จะใหไดคาแรงเทากับคนที่ขุดไดวันละ ๕ คิว  ยอมไมได  และมิไดบังคับ

วาทุกคนขุดวันละ ๑ คิวก็พอ  สันโดษมิไดสอนใหทํางานหยอนกวาความสามารถที่มีอยู  แตให

ทํางานเต็มความสามารถของแตละบุคคล  ใหยินดีในสิ่งที่ตนควรจะไดตามความสามารถของตน

เทานั้นสันโดษขอนี้ เปนการยืนยันวาไมใหเปนคนงอมืองอเทา  แตใหทํางานหรือแสวงหา

ผลประโยชนเต็มที่โดยใหยินดีเทาที่ตนเองมีความสามารถทําไดเทานั้น 

 ๓) ยถาสารุปปสันโดษ  คือ ความยินดีตามสมควร  หมายถึง มีความยินดีหรือความ

พอใจ  ตามสมควรแกฐานะ  ภาวะ  และความเปนอยูของตน  เปนที่รูกันวา  คนเรายอมมีฐานะ  และ

ความเปนอยูที่แตกตางกัน  บุคคลในสังคมยอมมีความเปนอยูที่แตกตางกัน  บางคนยากจน  บางคน

รํ่ารวย  การที่บุคคลพยายามขวนขวายเพื่อจะใหรํ่ารวยเปนเรื่องที่ดี  แตทั้งนี้ตองรูจักและตระหนัก

ในความสามารถของตน   ตองพยายามขวนขวายเปลี่ยนแปลงฐานะ  ภาวะและความเปนอยูใหดีขึ้น

เทาที่จะเปนได  ผูที่ขวนขวายในสิ่งที่เปนไปไมไดนั้นเรียกวา  ไมสันโดษ  ส่ิงของใด ๆ ก็ตามถา

พิจารณาตามฐานะก็ดี  พิจารณาตามสมรรถภาพก็ดี  ประจักษแลววา เมื่อตนมีได  เมื่อตนทําได  แต

                                           
๓พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลศัพท,  

(กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๘),  หนา ๑๙๒. 



 

 

๑๓๔

ส่ิงนั้นเมื่อมีหรือทําไปแลวทําใหครอบครัวเสียเกียรติภูมิ  เสียช่ือเสียง  เสียศักดิ์ศรี  บุคคลก็ไมควร

ยินดีในสิ่งเหลานั้น  เชน  คาของหนีภาษี  หรือฉอราษฎรบังหลวง  แมวาจะมีฐานะตําแหนงหนาที่

เอื้ออํานวยมีความสามารถพอที่จะทําไดก็ไมสมควรทําไมควรยินดี  เพราะเปนหนทางนํามาซ่ึงความ

เสื่อมเสียทั้งตอตนเองและวงศตระกูล  

 นอกจากนี้  ยังมีนักปราชญและนักวิชาการทางดานพุทธปรัชญาเถรวาท  ไดอธิบายขยาย
ความของคําวา  “สันโดษ”  ดังตอไปนี้ 
 สมเด็จพระญาณสังวร  (เจริญ  สุวฑฺฒโน)  ไดทรงแสดงทรรศนะไวในหนังสือเร่ือง  
“สันโดษ”  ความวาสันโดษเปนธรรมหมวดหนึ่งที่มีผูปรารภกลาวกันมาก  ทั้งในดานสนับสนุน  ทั้ง
ในดานคัดคาน  สนับสนุน  คือการสงเสริมใหปฏิบัติกัน  คัดคาน คือ การแสดงวาไมสงเสริมใหมี
การปฏิบัติ เพราะเห็นวา เปนเครื่องขวางความเจริญกาวหนา คําวา สันโดษมาจากภาษาบาลีวา     
“สนฺตุฏ” แปลวา ความยินดีพอใจดวยของของตน ความยินดีดวยของที่มีอยู ความยินดีโดย
สม่ําเสมอ สันโดษแบงออกเปนหัวขอไดดังนี้ ๑) ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได ๒) ยถาพลสันโดษ 
ยินดีตามกําลัง และ ๓) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร และอีกอยางหนึ่ง คือ สันโดษใน
ความคิด คือ ระงับความคิดที่อยากไดมากเกินไป สันโดษในการแสวงหา คือ ยินดีแสวงหาแตส่ิงที่
ควรได สันโดษในการรับ คือ รับแตส่ิงที่ควรรับและรับพอประมาณ สันโดษในการบริโภค คือ ยินดี
บริโภคสิ่งที่ไดมาดวยการพิจารณา  ตามสมควร และอีกอยางหนึ่ง คือ สันโดษในความคิด คือระงับ
ความคิดที่อยากไดมากเกินไป สันโดษในการแสวงหา คือ ยินดีแสวงหาแตส่ิงที่ควรไดสันโดษใน
การรับ คือ รับแตส่ิงควรรับ และรับพอประมาณ สันโดษ ในการบริโภค คือ ยินดีบริโภคสิ่งที่ไดมา
ดวยการพิจารณา๔ 

 พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ไดแสดงทัศนะเรื่องสันโดษไวในหนังสือ “คูมือ
พนทุกข” วา คําวา “สันโดษ” แปลวา ยินดีดวยส่ิงที่มีอยูไดอะไรมาตองมีความยินดีในสิ่งนั้นใน
ฐานะที่มันมีอยูหรือไดมาทั้งนี้เพื่อใหเกิดความพอใจที่ไดทําลงไปแลว ไมใชหมายความวาใหหยุด
เพียงเทานั้นถาพิจารณาใหลึกซึ้งกวานี้ส่ิงที่เรียกวาสันโดษนั้น มันยังมีความหมายอีกหลายอยาง คือ
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญของมนุษยเรามีอยู ๔ อยาง คือ อาหารเครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยาแก
โรค ลวนเรียกวา เปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตถาเราไมรูจักอิ่ม ไมรูจักพอ ไมรูจักยินดี ดวยวัตถุ ๔ 

                                           
๔สมเด็จพระฌานสังวร, สันโดษ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอมรินทรปร้ินติ้งกรุป, 

๒๕๓๓), หนา ๑๙. 



 

 

๑๓๕

อยางนี้เทาที่ควรมีควรไดไมส้ินสุดแลวเราจะไปทํา ส่ิงที่วิเศษที่เปนอุดมคติของพระพุทธศาสนา 
หรือของโลกทั่วไปไดอยางไรกัน๕ 

 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙) ไดแสดงทัศนะเรื่องสันโดษไวใน
หนังสือมงคล ๓๘ ความวา สันโดษ แปลวา ยินดีดวยปจจัยของตน ไมแสดงอาการรังเกียจในเวลา
รับ เวลาบริโภค ยังอัตภาพใหเปนไปดวยปจจัย ๔ ซ่ึงทายกทายิกาถวาย นอกจากนี้ สันโดษ ยัง
แปลวา ยินดีดวยปจจัยที่มีอยู ยินดีโดยสม่ําเสมอ สันโดษโดยองคธรรม คือ อโลภะ ความไมโลภ
สันโดษแบงออกเปน ๔ อยาง คือ สันโดษในเครื่องนุงหม สันโดษในอาหาร สันโดษในที่อยูอาศัย
และสันโดษในยาแกไข สันโดษนี้มีประโยชน มีคุณมากมายสุดที่จะพรรณนา พระพุทธองคทรง
สรรเสริญความสันโดษวาเปนมงคลสูงสุด๖ 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดแสดงทรรศนะเรื่องความสันโดษไวในหนังสือ
เศรษฐศาสตรแนวพุทธ สรุปใจความสําคัญไดวา “สันโดษ” มักแปลความกันวาความพอใจตามมี
ตามได พอใจในสิ่งที่ตนมี ไมทะยานอยาก คําวาสันโดษที่กลาวมานี้ พระพุทธเจาทรงสอนเนนเปน
พิเศษแกภิกษุ แตในทางพระพุทธศาสนาธรรมะตาง ๆ มักใชควบคูกัน เชน ศรัทธาตองมีควบคูกับ
ปญญา สวนสันโดษนั้นมาพรอมกับความเพียร ถานํามาใชกับฆราวาสในแงนี้ คือ ไมใหบุคคลทําตัว
หลงใหลเพลิดเพลิน กับการบํารุงบําเรอตนเองดวยวัตถุส่ิงของตาง ๆ๗ 

 เสถียรพงษ  วรรณปก แสดงทรรศนะเรื่องสันโดษไวในหนังสือพระพุทธศาสนาทัศนะ
และวิจารณวา ในบรรดาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีผูเขาใจกันไมถูกตอง นอกจากเรื่องของ
กรรมแลว สันโดษก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ความคลาดเคลื่อนนั้นอาจจะมาจากคําพูดที่ติดปากคนไทยวา 
“สันโดษมักนอย” หรือ “มักนอยสันโดษ” ก็เปนได การตีความแบบนี้สรางคานิยมของคําวาสันโดษ
ใหออกมาในแงลบ ในที่นี้คือ มีความหมายแฝงวา “การไมกระทําหรือ ความเกียจคราน” อยูในตัว 
แตทั้งนี้ทานไดใหความหมายของคําวา สันโดษไววา ยินดีตามได ยินดีตามกําลังสามารถที่หามาได 

                                           
๕พุทธทาสภิกขุ, สันโดษไมเปนอุปสรรคแกการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

ภาพพิมพ,๒๕๓๙), หนา ๗๕. 
๖พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), มงคล ๓๘, (กรุงเทพมหานคร : หจก.การ

พิมพพระนคร, ๒๕๓๒), หนา ๓๘. 
๗พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร

การพิมพ, ๒๕๓๐), หนา ๕๐. 



 

 

๑๓๖

และยินดีในสิ่งที่หามาไดโดยชอบธรรม สรุปใหเขาใจงาย สันโดษ คือความพอใจในผลสําเร็จ หรือ
ผลที่สรางขึ้นดวยความบากบั่น๘ 
 ปน  มุทุกันต กลาวไวในหนังสือมงคลชีวิตขอที่ ๒๔ เร่ืองของความมีสันโดษโดยกลาว
ไววาสันโดษเปนมงคล เพราะทําใหคนมีความสุขและทําใหคนเจริญ นอกจากนี้สันโดษยังมีอีก ๓ 
ลักษณะ คือ สเกนสันโดษ ยินดีตามมี สันเตนสันโดษ ยินดีตามได และสเมนสันโดษ ยินดีตาม
สมควร ในทางศาสนาไดวางเกณฑในการตัดสินเรื่อง สันโดษไว ๓ ประการ ดังตอไปนี้คือ             
๑) ยถาลาภะ ควรแกฐานะ ๒) ยถาพละ ควรแกสมรรถภาพ ๓) ยถาสารุปปะ ควรแกศักดิ์ศรี๙ 
 หลักธรรมที่ช่ือสันโดษนั้น ตามรูปศัพทคําวา สันโดษ มักแปลกันวา ความรูจักยินดีใน
ส่ิงที่ตนได พอใจในสิ่งที่ตนมี หากแปลความกันแคนี้ ยอมกอใหเกิดความเขาใจกันอยางผิด ๆ ไดวา
หลักสันโดษในพระพุทธศาสนานั้น สอนใหคนไมอยากไดอะไร ไมอยากทําอะไร ไมอยากสะสม
อะไรซึ่งอาจกินความถึงไมอยากพัฒนาอะไรดวย การอธิบายเรื่องสันโดษอยางขาดลอย เปนเอกเทศ
ไมเชื่อมโยงถึงบริบทและวัตถุประสงค ของหลักธรรมขอนี้ นํามาซึ่งความเขาใจผิดเกี่ยวกับ
หลักธรรมเรื่องสันโดษในสังคมไทยสันโดษจึงเปนคําที่คนสวนมากไมเขาใจความหมายที่แทจริง 
พากันคิดวาเปนหลักธรรมที่ทําใหชีวิตไมเจริญกาวหนา แทที่จริงแลวองคพระพุทธเจาไดทรงชี้ทาง
อันประเสริฐในแนวทางกวาง ๆ อยู  ๒ ทาง คือ ทางดําเนินชีวิตอยางบุคคลธรรดา และทางดําเนิน
ชีวิตอยางพระอริยบุคคล แตละแนวทางพระองคไดวางหลักการดําเนินชีวิต เพื่อใหบรรลุถึงที่สุด
ของความปรารถนาไวอยางละเอียดลออ 
 จากการศึกษาความหมายของสันโดษตามทรรศนะของนักปราชญ และคํารากศัพทที่
ปรากฏในพจนานุกรมเห็นไดวา คําวาสันโดษนั้นโดยความหมายแลว หมายถึง ความยินดีความ
พอใจดวยปจจัย ๔ คือ เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และอาหาร ตลอดจนการมีความสุข
ความพอใจดวยเครื่องยังชีพที่หามาไดดวยความเพียรพยายามของตนไมโลภ ไมริษยาใคร 
 การดําเนินชีวิตของมนุษยนั้น  มีมากมายหลายวิธี ตามแตที่ตัวเราจะยึดถือเอามา
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนเกิดเปนผล เกิดความชํานาญกับตัวเรา  จึงกลายเปนอาชีพ เพื่อ
แสวงหารายไดเขามาเลี้ยงตัวและครอบครัวใหอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดังนั้น การดําเนินชีวิต
จะตองรูองคประกอบของชีวิตที่มีความจําเปน  เชน  เร่ืองปจจัย ๔  อยางคือ  ความตองการดาน
อาหาร  เครื่องนุงหม  เพื่อปกปดรางกาย  ที่อยูอาศัย  เพื่อปองกันฝนฟาอากาศและสัตวราย  และยา
รักษาโรค  เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวย  และเพื่อพยุงชีวิตใหรอดพนจากความทุกขทรมาน  เปนตน  
                                           

๘เสถียรพงษ วรรณปก, พระพุทธศาสนาทัศนะและวิจารณ, (กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทรการพิมพ, ๒๕๓๔), หนา ๒๕. 

๙ปน  มุทุกันต, มงคลชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๐๒), หนา 
๑๓. 



 

 

๑๓๗

การดําเนินชีวิตในยุคปจจุบันนี้  เราตองมีสติ คือ การระลึกไดอยูเสมอตอการกระทําของตน           
ทั้งกอนทํา  ขณะทํา  และแมแตเมื่อเราทําไปแลวกับปญญา  คือ  ความคิดที่แยบคาย  เฉลี่ยวฉลาด
รอบรู สามารถตัดสินใจถูกตอง  วาสิ่งที่ตนจะทํา  กําลังทํา  หรือที่ทําไปแลวนั้นถูกหรือผิด  เปนคุณ
หรือเปนโทษไดประโยชนหรือเสียประโยชนอยางไร  และมีทางออกที่ถูกตองเปนอยางไร  ไดตรง
กับความจริงหรือไม  แลวเลือกกระทําแตส่ิงที่ถูกตองดีงาม  มีคุณประโยชน  และจะใหผลเปน
ความสุข ความเจริญฝายเดียว 
 การดําเนินชีวิตของมนุษยสวนใหญจะนําหลักคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน  
ซ่ึงบางทานอาจทราบบาง  ไมทราบบาง  ถึงกระนั้นการดําเนินชีวิตเหลานี้  ซ่ึงไดรับการถายทอดมา
จากพอแมหรือปูยาตายาย  คนในครอบครัวไดประพฤติสืบทอดกันมาเปนเวลาชานาน  คําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา  จึงมีบทบาทที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยทั่วไป  เชน  ขาราชการ  ทหาร  
ตํารวจ  นักธุรกิจ  พอคา  ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย  ทั้งหลาย  พรอมทั้งกลุม
บรรพชิต  ซ่ึงมีภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา หรือ แมชี เปนตน 
 การนําเอาหลักพุทธปรัชญามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตนั้นก็เพื่อใหชีวิตของแตละ
ทานไดพบกับความสงบสุข  เพื่อสงเสริมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  หนาที่การงานของตนให
ประสบความสําเร็จ  แลวนํารายไดมาจุนเจือครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ  ดังนั้น  จึงกลาวได
วา  หลักพุทธปรัชญาไดประกอบดวยคําสอนที่เหมาะสมตอทุกเพศทุกวัย ที่จะนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตทั้งสวนตัว  สวนรวมหรือประโยชนทั้งสอง  ในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันได 
  ๔.๑.๒  หลักกุศลกรรมบถ  ๑๐ ประการ 
 หลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่นํามาใชในการดําเนินชีวิต  สวนใหญไดยืนยันถึงการนําหลัก
พุทธปรัชญาที่เกี่ยวกับศีลหา หรือ เบญจศีล  ซ่ึงเปนคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษยและกุศล
กรรมบถ ๑๐  ที่สามารถแยกการฝกอบรมได ๓ สวน  คือ การฝกอบรมในดานความประพฤติทาง
กาย  เรียกวา  กายสุจริต ๓  การฝกอบรมในดาน วาจา  เรียกวา  วจีสุจริต ๔  และการฝกอบรมใน
ดานจิตใจ เรียกวา  มโนสุจริต  ๓  ประการ๑๐  ซ่ึงมีหลักการอบรม  ดังนี้ 
 ๒.๑ กายสุจริต  ๓  ซ่ึงเปนหลักการปฏิบัติที่ เปนกุศลดวยการละเวนทางกาย  ๓  
ประการ  เพื่อกอใหเกิดกุศลธรรม  ดังนี้ 
  ๑) ละเวนจากการฆาสัตว  ปฏิบัติตนแกผูอ่ืนและสัตวโลกดวยความเมตตา 
  ๒) ละเวนจากการลักทรัพยผูอ่ืน  ปฏิบัติตนดวยการมอบสิ่งของที่ตนมีมากแลว
ใหแกผูที่ยากไรกวาตน  ใหการชวยเหลือแกผูอ่ืนดวยความเต็มใจ  ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนเคารพใน
ทรัพยสินของบุคคลอื่น 

                                           
๑๐ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗. 



 

 

๑๓๘

  ๓) เวนจากการผิดประเพณี  อันเปนสาเหตุแหงความทะเลาะเบาะแหวงกัน 
เพราะเรื่องของสามีภรรยา  เปนเรื่องที่ยอมกันไมได  เพราะฉะนั้น  ไมควรลวงละเมิดของรักของ
หวงของบุคคลอื่นและไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 ๒.๒ วจีสุจริต  ๔  เปนการเวนในคําพูดที่กอใหเกิดความไมสงบสุข  เพราะคําพูดไมมี
ตัวตน  พอไดฟงแลว  จะทําใหลึกเขาไปสูจิตใจได  ถาเปนคําพูดที่ดีก็จะกอใหเกิดความสงบสุข  ถา
คําพูดไมดีจะทําใหสังคมไมสงบ  ดังนั้น  ควรละเวนคําพูดเหลานี้เสีย 
  ๑) เวนจากคําพูดเท็จ  พูดโกหกหลอกลวง  กลาวแตคําซื่อสัตย  ไมจงใจพูดเท็จ 
  ๒) ละเวนการพูดสอเสียด  ยุยง  สรางความแตกแยกความสามัคคี  พูดแตคําพูด
ที่เปนสมานฉันท  สงเสริมความสามัคคีอันดีงาม 
  ๓) ละเวนการพูดหยาบคาย  พูดแตคําสุภาพ  ออนนอมถอมตน  พูดในสิ่งที่นา
รับฟง  เมื่อไดรับฟงแลวสรางความสบายใจ 
  ๔) ละเวนการพูดเหลวไหล  เพอเจอ  พูดแตคําพูดที่มีสาระ  พูดมีเหตุ  มีผล  พูด
ใหเกิดประโยชนและพูดอยางถูกกาลเทศะ 
 ๒.๓ มโนสุจริต ๓  เปนการเวนจากการคิดในทางที่ผิดตอจารีตประเพณี  หรือเวนจาก
การคิดที่ไมดี  ควรเปนบุคคลที่คิดดี  คิดในสิ่งที่เปนประโยชน  จึงจะพูดในสิ่งที่เปนประโยชนและ
ทําในสิ่งที่เปนประโยชน  ดังนี้ 
  ๑) ไมคิดละโมบเอาของบุคคลอื่นที่เขาไมไดใหมาเปนของตน  ควรเปนบุคคล
ที่คิดในการเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมใหมากกวา 
  ๒) ไมคิดปองราย  หรือเบียดเบียนบุคคลอื่น  ซ่ึงเปนการมุงทํารายบุคคลอื่นดวย
วิธีการตาง ๆ ที่ทําใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหาย  ควรตั้งแตความปรารถนาดีตอบุคคลอื่นดวย
ไมตรีที่ดี  มุงคิดในเรื่องของการชวยเหลือบุคคลอื่นเทาที่ตนจะปฏิบัติได 
  ๓) มีความเห็นถูกตองตามทํานองคลองธรรม เปนสัมมาทิฏฐิ คือ มีความเขาใจ
ในหลักกรรมวา ทําดีมีผลดี ทําชั่วมีผลช่ัว และรูเทาทันความจริงที่เปนธรรมดาของโลก และชีวิต
ดวย กรรมมองเห็นความเปนไปตามเหตุปจจัยของสิ่งทั้งหลาย 
 นอกจากนี้ยังมีการดําเนินชีวิตตามหลักของเบญจศีลและเบญจธรรม  เพื่อการดําเนิน
ชีวิตที่ดี  ซ่ึงเปนหลักของการสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้นแกสังคม  ดังนี้ 
 ๔.๑.๓.  หลักเบญจศีลเบญจธรรม 
 เบญจศีลเปนขอหามของมนุษยไมใหมีพฤติกรรมอยางสัตวโลกทั่วไปและเบญจธรรม
เปนหลักของการปฏิบัติสําหรับมนุษย  เบญจศีลมีดังนี้ 
  ๑) ปาณาติปาตา  เวรมณี  เวนจากการทําลายชีวิตสัตวใหตกลวงไป 
  ๒) อทินนาทานา  เวรมณี  เวนจากการลักทรัพย 
  ๓) กาเมสุมิฉาจารา  เวรมณี  เวนจากการประพฤติผิดในกาม 
  ๔) มุสาวาทา  เวรมณี  เวนจากการพูดเท็จโกหกหลอกลวง 



 

 

๑๓๙

  ๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา  เวรมณี  มีเจตนาเวนจากการดื่มน้ําเมา๑๑ 
 ตามหลักของเบญจธรรม  ซ่ึงเปนหลักของการประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาเถร
วาทในพุทธปรัชญาเถรวาทไดอาศัยเบญจธรรมเปนหลักการดําเนินชีวิตอันเปนพื้นฐานในการ
ดําเนินชีวิตของคฤหัสถ  ผูปฏิบัติเบญจธรรม  ดังนี้ 
  ๑) เมตตากรุณา  คือ การมีความเมตตา  กรุณาแกผูอ่ืน 
  ๒) ทาน (สัมมาอาชีวะ)  คือ การรูจักแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืนหรือการเสียสละ
สวนของตนเพื่อประโยชนสวนรวม 
  ๓) สทารสันโดษ (กามสังวร)  คือ มีความยินดีในสามีภรรยาของตน 
  ๔) สัจจะ  คือ รูจักรักษาสัจจะของตนเองหรือมีสัจจะในคําพูดของตน 
  ๕) สติสัมปชัญญะ  (อัปปมาทะ)  คือ มีสติสัมปชัญญะในการครองตน ไดแก  มี
ความระลึกไดและรูตัวอยูเสมอ๑๒ 
 ดังนั้น  การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนินชีวิตสวนตัวของ
คน  สวนใหญที่ใชในการดําเนินชีวิตสวนตัวจะใชหลัก  “ความซื่อสัตย  คือ  คําพูดเปนนายของเรา”  
ซ่ึงเปน  “การคิดดี  ทําดี  และพูดดี”  “คิดดี  ทําความดี  มีศีลธรรม”  “รักษาศีลหา”  “เสียสละ
ชวยเหลือผูอ่ืน”  หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการดําเนินชีวิต  สวนใหญยืนยันถึงการนําหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาทที่เกี่ยวกับศีลหา  กุศลกรรมบถ ๑๐ หลักสันโดษ ๓  และหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับธรรมทางพุทธปรัชญาเถรวาท คือ   “การละความชั่วทั้งปวง  การทําความดีทั้งปวง
และทําจิตใจใหผองใส”  ดังนั้น  จึงทําใหทราบวาหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนินชีวิต
สวนตัว  คือ เบญจศีล  กุศลกรรมบถ ๑๐ ความสันโดษ  และหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่สําคัญ      
ในการดําเนินชีวิตในทางพุทธปรัชญาเถรวาท  ดังกลาว 
 กลาวโดยสรุป  ระดับของพุทธปรัชญาเถรวาท  ไดจัดไวเพื่อใหเหมาะแกอินทรียของ    
ผูปฏิบัติกลาวคือ  ผูมีอินทรียออน  เชน  ฆราวาสผูเปนปุถุชนทั่วไปก็ปฏิบัติตามหลักจริยศาสตร
ระดับตนที่เหมาะสมแกวิถีของชาวบาน  สวนผูมีอินทรียแกกลา  ไดแก  ฆราวาสและนักบวชผูเปน        
กัลยาณชนจนไปถึงอริยชนก็ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมระดับกลางจนไปถึงระดับสูงตามลําดับ      
ตามความเหมาะสมแกฐานะ 
  

  

                                           
๑๑อง. ปฺจก. ๒๒/๑๗๑/๒๒๗. 
๑๒ที.ปา. ๑๑/๒๘๖/๒๔๗. 



 

 

๑๔๐

๔.๒ วิธีปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 การศึกษาวิธีปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาไปตาม
ระดับขั้นของการปฏิบัติ  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาขั้นของการปฏิบัติเหลานี้มีความเหมาะสมในระดับที่
แตกตางกันดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดแจกแจงวิธีปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูปฏิบัติไว
ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ วิธีปฏิบัติเพื่อรักษาสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 การปฏิบัติเพื่อรักษาสังคม  คือ  การรักษาสังคมใหเกิดสันติสุขตามหลักพุทธปรัชญาเถร
วาทนั้น  จะตองมีปฏิบัติใหถูกหลักศีล หลักธรรม กลาวคือ  หลักศีลธรรมที่นํามาปฏิบัตินั้นจะตองมี
ความสอดคลองกับโครงสรางทางสังคมนั่นก็คือ  เบญจศีล  เบญจธรรม  ที่วาดวยหลักขอหามและ
หลักปฏิบัติที่เปนภูมิคุมกันสังคม  โดยมีเปาหมายเพื่อสันติภาพของชีวิตและสังคม  อันมีแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. เคารพในชีวิตของผูอ่ืน 
 ความจริงเกี่ยวกับชีวิตที่ทุกคนทราบกันเปนอยางดีประการหนึ่ง  คือ  ทุกคนรักตัวกลัว
ตายเกลียดความทุกข  ตองการความสุขและความปลอดภัยดวยกันทั้งสิ้น  ดังนั้น  พุทธปรัชญา      
เถรวาท จึงสอนใหมนุษยตอกันและกันบนพื้นฐานแหงความเคารพในสิทธิของผูอ่ืนและสัตวอ่ืน
เร่ืองนี้ศึกษาไดจากศีลในระดับตาง ๆ ที่หามมนุษยฆาทําราย  หรือเบียดเบียนกัน๑๓  แตสอนให

มนุษยปฏิบัติตอกันดวยความรัก  ความสงสาร  เห็นอกเห็นใจกัน  (เมตตา  กรุณา)  เพื่อปองกัน
ไมใหมนุษยเบียดเบียนหรือทํารายชีวิตอื่น  เนื่องจากการกระทําดังกลาวจะนําไปสูความรุนแรงและ
สรางหายนะแกชีวิตอยางไมมีวันจบสิ้น  (น  หิ  เวเรน  เวรํ  สมฺมติ  เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร)  
และยังเปนการทําลายสันติภาพของสังคมอีกดวย  แตภาพแหงความเปนจริงที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก  
คือ  ทุกสังคมยังมีความรุนแรงที่เกิดจากการเบียดเบียน  การทําลายชีวิตของมนุษยดวยกัน  จนบาง
คนอาจคิดวามนุษยจําเปนตองฆากันเพื่อสรางสมดุลใหแกประชากรโลก  หรือมนุษยเปนสัตว
ประเภทหนึ่งที่ตองฆากันเหมือนกับสัตวเดรัจฉานทั่วไปเพื่อความอยูรอด  ดังนั้น  มาตรฐานของ
ศีลธรรมคูหนึ่งนี้จึงเปนหลักปฏิบัติที่มุงใหมนุษยยอมรับศักดิ์ศรีและคุณคาของชีวิตผูอ่ืน  คอย
หวงใย  ชวยเหลือเพื่อนที่ดอยและออนแอกวา  ในขณะเดียวกันก็พรอมที่จะเขาไปปกปองชีวิตอื่นที่
ไมไดจํากัดเฉพาะมนุษยดวยกันเทานั้น  แตยังรวมถึงสัตวอ่ืนในฐานะที่เปนเพื่อนรวมทุกข  เกิด  แก  
เจ็บ  ตาย  ในสังสารวัฏดวย 

                                           
๑๓องฺ. ปฺจก.  ๒๒/๑๗๔/๒๐๗. 
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 วิธีปฏิบัติในเร่ืองเบญจศีล  เบญจธรรมขอที่ ๑  สามารถเปนเครื่องยืนยันถึงความจําเปน
ทางศีลธรรมกับโครงสรางสังคม  เนื่องจากโครงสรางสังคมแบบศีลธรรมสามารถนําชีวิตและสังคม
เขาสูสันติสุขไดจริง 

๒. เคารพในทรัพยสินของผูอ่ืน 
 การเคารพในทรัพยสินของผูอ่ืน  ถือไดวา เปนหลักปฏิบัติที่สําคัญประการหนึ่งของการ
รักษาสังคมใหเรียบรอย  เพราะประเด็นเรื่องทรัพยสินกับการดํารงชีพถือวาเปนปจจัยสําคัญของผู
ครองเรือนโดยทั่วไป  และเพื่อเปนการยับยั้งสกัดกั้นความวุนวาย  ความเดือดรอนที่เกิดขึ้นกับผู
บริสุทธิ์ในสังคม  จึงมีขอหามเกี่ยวกับการละเมิดทรัพยสินของผูอ่ืนไมวาดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม  อัน
เปนการนําทรัพยสินของผูอ่ืนมาเปนของตนโดยปราศจากความยินดียอมพรอมใจของเจาของทรัพย
เรียกอทินนาทาน๑๔  และในขณะเดียวกัน  พุทธปรัชญาเถรวาทก็ไดวางหลักสัมมาอาชีวะไวใหเปน
แนวทางในการปฏิบัติในการประกอบอาชีพอันเปนการแสดงศักยภาพในการแสวงหาเครื่องยังชีพ
ของมนุษยแตละคน  กลาวคือ  จะตองประกอบอาชีพที่สุจริต  ไมเปนมิจฉาชีพหลอกลวงหรือเปน
อาชีพที่ไมสงเสริมการทํารายผูอ่ืน  และสัตวอ่ืนใหลําบาก 

๓. เคารพในสิทธิคูครอง 
 หลักการปฏิบัติก็คือ   ไมละเมิดทางเพศกับคนที่ไมใชคูครองของตัว เอง  คือ                   
กาเมสุ  มิจฉาจาร๑๕  และหลักกามสังวรที่สอนใหคนสํารวมระมัดระวังเรื่องเพศสัมพันธ                
ไมหมกมุนหรือสําสอนทางเพศอันเปนตนเหตุของความเลวรายทางสังคม  เชน  การอยูกินกันกอน
แตงงาน  การสําสอนทางเพศ  การขมขืน  การกระทําชําเรา  การกระทําอนาจาร  เปนตน  การเคารพ
ในสิทธิคูครองจัดเปนหลักการปฏิบัติที่ชวยปองกันปญหาทางเพศและสรางความสงบสุขใหแก
สังคมประการหนึ่ง 

๔. เคารพในสิทธิการรับขาวสารของผูอ่ืน 
 หลักการปฏิบัติก็คือ  ไมพูดโกหก  ไมพูดหลอกลวงผูอ่ืนใหไดรับความเสียหาย  คือพูด
มุสาวาทา๑๖ แตเปนการใหขอมูล  ขาวสาร  หรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่เปนความจริงอยางตรงไปตรงมา  
โดยยึดหลักสัจจะ คือ ความจริงใจตอตนเองและผูอ่ืน  จัดเปนมาตรการที่จะสรางสัมพันธภาพที่ดีตอ
กัน  เนื่องจากคนมีความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน 

๕. เคารพและเห็นคุณคาของตัวเอง 
 หลักการปฏิบัติก็คือ  ไมทําลายชีวิตของตัวเองดวยการดื่มของมึนเมา  และเสพติดให
โทษอันเปนตนเหตุของการทําลายชีวิตทั้งผูเสพ  ผูอ่ืน  และสังคมเรียกสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน๑๗  
                                           

๑๔องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๗๔/๒๐๗ – ๒๐๘. 
๑๕องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๗๔/๒๐๘. 
๑๖องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๗๔/๒๐๘ – ๒๐๙. 
๑๗องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๗๔/๒๐๙. 



 

 

๑๔๒

ทั้งนี้สมาชิกในสังคมตองตระหนักในศักยภาพของมนุษยดานจิตวิญญาณ  คือ  สติ  สัมปชัญญะ  
หมายถึง ความมีสติระลึก  และการรูตัวอยูเสมอในทุกกิจกรรมของชีวิต  โดยเฉพาะกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการกิน  การดื่ม  การเสพที่ตองใชสติ  สัมปชัญญะ  จําแนกแยกแยะและเลือกสรรสิ่งที่ดี  มี
ประโยชน  มีความจําเปน  และสรางสรรคพัฒนาชีวิตใหกาวหนาและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทําลายชีวิต
ในทุกรูปแบบ  ถากลาวใหตรงกับหลักการขอนี้ก็ไดแก  การดื่มสุราและเสพยาเสพติดใหโทษ
นั่นเอง 
 จากแนวการปฏิบัติเพื่อรักษาสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทนี้  ช้ีใหเราเห็นวา  
โครงสรางทางสังคมที่พึงประสงคนั้นจะตองเชื่อมโยงระหวางเบญจศีล  และเบญจธรรมทั้ง ๕ คู  
เนื่องจากระบบศีลธรรมเปนมาตรการที่คอยควบคุมคนในสังคมใหอยูรวมกันอยางมีระเบียบ  เคารพ
สิทธิของผูอ่ืน  ไมละเมิดหรือทําลายสิทธิของผูอ่ืน  อันสงผลใหสังคมมีความเปนอยูอยางปกติสุข
เรียบรอยตามมาดวย 
 ๔.๒.๒  วิธีปฏิบัติเพื่อรักษาตนตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 หลักคําสอนในพุทธปรัชญาเถรวาทนอกจากจะมีวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาสังคมแลว ยังมีวิธี
ปฏิบัติเพื่อรักษาตนอีกดวย  การรักษาตนในที่นี้  หมายถึง  การขัดเกลาตนเองใหมีคุณธรรมสูงขึ้น
ตามหลักสุจริตธรรม๑๘  ซ่ึงความจริงแลว  สุจริตธรรมนี้  เปนหลักที่ขยายมาจากศีล  ๕  เพื่อการ
ปฏิบัติและขัดเกลาตนเอง  ไปในทิศทางที่ถูกตอง ครอบคลุมพฤติกรรมทางกาย  วาจา และ ใจ  ให
มากที่สุด  โดยแยกออกเปนความประพฤติที่ดีงามทางไตรทวาร  ไดแก 

๑. ความประพฤติดีทางกาย  เรียกวา  กายสุจริต 
 ความประพฤติที่ถูกตองดีงามทางกาย  มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหมนุษยปฏิบัติตอกัน
ดวยความดีหรือมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  ประกอบดวย 

๑) มีเมตตา  กรุณา  ชวยเหลือเกื้อกูลกัน คือ  การละเวนการฆา  การเบียดเบียนผูอ่ืน 
๒) ประกอบสัมมาชีพ คือการเคารพสิทธิในทรัพยสินของผูอ่ืน 
๓) การสํารวมในกาม คือ ละการประพฤติในกาม  ไมละเมิดประเวณีทางเพศ๑๙  
๒. ความประพฤติดีทางวาจา  เรียกวา  วจีสุจริต 

 ความประพฤติที่ถูกตองดีงามทางวาจา  มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหมนุษยรูจักใชคําพูดที่
ถูกตองเหมาะสม  และสรางสรรค  ที่กอใหเกิดความดีงามแกตนเองในดานสัมพันธภาพที่ดีทางวาจา
ซ่ึงประกอบดวย 

                                           
๑๘วศิน อินทสระ,  พุทธจริยศาสตร,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมดา, ๒๕๔๕),  

หนา ๓๗. 
๑๙ธีรโชติ  เกิดแกว ,  พุทธปรัชญา  มิติการมองโลกและชีวิตตามความเปนจริง , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท คอมเมอรเชียล  เวิลด  มีเดีย  จํากัด, ๒๕๕๓),  หนา ๓๘๕.  



 

 

๑๔๓

 ๑) ละการพูดเท็จ  โกหก  หลอกลวงเพื่อตนเองและผูอ่ืน  พูดแตคําที่เปนจริง 
 ๒) ละการพูดคําสอเสียด  หมายถึง  คําพูดแหยใหคนแตกแยกกัน  แตพูดสมานใหคน
ที่แตกราวกันใหปรองดองกัน  รักใครกลมเกลียวกัน  ที่ปจจุบันใชคําวา  “สมานฉันท” 
 ๓) ละการพูดหยาบคาย  พูดแตคําสุภาพ  ไพเราะ  ออนหวาน 
 ๔) ละการพูดเพอเจอ  คือ  คําพูดที่เหลวไหล  ไรสาระ  พูดแตคําจริง  มีประโยชนตอ
ผูฟง๒๐ 

 ๓. ความประพฤติดีทางใจ  เรียกวา  มโนสุจริต 
 ความประพฤติที่ถูกตองดีงามทางใจ  แนวคิดในพุทธจริยศาสตรใหความสําคัญตอ
พฤติกรรมทางใจมากที่สุด  เนื่องจากพฤติกรรมทั้งที่ดีและไมดีที่มนุษยแสดงออกมาลวนมีมูลฐาน
มาจากการสั่งการของจิตเปนสําคัญ  ประกอบดวย 

๑) ไมเพงเล็งอยากไดของผูอ่ืน  แตควรปลูกจิตสํานึกในการเสียสละใหมาก 
 ๒) ไมคิดราย  พยาบาท  อาฆาตผูอ่ืน  แตตั้งจิตปรารถนาใหสัตวทั้งหลายอยูรวมกันโดย
ไมมีเวร  ไมเบียดเบียนกัน  ไมมีทุกข  ครองตนอยูดวยความเปนสุข  และปลูกจิตสํานึกดานเมตตา  
กรุณาตอสรรพชีวิต 
 ๓) มีความเห็นชอบ  เชน  เห็นวาการใหทาน  การบูชา  กรรมดี  กรรมชั่วมีผลจริง เปน
ตน๒๑ 

 วิธีการปฏิบัติในเรื่องไตรทวาร   ขางตนนี้  เปนเครื่องชี้วัดวาตัวเรานั้นจะหาความสุขอัน
แทจริงไมไดเลย  หากเราไมฝกและควบคุมพฤติกรรมของตนใหอยูในกรอบของความถูกตอง  
เพราะหากเราไมฝกฝนอบรมหรือขัดเกลาตนเองแลว  ชีวิตของเราก็จะเขาไปพัวพันกับปญหาที่
เดือดรอน  วุนวายมากมายมหาศาลอันสุดประมาณมิได  เชน  ปญหาทางดานอาชญากรรมความ
รุนแรงที่ เกิดกับชีวิตและทรัพยสิน   ปญหาเรื่องชูสาว  ปญหาเรื่องเพศสัมพันธ  การโกหก  
หลอกลวง  และการทําลายตัวเองดวยการเสพสิ่งมึนเมาแลวนําไปสูการทํารายผูอ่ืนและสังคม  
ดังนั้น  หากเราตองการใหเกิดสันติสุขแกชีวิตตนแลว จะตองปฏิบัติตามหลักสุจริตธรรมดวยความ
เขาใจก็จะสามารถปองกันหรือบรรเทาปญหาเหลานี้ลงไปไดมาก  เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาตน
ไปสูหลักการปฏิบัติตามหลักพุทธจริยศาสตรระดับสูง  คือ  เพื่อความหลุดพนตอไป 
  

  

                                           
๒๐ที.ป. ๑๑/๒๒๘/๑๙๔. 
๒๑ที.ปาฏิ. ๑๑/๔๗๑/๓๓๖. 



 

 

๑๔๔

๔.๓ ความสุขตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ที่มาของความสุขของคฤหัสถ  เปนเรื่องของการสรางหลักฐานและความมั่นคงของชีวิต
ในทางวัตถุ  พระพุทธศาสนาถือวาเปนความสุขระดับหนึ่งของชีวิตเรียกวา  กามสุข  เปนความสุข
ขั้นพื้นฐานที่สุดที่มนุษยสามารถจะมีได  จึงกลาวไดวา  กามสุขคือสุขอันเนื่องดวยวัตถุหรือเกิดจาก
วัตถุในขณะเดียวกัน  พระพุทธศาสนาก็ช้ีใหเห็นความจริงเกี่ยวกับกามสุขวาเปนความสุขที่ยัง
เกลือกกล้ัวอยูกับสิ่งสกปรก (มิฬหสุข)  เปนความสุขแบบหยาบ ๆ (ปุถุชนสุข)  และเปนความสุข
ช้ันต่ํา  (อนริยสุข)  กลาวไดวา  กามหรือวัตถุใหสุขนอยกวาทุกขทั้งนี้เพราะกามสุขหรือวัตถุนั้น
ขึ้นอยูกับความตองการ  ความรัก  ความพอใจ  หากสิ่งนั้นทําใหไมพอใจ  ส่ิงนั้นก็กลายเปนทุกข
ทันที  กามหรือวัตถุทั้งปวงนั้นไมอาจจะใหความสุขที่แทจริงได  ลวนมีความทุกขแอบแฝงเสมอ  
นอกจากนี้ยังมีคําสอนที่เตือนใหรูวากามสุขมีทุกขแอบแฝงอยูเสมอ  พระพุทธเจาทรงตรัสเรียก  ภัย  
ทุกข  โรค  อันเปนที่ของของปุถุชนวาเปนกาม  ชนทั้งหลายเห็นภัยในอุปาทาน  ซ่ึงเปนแดนเกิด
แหงชาติและมรณะ  ยอมหลุดพนเพราะไมถือมั่น  ในเพราะความสิ้นไปแหงชาติ  ซ่ึงความโศกเศรา
เสียใจ  ภัยอันตราย  ลวนเกิดจากความรัก  จากสิ่งอันเปนที่รักและจากกามทั้งสิ้น 
 คฤหัสถควรมีคุณธรรมเพื่อเปนรากฐานแหงความสุขที่เรียกวา  คุณสมบัติของอุบาสกวา 
บุคคลใดถึงพระพุทธเจา  พระธรรม  และพระสงฆวาเปนสรณะ  (ที่ระลึกที่พึ่ง)  บุคคลนั้นยอมเห็น
อริยสัจ ๔  ดวยปญญาอันชอบ  คือ  ยอมเห็นทุกข  เหตุเกิดของทุกข  ความดับทุกข  และอริยมรรคมี
องค ๘  ซ่ึงเปนทางใหเขาถึงความดับทุกข   สรณะ (ที่ระลึกที่พึ่ง)  อยางนั้นแลว  จะเปนสรณะอัน
เกษมเปนสรณะอันสูงสุด  เพราะอาศัยสรณะนั่น  บุคคลจึงหลุดพนไปจากทุกขทั้งปวงได๒๒  ดังนั้น  
อุบาสกผูมีศีลไดแกเจตนางดเวน ๕ อยาง  ไดแก เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต  เวนจากอทินนาทาน  
เวนจากกามเมสุมิจฉาจารา  เวนจากมุสาวาทและเวนฐานะเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ น้ําเมา  
อันไดแกสุราและเมรัย  อุบาสกพึงเวนอาชีพ ๕ อยาง คือ  การคาขายศัตราวุธ  การคาขายสัตว  
การคาขายเนื้อ  การคาขายน้ําเมา  และการคาขายยาพิษ  คุณสมบัติของอุบาสิกา ๕ ประการ คือ  
ความถึงพรอมดวยศีลและความถึงพรอมดวยอาชีวะ  ช่ือวาสมบัติ  ไดแก  ศรัทธา  ในพระรัตนตรัย
เปนผูมีศีล  เปนตนไมถือมงคลตื่นขาว  คือ  การ  ไมเชื่ออวมงคล  ไมแสวงหาทักขิไณยบุคคลนอก
พระพุทธศาสนาและบําเพ็ญกุศลในพุทธศาสนานี้  ในอรณวิภังสูตร  พระพุทธเจาทรงตรัสวาสุข
อาศัยกาม  ไมพึงประกอบเนื่อง ๆ สุขอาศัยกาม  อันเลว เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใช
ของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน  และไมพึงประกอบเนือง ๆ ซ่ึงความเพียรเคร่ือง
ประกอบตนใหลําบาก  อันเปนทุกข  อันตถาคตรูพรอมดวยปญญาอันยิ่งแลวเปนขอปฏิบัติทําใหมี
จักษุ  ทําใหมีญาณ  เปนไปเพื่อความเขาไปสงบ  เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพานนั้น  

                                           
๒๒ม.มู.อ. ๑๗/๒๗๑. 



 

 

๑๔๕

เราอาศัยมรรคมีองค ๘  อันประเสริฐ๒๓  จากพระสูตรนี้ทําใหทราบวาคฤหัสถหากปฏิบัติตามมรรค
มีองค ๘  ก็ทําใหคฤหัสถมีความสุขได 
 ความสุขระดับตาง ๆ ในปญจังคสูตร  พระพุทธเจาทรงแบงความสุขเปน ๓  ระดับ  คือ  
ความสุข  คือ  ความสุขที่เสพสัมผัสจากวัตถุกาม  ฌานสุข  คือ  ความสุขที่เสพอารมณเกี่ยวกับรูป 
(รูปฌาน) และเสพอารมณเกี่ยวกับอรูป (อรูปฌาน)  และวิมุตติสุข คือ  ไมเสพอารมณ  (นิโรธ
สมาบัติ)  กามสุขเปนสุขอันเนื่องจากวัตถุ  หรือความสะดวกสบายอันเกิดจากการมีการใชวัตถุนั้น๒๔ 
พระพุทธศาสนาก็ถือวาเปนความสุขระดับหนึ่งของชีวิต  ถือวาเปนความสุขขั้นพื้นฐานที่สุดที่
มนุษยสามารถจะมีได  กามหรือวัตถุไมอาจจะใหความสุขที่แทจริงแกชีวิตได  ใหไดแตเพียงความ
พึงพอใจชั่วคร้ังชั่วคราว  ดังนั้น กามสุขก็คือความรูสึกเปนสุขที่ไดสัมผัสวัตถุที่กอใหเกิดความ    
อ่ิมเอิบพอใจกลาวคือกามสุข  คือ  สุขที่ไดจากวัตถุที่เรียกวา กามคุณ ๕  ไดแก  รูปที่จะพึงรูแจงได
ดวยตา ซ่ึงนาปรารถนา นาใคร  นาชอบใจ  นารัก  ชักพาใหใคร  พาใจใหกําหนัด  เสียงที่จะพึงรูแจง
ไดดวยหู  กล่ินที่จะพึงรูแจงไดดวยจมูก...รส  ที่จะพึงรูแจงไดดวยล้ิน... โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงได
ดวยกาย  ซ่ึงนาปรารถนา  นาใคร  นาชอบใจ  นารัก  ชักพาใหใคร  พาใจใหกําหนัด  ผูมีปญญา        
รูอยางนี้แลว  พึงละความเกี่ยวของทั้งหมดนั้น๒๕ 
 ในสุนักขุตตสูตร  ไดแสดงถึงพิษของกามคุณเชนกันวาขอที่ภิกษุนั้นทําความสํารวมใน
อายตนะอันเปนที่กระทบ ๖ อยาง  รูดังนี้วาอุปธิเปนรากเหงาแหงทุกข  จึงเปนผูปราศจากอุปธิพน
วิเศษแลวในธรรมเปนที่ ส้ินอุปธิ  จักนอมกาย  หรือปลอยจิตไปในอุปธิ  นั่นไมใชฐานะที่มี
ไดเปรียบเหมือนงูพิษ  มีพิษรายแรง  เมื่อบุรุษผูรักชีวิต  ยังไมอยากตาย  ปรารถนาสุข  เกลียดทุกข  
พึงมาพบเขา  บุรุษนั้นจะพึงยื่นมือหรือหัวแมมือใหแกงูพิษที่มีพิษรายแรงนั้น  ทั้ง ๆ ที่รูวา  ถูกงูกัด
แลวจะถึงตาย  หรือทุกขปางตาย  นั่นไมใชฐานะที่มีได  กลาวคือพระขีณาสพพนแลวดวยอารมณ
ในนิพพาน  อันเปนที่ส้ินตัณหา  จักนอมกายเขาไปหรือจักยังจิตใหเกิดขึ้น  เพื่อเสพกามคุณ ๕ นั้น
มิใชฐานะที่จะมีได๒๖  นอกจากกามสุขแลวพระพุทธศาสนายังบอกใหทราบวายังมีความสุขที่ดีกวา  
ละเอียดประณีตกวากามสุขขึ้นไปอีก  เรียกวา  ฌานสุข  อันหมายถึงความสุขที่เกิดจากฌาน  หรือ
ความสุขที่เกิดจากจิตใจที่สงบกลาวไดวา  ฌานสุขก็คือ ความรูสึกเปนสุขที่เกิดจากไดสัมผัสอารมณ
ที่กอใหเกิดสุข คืออารมณสงบหรือความสงบ  จิตใจที่สงบหมายถึง จิตใจที่สงบจากความรูสึกนึก
คิดเกี่ยวกับกามในลักษณะตาง ๆ คือ ความรูสึกยินดีพอใจ  ความรูสึกโกรธแคนอาฆาต  พยาบาททั้ง
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๑๔๖

ความรูสึกเกียจครานงวงซึมและความรูสึกลังเลไมแนนอน  เมื่อจิตสงบก็เกิดความสุข  เปนความสุข
ที่เกิดจากความเงียบสงัด  เกิดจากความสงบนิ่งของจิตใจ  มีลักษณะเปนความสงบเย็น  อันเปนภาวะ
ที่เราไมอาจจะรูสึกหรือสัมผัสไดในขณะที่จิตใจเรายังวุนวายอยูกับเรื่องของกาม  ฌานสุขนั้นมี
ลักษณะเปนความสงบเย็นอันเปนผลจากจิตใจที่สงบนิ่ง  ความสุขอันแทจริงของชีวิตนั้น  คือ  ความ
สงบเย็นของจิตใจ  หากจิตใจสงบมาก  ชีวิตก็มีความสุขมาก  หากจิตใจสงบนอยก็มีความสุขนอย  
หากจิตใจไมมีความสงบเลย  ชีวิตก็ไมมีความสุขเลย  การดําเนินชีวิตอยูในกรอบของศีลธรรม  ก็จัด
วาเปนการฝกหัดจิตใจใหมีความสงบในขั้นตน ๆ เพราะศีลธรรมเปนเครื่องมือในการหักหามจิต
หรือฝกหัดจิตไมไดวุนวายไปกับเรื่องของกาม  ฉะนั้น  คนที่ควบคุมตนใหอยูในกรอบของศีลธรรม
ได  จึงเปนการฝกหัดจิตใหมีความสงบได  จึงนับวาเปนผูที่มีความสุขระดับหนึ่ง๒๗  
 เมื่อความสุขที่เกิดจากความสงบ  หรือฌานสุขแลว  ยังมีความสุขที่ดีกวา  ละเอียด
ประณีตกวาฌานสุขขึ้นไปอีก  นั้นคือวิมุตติสุข  หรือนิพพานสุข  อันหมายถึงความสุขที่เกิดจากการ
ละกิเลสตัณหาอันเปนที่มาของทุกขทั้งปวงไดเด็ดขาด  การทําจิตใหบรรลุภาวะนิพพาน  จึงเปน
เสมือนการกําจัดความโนมเอียงที่จะมีปฏิกิริยาตอทุกสิ่งที่ผานเขามา  ทั้งกายและทางใจรูสึกทุกข  
หรือรูสึกสุขอยูตลอดเวลาเปนความรูสึกเปนกลางหรือรูสึกเฉย ๆ เทานั้น  แตมิใชหมดความรูสึก
พระพุทธศาสนาอธิบายวา  ปฏิกิริยาหรือความรูสึกตอบสนองตอส่ิงตาง ๆ ทั้งในเชิงทุกขและสุข
เปนผลมาจากกิเลสตัณหา  และกิเลสตัณหาก็เปนผลมาจากความไมรูจริงถึงสภาวะของสิ่งเหลานั้นที่
เรียกวา  อวิชชา  ฉะนั้น  เมื่อเกิดความรูจริงถึงสภาวะของสิ่งเหลานั้นแลวเรียกวา  วิชชา  กิเลส
ตัณหาตาง ๆ ก็หมดไปเอง  เมื่อหมดกิเลสตัณหา  ปฏิกิริยาทั้งทุกขและสุขก็หมดไป  ซ่ึงเปน
ขบวนการที่ เปนไปตาม กฎปฏิจจสมุปบาท  หรือธรรมนิยาม  ทั้งนี้  พระพุทธศาสนาถือวา        
วิมุตติสุข  หรือนิพพานสุขเปนความสุขสูงสุด  นิพพานสุข  จึงเปนความสุขอยางบริสุทธิ์และรูแจง 
หรือกลาวไดวา  เปนสุขที่ไมมีทั้งความรูสึกเปนสุขและความรูสึกเปนทุกข  เพราะจิตไมมีทั้ง
ความรูสึกเปนสุขหรือความทุกข เรียกวาจิตมีสภาพเปนกลาง  หรือคงที่ คือ  ไมหวั่นไหวหรือไม
ตามอิทธิพลของทุกขหรือสุขหลักพระพุทธศาสนาถือวาความสุขทั้งระดับกามสุขและฌานสุขนั้น
เปนเพียงความรูสึกสุข  หรือความอิ่มใจ พอใจของจิตใจเทานั้น  ความรูสึกอิ่มใจพอใจก็คือ
ความรูสึกอิ่มใจพอใจของกิเลส  เพราะไดรับการตอบสนองตามที่อยาก  ส่ิงที่เปนตัวเสพเสวยสุข
อยางแทจริง  ก็คือกิเลสตัณหาที่มีอยูในจิตใจของมนุษย  สวนจิตและกายเปนเพียงเคร่ืองมือหรือ
ทาสรับใชของกิเลสเทานั้น  สําหรับภาวะของนิพพาน คือ ภาวะของจิตที่ปราศจากราคะ  โทสะ  
และโมหะ  หรือปราศจากตัณหาโดยสิ้นเชิง  จึงหมายถึงภาวะหรือสภาพที่บริสุทธิ์ของจิต  ที่

                                           
๒๗สุเชาวน  พลอยชุม, พุทธศาสนาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๑๐๙. 



 

 

๑๔๗

ปราศจากกิเลสตัณหาทั้งปวงที่เรียกวา  บรรลุนิพพาน  ซ่ึงเปนการพัฒนาจิตใจใหกาวไปในความดี
จนถึงจุดสมบูรณครบถวน  กระทั่งไมมีความชั่วหรือกิเลสตัณหาติดอยูในจิตเลย  อรรถกถามัชฌิม
นิกาย  มัชฌิมปณณาสกในปญจสุทนี  กลาววา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติความสํารวมในทวาร 
๖ ไววา  ความสํารวมกาย  วาจา และ ใจ  เปนความสํารวมในทวารทั้งปวงเปนความดี  ยอมพนจาก
ทุกขทั้งปวงได๒๘  จะเห็นวาพระพุทธศาสนาสอนใหดับทุกขแลว   ความสุขจะเกิดขึ้นเอง             
และกลาวถึงความสุขมี ๓ ระดับ คือ กามสุข  ฌานสุขและวิมุตติสุขพระพุทธศาสนาแสดงใหเห็นวา
ความสุขแตละขั้นตอนนั้น  ก็ขึ้นอยูกับผูนําไปปฏิบัติวาสามารถสํารวมกาย  วาจา และ ใจ ไดมาก
นอยเพียงใด  หากสามารถควบคุมไดมากก็สามารถดับทุกขไดมากและมีความสุขมากตามที่กลาว
มาแลวนั้น 
  

๔.๔  บูรณาการการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาท 
 จากการศึกษารายละเอียดการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรม
ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทในหลากหลายปริบท ที่มีการดําเนินวิถีชีวิตและประกอบอาชีพที่
แตกตางกัน ผูวิจัย ไดทําการศึกษาจาก การดําเนินชีวิตแบบขาราชการที่เปนบุคลากรของรัฐ           
นักธุรกิจ นักบวช กลุมบรรพชิต การดําเนินตามแบบพระอริยบุคคลและคฤหัสถ การดําเนินชีวิต
ของแมชีและสามเณร ซ่ึงเปนการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ที่ไดรับความสุขหลังจาก
การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนอยางสม่ําเสมอ ทําใหพบวาการดํารงชีวิตของมนุษยที่มีความ
สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ จะทําใหเกิดความสุขอันหมายถึง ความสบายกาย ความสบายใจ 
หรือความภูมิใจเอิบอิ่มใจในการดําเนินชีวิตของตน๒๙ซ่ึงใหคุณคาตอจิตใจอันเปนจุดมุงหมายสูงสุด
ในการดําเนินชีวิตของมนุษย เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาการปฏิบัติของบุคคลอยางหลากหลายอาชีพ 
และหลากหลายปริบท จึงทําการบูรณาการการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติ
ธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทตามขอมูลที่ไดศึกษา โดยนําแนวคิดในหลักพุทธปรัชญาเถรวาท
มาบูรณาการเพื่อแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมปจจุบัน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้ง
โดยสวนตัวและโดยสวนรวมของสังคม และเพื่อใหบรรลุเปาหมายอันสูงสุด คือ สันติสุข ในการ
ดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท อาจทําใหมนุษยคิดไดวาในโลกนี้ไมวาจะมองอะไร ก็เปน
อนิจจังทั้งสิ้น มีแตความเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น  เราอยาเอาชีวิตและความสุขของเราไปฝาก
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๑๔๘

ไวกับสิ่งภายนอก เชน ทรัพยสิน เงินทอง เปนตน ก็จะไมไดสาระที่แทจริง ซ่ึงลวนแตเปนของไม
เที่ยง เปนอนิจจัง  เปนทุกขัง และเปนอนัตตา เราตองเรงสรางความดีงามสิ่งที่ประเสริฐใหเกิดขึ้นแก
ชีวิตดวยการปฏิบัติธรรมเพื่อเปนบุญกุศลที่ดีงาม  และเราจะไดมีจิตใจที่ดี เบิกบาน และไดประสบ
พบเจอกับความสุขที่แทจริง๓๐ สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๖  ไดให

ความเห็นวา” มนุษยสามารถจะดําเนินชีวิตดวยหลักธรรมทุกหมวดหมู และบรรลุความสุขสูงสุดได
ถานําไปบูรณาการนําไปใชปฎิบัติใหครบวงจร หลักธรรมที่จะใหเกิดความสุข ๓ ระดับ คือ            
๑. ความสุขคติมี   ๒. ความสุขในคติหนา  และ  ๓. ความสุขอยางยิ่ง คือความสงบ เมื่อกลาว       
โดยสรุบใหพิจารณาวาความสุขทั้ง ๓ ระดับมีแตละระดับดําเนินชีวิตดวยหลักธรรมอะไร  ให
พิจารณาดวยหลักการ”๓๑  
 จากขอมูลในการศึกษาพบวา  ความสุขระดับตาง ๆ ในปญจังคสูตร  พระพุทธเจาทรงแบง
ความสุขเปน ๓  ระดับ  คือ  ๑.  ความสุขที่เสพสัมผัสจากวัตถุกาม    ๒.  ฌานสุข  คือ  ความสุขที่
เสพอารมณเกี่ยวกับรูป (รูปฌาน) และเสพอารมณเกี่ยวกับอรูป (อรูปฌาน)   และ ๓.  วิมุตติสุข คือ  
ไมเสพอารมณ  (นิโรธสมาบัติ)๓๒  ดังนั้น  ความสุขในพระพุทธศาสนาสรุปไดเปน ๓ ระดับ คือ      
๑ กามสุข ไดแก สุขอันเนื่องดวยกาม เปนความสุขทางผัสสะที่ตองอิงอาศัยวัตถุ เชน ความสุขจาก
การกิน ดื่ม เที่ยว เปนตน ซ่ึงเปนความสุขของปุถุชนทั่วไปจัดเปนความสุขชั่วคราว  ๒. ฌานสุข 
ไดแก ความสุขอันเนื่องดวยฌานหรือสมาธิเปนความสุขดานจิตใจที่ไมอิงอาศัยวัตถุ ความสุขระดับ
ฌานนี้เปนความสุขที่สามารถทําใหเกิดได     ทําใหมีได โดยการบําเพ็ญเพียรทางจิต ฌานนี้จัดอยูใน
ความสุขระดับสมาธิและ ๓. นิพพานสุข ไดแก ความสุขเนื่องดวยนิพพาน อันหมายถึงการดับ
ตัณหา ดับทุกขได เปนสุขที่อยูในขั้นที่จิตมีอิสรภาพหรือข้ันวิมุตติ ซ่ึงมีปญญาเห็นแจงจริงในสิ่ง
ทั้งหลาย โดยไมเขาไปยึดติดหรือถูกครอบงําดวยความแปรปรวนของโลกและชีวิต ความสุขขั้น
นิพพานสุขนี้จัดอยูในความสุขระดับปญญา ดังนั้น  แนวคิดของคนที่รูความจริงของชีวิต จึงเปนคน
ที่มีความมั่นใจในชีวิตของตน ไมหวาดหวั่นพร่ันพรึงแมตอความตายก็เพราะไดดําเนินชีวิตของตน
อยูอยางดีที่สุดและไดใชชีวิตนั้นใหเกิดคุณประโยชนคุมคากับการที่ไดเกิดมาแลวชาติหนึ่งเรียกได

                                           
 ๑๐พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), จาริกบุญ-จาริกธรรม, (กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพสวย, ๒๕๕๑), หนา ๗๘. 

๓๑ผูใหสัมภาษณทานที่ ๖ สัมภาษณเมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗. 
๓๒สํ.ส. ๒๙/๔๑๓/๓๘. 



 

 

๑๔๙

วาเปนอยูอยางผูมีชัย ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต๓๓ ดังนั้น จึงสามารถสรุปความสุขได
เปน ๓ ระดับ  ตามลักษณะสัมพันธกับบุคคลผูเสวยความสุขดังนี้ 
 ๑. ความสุขระดับกามสุข สุขเนื่องดวยกามผูเสวยสุขไดแกมนุษยปุถุชนและอริยบุคคล
ช้ันโสดาบันกับอนาคามี 
 ๒. ความสุขระดับฌานสุข สุขเนื่องดวยฌาน  ผู เสวยสุขไดแก มนุษยปุถุชนและ
อริยบุคคลชั้นตั้งแตพระโสดาบันถึงพระอรหันต 
 ๓. ความสุขระดับนิพพานสุข สุขเนื่องดวยนิพพาน ผูเสวยสุขไดแก มนุษยปุถุชนและ
อริยบุคคลชั้นตั้งแตพระโสดาบันถึงพระอรหันต ซ่ึงตองแยกแยะออกไปอีกวา ถาเปนผลสมาบัติสุข 
ก็ไดสําหรับผูบรรลุขั้นนั้น ๆ ถาเปนนิโรธสมาบัติ ก็ไดเฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันตที่ได
สมาบัติ ๘ แลว๓๔ ถาจัดโดยถือบุคคลเปนหลัก การเสวยความสุขจะมีวิสัยดังนี้ 
 ๑. มนุษยปุถุชน อาจเสวยกามสุขและฌานสุข 
 ๒. อริยบุคคล ช้ันโสดาบันและสกทาคามี อาจเสวยกามสุข ฌานสุข และนิพพานสุข
ประเภทผลสมาบัติสุข 
 ๓. อริยบุคคลชั้นอนาคามีและพระอรหันต อาจเสวยฌานสุข และนิพพานสุขทั้ง
ประเภทผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติสุข ถาไดสมาบัติ ๘ แลว 
 ความสุขขางตนนั้นเปนการยืนยันใหเห็นวา มนุษยสามารถมีความสุขในแบบที่เปน
อิสระหรือไมตองอาศัยอามิสได ซ่ึงเปนความสุขที่เปนจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา จึงสามารถ
จัดประเภทของคนในสังคม  ที่ดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมตามแนว
พุทธปรัชญาเถรวาท  ไดตามระดับดังนี้ 
 ระดับท่ี ๑ กามสุข   กามสุข เปนสุขอันเนื่องจากวัตถุ  หรือความสะดวกสบายอันเกิดจาก
การมีการใชวัตถุนั้น๓๕ ในทางพระพุทธศาสนาก็ถือวาเปนความสุขระดับหนึ่งของชีวิต  ถือวาเปน

ความสุขขั้นพื้นฐานที่สุดที่มนุษยสามารถจะมีได  กามหรือวัตถุไมอาจจะใหความสุขที่แทจริงแก
ชีวิตได  ใหไดแตเพียงความพึงพอใจชั่วคร้ังชั่วคราว  ดังนั้น กามสุขก็คือความรูสึกเปนสุขที่ได
สัมผัสวัตถุที่กอใหเกิดความอิ่มเอิบพอใจกลาวคือกามสุข  คือ  สุขที่ไดจากวัตถุที่เรียกวา กามคุณ ๕  
ไดแก  รูปที่จะพึงรูแจงไดดวยตา ซ่ึงนาปรารถนา นาใคร  นาชอบใจ  นารัก  ชักพาใหใคร  พาใจให

                                           
 ๓๓พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), “ความสุขท่ีไมตองแสวงหา”, ประโยชนสูงสุดของ
ชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หนา ๒๑. 

๓๔พระธรรมปฎก พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๕๕๕.  

๓๕สํ.สฬ. ๒๙/๔๑๓/๓๘. 



 

 

๑๕๐

กําหนัด  เสียงที่จะพึงรูแจงไดดวยหู  กล่ินที่จะพึงรูแจงไดดวยจมูก...รส  ที่จะพึงรูแจงไดดวยล้ิน... 
โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงไดดวยกาย  ซ่ึงนาปรารถนา  นาใคร  นาชอบใจ  นารัก  ชักพาใหใคร  พาใจ
ใหกําหนัด  ผูมีปญญา  รูอยางนี้แลว  พึงละความเกี่ยวของทั้งหมดนั้น๓๖ ผูเสพไดแก มนุษยปุถุชน 

พระอริยบุคคลขั้นโสดาบัน และสกทาคามี ซ่ึงมนุษยปุถุชนในที่นี้หมายถึง ขาราชการ  ทหาร  
ตํารวจ  นักธุรกิจ  พอคา  ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย  ทั้งหลาย  พรอมทั้งกลุม
บรรพชิต  ซ่ึงมีภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา หรือ แมชี เปนตน เร่ืองกามสุขนี้ สอดคลองกับการ
ใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๑ ไดใหสัมภาษณวา ”กามสุข  เปนเรื่องของความสุขขั้น
พื้นฐาน   เปนความสุขของผูครองเรือน  หลักธรรมพื้นฐานคือ “พอใจตามที่มียินดีตามที่ได” พรอม
กับความมั่นใจในสุจริตธรรม และเบญจศีล-เบญจธรรม ไมละโมบใหเสียธรรม มีหมื่นลานก็พอใจ
กับหมื่นลาน ไดกําไรหรือขาดทุนก็ไมดีใจไมเสียใจ พออยางนี้ก็มีความสุขได”๓๗  สอดคลองกับการ

ใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๕ ไดใหสัมภาษณเปนขอเสนอแนะอีกวา “การนําหลักธรรมใน
เร่ืองกามสุขไปบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติธรรมเรื่องกามสุขจะทําใหรับอารมณ
ความสุขไดอยางรูเทากัน ไมหลงใหล มีสติสัมปชัญญะ รูทันอยูเสมอ”๓๘ 

 ที่มาของสุขในคฤหัสถ  เปนเรื่องของการสรางหลักฐานและความมั่นคงของชีวิตในทาง
วัตถุ  พระพุทธศาสนาถือวาเปนความสุขระดับหนึ่งของชิวิตเรียกวา  กามสุข  เปนความสุขขั้น
พื้นฐานที่สุดที่มนุษยสามารถจะมีได  จึงกลาวไดวา  กามสุขคือสุขอันเนื่องดวยวัตถุหรือเกิดจาก
วัตถุ ในขณะเดียวกัน พระพุทธศาสนาก็ช้ีใหเห็นความจริงเกี่ยวกับกามสุขวาเปนความสุขที่ยัง
เกลือกกล้ัวอยูกับสิ่งสกปรก (มิฬหสุข)  เปนความสุขแบบหยาบ ๆ (ปุถุชนสุข)  และเปนความสุข
ช้ันต่ํา  (อนริยสุข)  กลาวไดวา  กามหรือวัตถุใหสุขนอยกวาทุกข ทั้งนี้เพราะกามสุขหรือวัตถุนั้น
ขึ้นอยูกับความตองการ  ความรัก  ความพอใจ  หากสิ่งนั้นทําใหไมพอใจ  ส่ิงนั้นก็กลายเปนทุกข
ทันที  กามหรือวัตถุทั้งปวงนั้นไมอาจจะใหความสุขที่แทจริงได  ลวนมีความทุกขแอบแฝงเสมอ  
นอกจากนี้ยังมีคําสอนที่เตือนใหรูวากามสุขมีทุกขแอบแฝงอยูเสมอ  พระพุทธเจาทรงตรัสเรียก     
ภัย  ทุกข  โรค  อันเปนที่ของของปุถุชนวาเปนกาม  ชนทั้งหลายเห็นภัยในอุปาทาน  ซ่ึงเปนแดนเกิด
แหงชาติและมรณะ  ยอมหลุดพนเพราะไมถือมั่น  ในเพราะความสิ้นไปแหงชาติ  ซ่ึงความโศกเศรา
เสียใจ  ภัยอันตราย  ลวนเกิดจากความรัก  จากสิ่งอันเปนที่รักและจากกามทั้งสิ้น 

                                           
๓๖ที.ปา. ๑๑/๒๘๐/๑๙๐. 
๓๗ผูใหสัมภาษณทานที่ ๑ สัมภาษณ เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗. 
๓๘ผูใหสัมภาษณทานที่ ๕ สัมภาษณ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗. 



 

 

๑๕๑

 คฤหัสถควรมีคุณธรรมเพื่อเปนรากฐานแหงความสุขที่เรียกวา  คุณสมบัติของอุบาสกวา 
บุคคลใดถึงพระพุทธเจา  พระธรรม  และพระสงฆวาเปนสรณะ  (ที่ระลึกที่พึ่ง)  บุคคลนั้นยอมเห็น
อริยสัจ ๔  ดวยปญญาอันชอบ  คือ  ยอมเห็นทุกข  เหตุเกิดของทุกข  ความดับทุกข  และอริยมรรคมี
องค ๘  ซ่ึงเปนทางใหเขาถึงความดับทุกข   สรณะ (ที่ระลึกที่พึ่ง)  อยางนั้นแลว  จะเปนสรณะอัน
เกษมเปนสรณะอันสูงสุด  เพราะอาศัยสรณะนั่น  บุคคลจึงหลุดพนไปจากทุกขทั้งปวงได๓๙  ดังนั้น  
อุบาสกผูมีศีลไดแกเจตนางดเวน ๕ อยาง  ไดแก เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต  เวนจากอทินนาทาน  
เวนจากกามเมสุมิจฉาจารา  เวนจากมุสาวาทและเวนฐานะเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ น้ําเมา  
อันไดแกสุราและเมรัย  อุบาสกพึงเวนอาชีพ ๕ อยาง คือ  การคาขายศัตราวุธ  การคาขายสัตว  
การคาขายเนื้อ  การคาขายน้ําเมา  และการคาขายยาพิษ  คุณสมบัติของอุบาสิกา ๕ ประการ คือ  
ความถึงพรอมดวยศีลและความถึงพรอมดวยอาชีวะ  ช่ือวาสมบัติ  ไดแก  ศรัทธา  ในพระรัตนตรัย
เปนผูมีศีล  เปนคนไมถือมงคลตื่นขาว  คือ  การไมเชื่ออวมงคล  ไมแสวงหาทักขิไณยบุคคลนอก
พระพุทธศาสนาและบําเพ็ญกุศลในพุทธศาสนานี้  ในอรณวิภังสูตร  พระพุทธเจาทรงตรัสวาสุข
อาศัยกาม  ไมพึงประกอบเนื่อง ๆ สุขอาศัยกาม  อันเลว เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใช
ของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน  และไมพึงประกอบเนือง ๆ ซ่ึงความเพียรเคร่ือง
ประกอบตนใหลําบาก  อันเปนทุกข  อันตถาคตรูพรอมดวยปญญาอันยิ่งแลวเปนขอปฏิบัติทําใหมี
จักษุ  ทําใหมีญาณ  เปนไปเพื่อความเขาไปสงบ  เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพานนั้น  
เราอาศัยมรรคมีองค ๘  อันประเสริฐ๔๐  จากพระสูตรนี้ทําใหทราบวาคฤหัสถหากปฏิบัติตามมรรค
มีองค ๘  ก็ทําใหคฤหัสถมีความสุข 
 ในสุนักขุตตสูตร  ไดแสดงถึงพิษของกามคุณเชนกันวาขอที่ภิกษุนั้นทําความสํารวมใน
อายตนะอันเปนที่กระทบ ๖ อยาง  รูดังนี้วาอุปธิเปนรากเหงาแหงทุกข  จึงเปนผูปราศจากอุปธิพน
วิเศษแลวในธรรมเปนที่ส้ินอุปธิ  จักนอมกาย  หรือปลอยจิตไปในอุปธิ  นั่นไมใชฐานะที่มิได
เปรียบเหมือนงูพิษ  มีพิษรายแรง  เมื่อบุรุษผูรักชีวิต  ยังไมอยากตาย  ปรารถนาสุข  เกลียดทุกข  พึง
มาพบเขา  บุรุษนั้นจะพึงยื่นมือหรือหัวแมมือใหแกงูพิษที่มีพิษรายแรงนั้น  ทั้ง ๆ ที่รูวา  ถูกงูกัดแลว
จะถึงตาย  หรือทุกขปางตาย  นั่นไมใชฐานะที่มีได  กลาวคือพระขีณาสพพนแลวดวยอารมณใน
นิพพาน  อันเปนที่ส้ินตัณหา  จักนอมกายเขาไปหรือจักยังจิตใหเกิดขึ้น  เพื่อเสพกามคุณ ๕ นั้นมิใช
ฐานะที่จะมีได๔๑ 

 การดําเนินชีวิตของมนุษยนั้น  มีมากมายหลายวิธี ตามแตที่ตัวเราจะยึดถือเอามา
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนเกิดเปนผล เกิดความชํานาญกับตัวเรา  จึงกลายเปนอาชีพ เพื่อ
แสวงหารายไดเขามาเลี้ยงตัวและครอบครัวใหอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดังนั้น การดําเนินชีวิต

                                           
๓๙ม.มู.อ. ๑๗/๒๗๑. 
๔๐ม.อุ. ๒๓/๖๕๔/๓๑๙. 
๔๑ม.อุ. ๒๒/๗๘/๑๑๒. 



 

 

๑๕๒

จะตองรูองคประกอบของชีวิตที่มีความจําเปน  เชน  เร่ืองปจจัย ๔  อยางคือ  ความตองการดาน
อาหาร  เครื่องนุงหม  เพื่อปกปดรางกาย  ที่อยูอาศัย  เพื่อปองกันฝนฟาอากาศและสัตวราย  และยา
รักษาโรค  เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวย  และเพื่อพยุงชีวิตใหรอดพนจากความทุกขทรมาน  เปนตน  
การดําเนินชีวิตในยุคปจจุบันนี้  เราตองมีสติ คือ การระลึกไดอยูเสมอตอการกระทําของตน          
ทั้งกอนทํา  ขณะทํา  และแมแตเมื่อเราทําไปแลวกับปญญา  คือ  ความคิดที่แยบคาย  เฉลียวฉลาด
รอบรู สามารถตัดสินใจถูกตอง  วาสิ่งที่ตนจะทํา  กําลังทํา  หรือที่ทําไปแลวนั้นถูกหรือผิด  เปนคุณ
หรือเปนโทษไดประโยชนหรือเสียประโยชนอยางไร  และมีทางออกที่ถูกตองเปนอยางไร  ไดตรง
กับความจริงหรือไม  แลวเลือกกระทําแตส่ิงที่ถูกตองดีงาม  มีคุณประโยชน  และจะใหผลเปน
ความสุข ความเจริญฝายเดียว ซ่ึงสวนใหญจะนําหลักคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน  
โดยไดรับการถายทอดมาจากพอแมหรือปูยาตายาย  คนในครอบครัวไดประพฤติสืบทอดกันมาเปน
เวลาชานาน  คําสั่งสอนของพระพุทธเจา  จึงมีบทบาทที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยทั่วไป
โดยแทรกอยูในตัวตนของ  ขาราชการ  ทหาร  ตํารวจ  นักธุรกิจ  พอคา  ประชาชน  นักเรียน  
นักศึกษา  ครู  อาจารย  ทั้งหลาย  พรอมทั้งกลุมบรรพชิต  ซ่ึงมีภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา 
หรือ แมชี เปนตน สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๒ กลาววา ”หลักธรรม
ของมนุษยที่ใชในการจะดําเนินชีวิต ที่จะทําใหถึงความสุขอันสูงสุดของชีวิตคือ ตองดําเนินตาม
หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา ศีล  เปนพฤติกรรมของกายและวาจา แตตองมีใจคุม สมาธิ  
ความตั้งมั่นของจิต และปญญา  ความรู ความเขาใจความจริงของชีวิต” ๔๒ สอดคลองกับการให

สัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๕ ไดใหความเห็นวา “การดําเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขา จะทําให
มนุษยถึงความสุขอันสูงสุดของชีวิต แตปรับความเห็น ในเรื่องโลกธรรม ๘ ใหเหมาะกับการดําเนิน
ชีวิตจึงจะทําใหชีวิตมีความสมบูรณขึ้น”๔๓ สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๒ 
กลาววา “กามสุข  คือ  สุขในทางกามชีวิตที่มนุษยถูกครอบงําอยูดวยกาม  คือ  กิเลส   และวัตถุ  ตอง
ใชหลัก โยนิโสมนสิการมาจัดระเบียบแบงปนใหลงตัวจึงจะไดประโยชน”๔๔ 

 การนําเอาหลักพุทธปรัชญามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตนั้นก็เพื่อใหชีวิตของแตละ
ทานตามที่ไดกลาวมาแลวเบื้องไดพบกับความสงบสุข  อันจะมีผลในการสงเสริมการประกอบ
อาชีพ  ตลอดจนหนาที่การงานของตนใหประสบความสําเร็จ  มีรายไดเพิ่มขึ้นนํามาจุนเจือ
ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ    จึงกลาวไดวา  หลักพุทธปรัชญาไดประกอบดวยคําสอนที่

                                           
๔๒ผูใหสัมภาษณทานที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗. 
๔๓ผูใหสัมภาษณทานที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗. 
๔๔ผูใหสัมภาษณทานที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗. 



 

 

๑๕๓

เหมาะสมตอทุกเพศทุกวัย ที่จะนําไปใชในการดําเนินชีวิตทั้งสวนตัว  สวนรวมหรือประโยชนทั้ง
สอง  ในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันได ซ่ึงสรุปหลักธรรมในชั้นกามสุขที่มนุษยสมควรปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิต ดังนี้ 
 ๔.๔.๑.  บูรณาการดวยหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ 
 หลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่นํามาใชในการดําเนินชีวิต  สวนใหญไดยืนยันถึงการนําหลัก
พุทธปรัชญาที่เกี่ยวกับศีลหา หรือ เบญจศีล  ซ่ึงเปนคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษยและกุศล
กรรมบถ ๑๐  ที่สามารถแยกการฝกอบรมได ๓ สวน  คือ การฝกอบรมในดานความประพฤติทาง
กาย  เรียกวา  กายสุจริต ๓  การฝกอบรมในดาน วาจา  เรียกวา  วจีสุจริต ๔  และการฝกอบรมใน
ดานจิตใจ เรียกวา  มโนสุจริต  ๓  ประการ๔๕  สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ 
๒ ใหความเห็นวา “เราจะสามารถนําหลักกายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ และมโนสุจริต ๓ ไปประยุกตใช
ในการประกอบธุรกิจประจําวันไดดวยการทําให กายสุจริต เวนจาก ทําลาย ลักทรัพย และประพฤติ
ผิดในกาม ทําใหไมไดระวังตอผูที่สูญเสียหรือญาติของเขาเขามาทําลายหรือทําธุรกิจที่เบียดเบียนก็
สามารถอยูได  วจีสุจริต  เวนจากการพูดเท็จ  สอเสียด  และพูดเพอเจอ  เวลาทําธุรกิจอยาง
ตรงไปตรงมา และมโนสุจริต ไมอยากไดของเขา ไมพยาบาท เห็นชอบตามทํานองครองธรรม ทํา
ใหประกอบธุรกิจที่สุจริต ใครเห็นก็อยากติดตอดวย”๔๖ สอดคลองกับผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๓ ให
สัมภาษณวา “เราจะสามารถนําหลักกายสุจริต ๓ วลีสุจริต ๔ และ มโนสุจริต ๓ ไปประยุกตใชใน
การประกอบธุรกิจประจําวันโดยนําหลักกายสุจริต ๓ วลีสุจริต ๔ และมโนสุจริต ไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี เพราะการทํางานรวมกับบุคคลอื่นหรือเพื่อนรวมงานตองระวัง กอนทํา 
กอนพูด และการคิด ควรคิดพิจารณากอนจึงจะเกิดผลดีแตไมใชทําแลวคอยคิด”๔๗ สอดคลองกับการ

การใหสัมภาณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๔ ใหสัมภาษณวา “เราสามารถนํา หลักกายสุจริต 3 วจีสุจริต 
4 และ มโนสุจริต 3 ไปประยุกตใชในการประกอบธุรกิจประจําวันได โดยปฏิบัติดังนี้ คาขายอยา
โกง เอาเปรียบ (เอากําไรได) กายสุจริต ขออทินนาทาน ไมเบียดเบียนคนคาขายดวยกัน อีกทั้งพูดจา
ออนหวาน ไมโฆษณาเกินจริง ไมโฆษณาหลอกลวง และไมโลภเกินไป (โลภะ)  และไมมี
ความแคนกัน เมื่อไมตองการเห็นผิด ไมเห็นผิด มุงแตได จนลืมบาปบุญ”๔๘  สอดคลองกับการให

สัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๕ ใหสัมภาษณวา “เราจะสามารถนําหลักกายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ 

                                           
๔๕ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗ 
๔๖ผูใหสัมภาษณทานที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗.   
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๔๘ผูใหสัมภาษณทานที่ ๔ สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. 



 

 

๑๕๔

และมโนสุจริต ๓ ไปประยุกตใชในการ ประกอบธุรกิจประจําวันไดโดย ไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอ่ืน พูดอยางตรงไปตรงมา และคิดอยางสรางสรรค”๔๙ สอดคลองกับการใหสัมภาษณของ

ผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๖ ใหสัมภาษณอีกวา “เราสามารถนําหลักกายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ และมโน
สุจริต ๓ ไปประยุกตใชในการ ประกอบธุรกิจประจําวันได ใหระลึกวา สุจริต ๓ ประการที่สอนกัน
มาในหลายชั่วคนอายุคนแตยังไมไดผลเพราะเปนการสอนลักษณะบรรยาย ควรจะเปลี่ยนแปลง
วิธีการใหเหมาะสม คือ จัดสัมมานาเชิงวิชาการ จัดกิจกรรมใหเปนรูปธรรม เสนอผลที่เกิดจากสุจริต 
๓ และทุจริต ๓ มาเสนอดวยวิธีการสมัยใหมโดยอาศัยพระสูตรประกอบ”๕๐ และสอดคลองกับการ

ใหสัมภษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๗ ใหสัมภาษณวา “เราจะสามารถนําหลักกายสุจริต 3 วจีสุจริต 
4 และมโนสุจริต 3 ไปประยุกตใชในการประกอบธุรกิจประจําวันไดอยางดียิ่ง เพราะเรื่องความ
สุจริตเปนหัวใจของมนุษยที่จะตองทําใหได  ปญหาในชีวิตประจําวันของคนและขยายออกไปเปน
ปญหาสังคม  และปญหาโลกนั้นก็เพราะ การทุจริตกันทั้งนั้น  ทุกคนตองพยายามสรางขึ้นในตน”๕๑ 

สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๙ ใหสัมภาษณวา “เราสามารถนําหลักกาย
สุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ และ มโนสุจริต ๓ ไปประยุกตใชในการประกอบธุรกิจไดดวย  การประพฤติ
ตนอันประกอบไปดวย ดวยศีลหา  มีความซื่อสัตย  ตรงตอเวลา  และรูจักใชทรัพย” ๕๒ เปนตน        

มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.๑ กายสุจริต  ๓   
 เปนหลักการปฏิบัติที่เปนกุศลดวยการละเวนทางกาย  ๓  ประการ  เพื่อกอใหเกิดกุศล
ธรรม  ดังนี้ 
  ๑) ละเวนจากการฆาสัตว  ปฏิบัติตนแกผูอ่ืนและสัตวโลกดวยความเมตตา 
  ๒) ละเวนจากการลักทรัพยผูอ่ืน  ปฏิบัติตนดวยการมอบสิ่งของที่ตนมีมากแลว
ใหแกผูที่ยากไรกวาตน  ใหการชวยเหลือแกผูอ่ืนดวยความเต็มใจ  ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนเคารพใน
ทรัพยสินของบุคคลอื่น 
  ๓) เวนจากการผิดประเพณี  อันเปนสาเหตุแหงความทะเลาะเบาะแหวงกัน 
เพราะเรื่องของสามีภรรยา  เปนเรื่องที่ยอมกันไมได  เพราะฉะนั้น  ไมควรลวงละเมิดของรักของ
หวงของบุคคลอื่นและไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 

                                           
๔๙ผูใหสัมภาษณทานที่ ๕  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗.  
๕๐ผูใหสัมภาษณทานที่ ๖ สัมภาษณ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
๕๑ผูใหสัมภาษณทานที่ ๗ สัมภาษณ เมื่อวันที่ ๒๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. 
๕๒ผูใหสัมภาษณทานที่ ๙ สัมภาษณ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. 



 

 

๑๕๕

 กายสุจริตนี้ ไดแก  ความประพฤติที่ถูกตองดีงามทางกาย  มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อให
มนุษยปฏิบัติตอกันดวยความดีหรือมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  ประกอบดวย 

๑) มีเมตตา  กรุณา  ชวยเหลือเกื้อกูลกัน คือ  การละเวนการฆา  การเบียดเบียน
ผูอ่ืน 

๒) ประกอบสัมมาชีพ คือการเคารพสิทธิในทรัพยสินของผูอ่ืน 
๓) การสํารวมในกาม คือ ละการประพฤติในกาม  ไมละเมิดประเวณีทางเพศ๕๓ 

 ๑.๒ วจีสุจริต  ๔   
 เปนการเวนในคําพูดที่กอใหเกิดความไมสงบสุข  เพราะคําพูดไมมีตัวตน  พอไดฟงแลว  
จะทําใหรูลึกเขาไปสูจิตใจได  ถาเปนคําพูดที่ดีก็จะกอใหเกิดความสงบสุข  ถาคําพูดไมดีจะทําให
สังคมไมสงบ  ดังนั้น  ควรละเวนคําพูดเหลานี้เสีย คือ 
 ๑)  เวนจากคําพูดเท็จ  พูดโกหกหลอกลวง  กลาวแตคําซื่อสัตย  ไมจงใจพูดเท็จ 
 ๒) ละเวนการพูดสอเสียด  ยุยง  สรางความแตกแยกความสามัคคี  พูดแตคําพูดที่เปน
สมานฉันท  สงเสริมความสามัคคีอันดีงาม 
 ๓) ละเวนการพูดหยาบคาย  พูดแตคําสุภาพ  ออนนอมถอมตน  พูดในสิ่งที่นารับฟง  
เมื่อไดรับฟงแลวสรางความสบายใจ 
 ๔) ละเวนการพูดเหลวไหล  เพอเจอ  พูดแตคําพูดที่มีสาระ  พูดมีเหตุ  มีผล  พูดใหเกิด
ประโยชนและพูดอยางถูกกาลเทศะ 
 วจีสุจริตนี้ ไดแก  ความประพฤติที่ถูกตองดีงามทางวาจา  มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อให
มนุษยรูจักใชคําพูดที่ถูกตองเหมาะสม  และสรางสรรค  ที่กอใหเกิดความดีงามแกตนเองในดาน
สัมพันธภาพที่ดีทางวาจาซึ่งประกอบดวย 
 ๑)  ละการพูดเท็จ  โกหก  หลอกลวงเพื่อตนเองและผูอ่ืน  พูดแตคําที่เปนจริง 
 ๒) ละการพูดคําสอเสียด  หมายถึง  คําพูดแหยใหคนแตกแยกกัน  แตพูดสมานฉันท
ใหคนที่แตกราวกันใหปรองดองกัน  รักใครกลมเกลียวกัน  ที่ปจจุบันใชคําวา  “สมานฉันท” 
 ๓) ละการพูดหยาบคาย  พูดแตคําสุภาพ  ไพเราะ  ออนหวาน 
 ๔) ละการพูดเพอเจอ  คือ  คําพูดที่เหลวไหล  ไรสาระ  พูดแตคําจริง  มีประโยชนตอ
ผูฟง๕๔ 
  

                                           
๕๓ธีรโชติ  เกิดแกว ,  พุทธปรัชญา  มิติการมองโลกและชีวิตตามความเปนจริง , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท คอมเมอรเชียล  เวิลด  มีเดีย  จํากัด, ๒๕๕๓),  หนา ๓๘๕.  
๕๔ที.ปาฏิ. ๑๑/๒๒๘/๑๙๔. 



 

 

๑๕๖

 ๑.๓ มโนสุจริต  ๓   
 เปนการเวนจากการคิดในทางที่ผิดตอจารีตประเพณี  หรือเวนจากการคิดที่ไมดี  ควร
เปนบุคคลที่คิดดี  คิดในสิ่งที่เปนประโยชน  จึงจะพูดในสิ่งที่เปนประโยชนและทําในสิ่งที่เปน
ประโยชน  ดังนี้ 
 ๑) ไมคิดละโมบเอาของบุคคลอื่นที่เขาไมไดใหมาเปนของตน  ควรเปนบุคคลที่คิดใน
การเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมใหมากกวา 
 ๒) ไมคิดปองราย  หรือเบียดเบียนบุคคลอื่น  ซ่ึงเปนการมุงทํารายบุคคลอื่นดวยวิธีการ
ตาง ๆ ที่ทําใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหาย  ควรตั้งแตความปรารถนาดีตอบุคคลอื่นดวยไมตรีที่ดี  
มุงคิดในเรื่องของการชวยเหลือบุคคลอื่นเทาที่ตนจะปฏิบัติได 
 ๓) มีความเห็นชอบ  เชน  เห็นวาการใหทาน  การบูชา  กรรมดี  กรรมชั่วมีผลจริง เปน
ตน 
 หลักคําสอนในพุทธปรัชญาเถรวาทนอกจากจะมีวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาสังคมแลว ยังมีวิธี
ปฏิบัติเพื่อรักษาตนอีกดวย  การรักษาตนในที่นี้  หมายถึง  การขัดเกลาตนเองใหมีคุณธรรมสูงขึ้น
ตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐๕๕  ซ่ึงความจริงแลว  กุศลกรรมบถนี้  เปนหลักที่ขยายมาจากศีล  ๕  เพื่อ

การปฏิบัติและขัดเกลาตนเอง  ไปในทิศทางที่ถูกตอง ครอบคลุมพฤติกรรมทางกาย  วาจา  และใจ  
ใหมากที่สุด  โดยแยกออกเปนความประพฤติที่ดีงามทางไตรทวาร  
 มโนสุจริตนี้  ไดแก  ความประพฤติที่ถูกตองดีงามทางใจ  แนวคิดในพุทธจริยศาสตรให
ความสําคัญตอพฤติกรรมทางใจมากที่สุด  เนื่องจากพฤติกรรมทั้งที่ดีและไมดีที่มนุษยแสดงออกมา
ลวนมีมูลฐานมาจากการสั่งการของจิตเปนสําคัญ  ประกอบดวย 

๑) ไมเพงเล็งอยากไดของผูอ่ืน  แตควรปลูกจิตสํานึกในการเสียสละใหมาก 
 ๒) ไมคิดราย  พยาบาท  อาฆาตผูอ่ืน  แตตั้งจิตปรารถนาใหสัตวทั้งหลายอยูรวมกันโดย
ไมมีเวร  ไมเบียดเบียนกัน  ไมมีทุกข  ครองตนอยูดวยความเปนสุข  และปลูกจิตสํานึกดานเมตตา  
กรุณาตอสรรพชีวิต 
 ๓) มีความเห็นชอบ  เชน  เห็นวาการใหทาน  การบูชา  กรรมดี  กรรมชั่วมีผลจริง      
เปนตน 
 วิธีการปฏิบัติในเรื่องกุศลกรรมบถ ๑๐  ประการขางตนนี้  เปนเครื่องชี้วัดวาตัวเรานั้นจะ
หาความสุขอันแทจริงไมไดเลย  หากเราไมฝกและควบคุมพฤติกรรมของตนใหอยูในกรอบของ
ความถูกตอง  เพราะหากเราไมฝกฝนอบรมหรือขัดเกลาตนเองแลว  ชีวิตของเราก็จะเขาไปพัวพัน
กับปญหาที่ เดือดรอน   วุนวายมากมายมหาศาลอันสุดประมาณมิได  เชน  ปญหาทางดาน

                                           
๕๕วศิน อินทสระ,  พุทธจริยศาสตร,  อางแลว,  หนา ๓๗. 



 

 

๑๕๗

อาชญากรรมความรุนแรงที่เกิดกับชีวิตและทรัพยสิน  ปญหาเรื่องชูสาว  ปญหาเรื่องเพศสัมพันธ  
การโกหก  หลอกลวง  และการทําลายตัวเองดวยการเสพสิ่งมึนเมาแลวนําไปสูการทํารายผูอ่ืนและ
สังคม  ดังนั้น  หากเราตองการใหเกิดสันติสุขแกชีวิตตนแลว จะตองปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ
ดวยความเขาใจก็จะสามารถปองกันหรือบรรเทาปญหาเหลานี้ลงไปไดมาก  เพื่อเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาตนไปสูหลักการปฏิบัติตามหลักพุทธจริยศาสตรระดับสูง  คือ  เพื่อความหลุดพนตอไป๕๖  

 ๔.๔.๒. บูรณาการดวยหลักเบญจศีลเบญจธรรม  
 การดําเนินชีวิตตามหลักของเบญจศีลและเบญจธรรม  เปนการดําเนินชีวิตที่ดี  ซ่ึงเปน
หลักของการสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้นแกสังคม  สอดคลองกับการใหสัมภาษณของ
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๙ กลาววา “เราสามารถนําหลักเบญจธรรม มาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของผูปฏิบัติธรรม เพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไดโดย ควรจะเริ่มจากการกระทํา เชน 
เจริญพระพุทธมนตตอนเชากอนออกไปทําภารกิจ อีกทั้งใหรูตัวในการใชสติ และทองจําหลักเบญจ
ธรรมใหขึ้นใจ และทําการงานไดสําเร็จทุกอยาง” ๕๗ซ่ึงเปนการเริ่มตนของการปฏิบัติธรรมที่ดี หลัก

ของเบญจธรรมยอมตองมาคูกับหลักของเบญจศีล โดยมีหัวขอดังนี้ ดังนี้ 
   ๒. ๑ หลักเบญจศีล  เปนขอหามของมนุษยไมใหมีพฤติกรรมอยางสัตวโลกทั่วไปและ
เบญจธรรมเปนหลักของการปฏิบัติสําหรับมนุษย  เบญจศีล นั้น  มีดังนี้ 
  ๑) ปาณาติปาตา  เวรมณี  เวนจากการทําลายชีวิตสัตวใหตกลวงไป 
  ๒) อทินนาทานา  เวรมณี  เวนจาการลักทรัพย 
  ๓) กาเมสุมิฉาจารา  เวรมณี  เวนจากการประพฤติผิดในกาม 
  ๔) มุสาวาทา  เวรมณี  เวนจากการพูดเท็จโกหกหลอกลวง 
  ๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา  เวรมณี  มีเจตนาเวนจากการดื่มน้ําเมา๕๘ 

   ๒.๒ หลักเบญจธรรม  เปนหลักของการประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท
ในพุทธปรัชญาเถรวาท ไดอาศัยเบญจธรรมเปนหลักการดําเนินชีวิตอันเปนพื้นฐานในการดําเนิน
ชีวิตของคฤหัสถ  ผูปฏิบัติธรรม  สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๓ กลาววา 
“เราสามารถนําหลักเบญจธรรม มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูปฏิบัติธรรม 
เพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไดโดย นําหลักเบญจศีล หรือหลักเบญจธรรม มาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตของเราไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอสังคม เหตุที่สังคมโลกวุนวาย แกงแยง รบราฆา

                                           
๕๖ที.ปาฏิ. ๑๑/๔๗๑/๓๓๖. 
๕๗ผูใหสัมภาษณทานที่ ๙ สัมภาษณ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗.  
๕๘อง. ปฺจก.  ๒๒/๑๗๑/๒๒๗. 



 

 

๑๕๘ 

ฟนกัน ขาดความเมตตา ชวยเหลือกัน สังคมของเราและสังคมโลกจึงขาดความสงบไมได เพราะ
ขาดการนําหลักเบญจธรรมมาใชนั่นเอง”๕๙ และสอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทาน
ท่ี ๔ กลาววา “เราสามารถนําหลักเบญจธรรม มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของผู
ปฏิบัติธรรม เพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไดโดย ในแตละวันเมื่อ คิดวา คิดเรื่องอื่นฟุงซาน            
ใหคําเมตตาประจําใจ สัมมาชีพ ทําอะไรอยาเบียดเบียนคนอื่นใหเดือดรอน มักรวมใจในคูครอง 
เห็นความสุขของครอบครัวเปนสําคัญ จะเปลงคําพูดออกมา ใหคิดวาคนฟงชอบหรือไม และ
สุดทาย  โลกคิดถึงความจริงความเปลี่ยนแปลงอยู เสมอ  ซ่ึงก็ตองไมประมาท”๖๐ หลักของ          
เบญจธรรมมีดังนี้ 
  ๑) การมีความเมตตาแกผูอ่ืน 
  ๒) การรูจักแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืนหรือการเสียสละสวนของตนเพื่อประโยชน
สวนรวม 
  ๓) มีความยินดีในสามีภรรยาของตน 
  ๔) รูจักรักษาสัจจะของตนเองหรือมีสัจจะในคําพูดของตน 
  ๕) มีสติสัมปชัญญะในการครองตน๖๑ 
 การรักษาสังคมใหเกิดสันติสุขตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น  จะตองมีปฏิบัติใหถูก
หลักศีล หลักธรรม กลาวคือ  หลักศีลธรรมที่นํามาปฏิบัตินั้นจะตองมีความสอดคลองกับโครงสราง
ทางสังคมนั่นก็คือ  เบญจศีล  เบญจธรรม  ที่วาดวยหลักขอหามและหลักปฏิบัติที่เปนภูมิคุมกัน
สังคม  โดยมีเปาหมายเพื่อสันติภาพของชีวิตและสังคม  อันมีแนวทางประพฤติปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. เคารพในชีวิตของผูอ่ืน 
 ความจริงเกี่ยวกับชีวิตที่ทุกคนทราบกันเปนอยางดีประการหนึ่ง  คือ  ทุกคนรักตัวกลัว
ตายเกลียดความทุกข  ตองการความสุขและความปลอดภัยดวยกันทั้งสิ้น  ดังนั้น  พุทธปรัชญา      
เถรวาท จึงสอนใหมนุษยตอกันและกันบนพื้นฐานแหงความเคารพในสิทธิของผูอ่ืนและสัตวอ่ืน
เร่ืองนี้ศึกษาไดจากศีลในระดับตาง ๆ ที่หามมนุษยฆาทําราย  หรือเบียดเบียนกัน๖๒  แตสอนให

มนุษยปฏิบัติตอกันดวยความรัก  ความสงสาร  เห็นอกเห็นใจกัน  (เมตตา  กรุณา)  เพื่อปองกัน
ไมใหมนุษยเบียดเบียนหรือทํารายชีวิตอื่น  เนื่องจากการกระทําดังกลาวจะนําไปสูความรุนแรงและ
สรางหายนะแกชีวิตอยางไมมีวันจบสิ้น  (น  หิ  เวเรน  เวรํ  สมฺมติ  เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร)  
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และยังเปนการทําลายสันติภาพของสังคมอีกดวย  แตภาพแหงความเปนจริงที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก  
คือ  ทุกสังคมยังมีความรุนแรงที่เกิดจากการเบียดเบียน  การทําลายชีวิตของมนุษยดวยกัน  จนบาง
คนอาจคิดวามนุษยจําเปนตองฆากันเพื่อสรางสมดุลใหแกประชากรโลก  หรือมนุษยเปนสัตว
ประเภทหนึ่งที่ตองฆากันเหมือนกับสัตวเดรัจฉานทั่วไปเพื่อความอยูรอด  ดังนั้น  มาตรฐานของ
ศีลธรรมคูหนึ่งนี้จึงเปนหลักปฏิบัติที่มุงใหมนุษยยอมรับศักดิ์ศรีและคุณคาของชีวิตผู อ่ืน              
คอยหวงใย  ชวยเหลือเพื่อนที่ดอยและออนแอกวา  ในขณะเดียวกันก็พรอมที่จะเขาไปปกปองชีวิต
อ่ืนที่ไมไดจํากัดเฉพาะมนุษยดวยกันเทานั้น  แตยังรวมถึงสัตวอ่ืนในฐานะที่เปนเพื่อนรวมทุกข  เกิด  
แก  เจ็บ และตาย  ในสังสารวัฏดวย  วิธีปฏิบัติในเรื่องเบญจศีล  เบญจธรรมขอที่ ๑  สามารถเปน
เครื่องยืนยันถึงความจําเปนทางศีลธรรมกับโครงสรางสังคม  เนื่องจากโครงสรางสังคมแบบ
ศีลธรรมสามารถนําชีวิตและสังคมเขาสูสันติสุขไดจริง 
 ๒. เคารพในทรัพยสินของผูอ่ืน 
 การเคารพในทรัพยสินของผูอ่ืน  ถือไดวา เปนหลักปฏิบัติที่สําคัญประการหนึ่งของการ
รักษาสังคมใหเรียบรอย  เพราะประเด็นเรื่องทรัพยสินกับการดํารงชีพถือวาเปนปจจัยสําคัญของผู
ครองเรือนโดยทั่วไป  และเพื่อเปนการยับยั้งสกัดกั้นความวุนวาย  ความเดือดรอนที่เกิดขึ้นกับผู
บริสุทธิ์ในสังคม  จึงมีขอหามเกี่ยวกับการละเมิดทรัพยสินของผูอ่ืนไมวาดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม  อัน
เปนการนําทรัพยสินของผูอ่ืนมาเปนของตนโดยปราศจากความยินดียอมพรอมใจของเจาของทรัพย
เรียก  อทินนาทาน๖๓  และในขณะเดียวกัน  พุทธปรัชญาเถรวาทก็ไดวางหลักสัมมาอาชีวะไวใหเปน

แนวทางในการปฏิบัติในการประกอบอาชีพอันเปนการแสดงศักยภาพในการแสวงหาเครื่องยังชีพ
ของมนุษยแตละคน  กลาวคือ  จะตองประกอบอาชีพที่สุจริต  ไมเปนมิจฉาชีพหลอกลวงหรือเปน
อาชีพที่ไมสงเสริมการทํารายผูอ่ืน  และสัตวอ่ืนใหลําบาก 
 ๓. เคารพในสิทธิคูครอง 
 หลักการปฏิบัติก็คือ  ไมละเมิดทางเพศกับคนที่ไมใชคูครองของตัวเอง คือ กาเม            
สุมิจฉาจาร๖๔  และหลักกามสังวรที่สอนใหคนสํารวมระมัดระวังเรื่องเพศสัมพันธ  ไมหมกมุนหรือ

สําสอนทางเพศอันเปนตนเหตุของความเลวรายทางสังคม  เชน  การอยูกินกันกอนแตงงาน  การสํา
สอนทางเพศ  การขมขืน  การกระทําชําเรา  การกระทําอนาจาร  เปนตน  การเคารพในสิทธิคูครอง
จัดเปนหลักการปฏิบัติที่ชวยปองกันปญหาทางเพศและสรางความสงบสุขใหแกสังคมประการหนึ่ง 
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 ๔. เคารพในสิทธิการรับขาวสารของผูอ่ืน 
 หลักการปฏิบัติก็คือ  ไมพูดโกหก  ไมพูดหลอกลวงผูอ่ืนใหไดรับความเสียหาย  คือ    
พูดมุสาวาทา๖๕ แตเปนการใหขอมูล   ขาวสาร   หรือเร่ืองราวตาง  ๆ  ที่ เปนความจริงอยาง

ตรงไปตรงมา  โดยยึดหลักสัจจะ คือ ความจริงใจตอตนเองและผูอ่ืน  จัดเปนมาตรการที่จะสราง
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน  เนื่องจากคนมีความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน 
 ๕. เคารพและเห็นคุณคาของตัวเอง 
 หลักการปฏิบัติก็คือ  ไมทําลายชีวิตของตัวเองดวยการดื่มของมึนเมา  และเสพติดให
โทษอันเปนตนเหตุของการทําลายชีวิตทั้งผูเสพ  ผูอ่ืน  และสังคมเรียกสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน๖๖  

ทั้งนี้สมาชิกในสังคมตองตระหนักในศักยภาพของมนุษยดานจิตวิญญาณ  คือ  สติ  สัมปชัญญะ  
หมายถึง ความมีสติระลึก  และการรูตัวอยูเสมอในทุกกิจกรรมของชีวิต  โดยเฉพาะกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการกิน  การดื่ม  การเสพที่ตองใชสติ  สัมปชัญญะ  จําแนกแยกแยะและเลือกสรรสิ่งที่ดี      
มีประโยชน  มีความจําเปน  และสรางสรรคพัฒนาชีวิตใหกาวหนาและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทําลายชีวิต
ในทุกรูปแบบ  ถากลาวใหตรงกับหลักการขอนี้ก็ไดแก  การดื่มสุราและเสพยาเสพติดใหโทษ
นั่นเอง 
 จากแนวการปฏิบัติเพื่อรักษาสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทนี้  ช้ีใหเราเห็นวา
โครงสรางทางสังคมที่พึงประสงคนั้นจะตองเชื่อมโยงระหวางเบญจศีล  และเบญจธรรมทั้ง ๕ คู  
เนื่องจากระบบศีลธรรมเปนมาตรการที่คอยควบคุมคนในสังคมใหอยูรวมกันอยางมีระเบียบ  เคารพ
สิทธิของผูอ่ืน  ไมละเมิดหรือทําลายสิทธิของผูอ่ืน  อันสงผลใหสังคมมีความเปนอยูอยางปกติสุข
เรียบรอยตามมาดวย สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๑ ไดแสดงทัศนะวา 
“หลักเบญจธรรม สามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูปฏิบัติธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวยการแสดงชุมชนตนแบบใหดู แนะนําใหเขาใจ ทดลองปฏิบัติ ทําตาราง
เปรียบเทียบระหวางผูปฏิบัติธรรมกับผูไมปฏิบัติ นําเสนอศึกษาสังคมโมเดลเชนจังหวัดสระบุรีเขา
ทําไดทั้งจังหวัด”๖๗ สอดคลองกับความเห็นของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๒ อีกวา “เราจะสามารถนําหลัก
เบญจธรรม มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูปฏิบัติธรรม  เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นได ใครก็ตามที่มีเมตตา กรุณา สัมมาอาชีวะ กามสังวร สัจจะ และสติสัมปชัญญะ ยอมเปน
ตัวช้ีวัดโดยที่ไมตองระแวงวาใครจะมาเบียดเบียน ทําใหประกอบอาชีพสุจริต ไมเบียนคูครองของ

                                           
๖๕องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๗๔/๒๐๙. 
๖๖องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๗๔/๒๐๙. 
๖๗ผูใหสัมภาษณทานที่ ๑ สัมภาษณ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. 



 

 

๑๖๑

ผูอ่ืน ไมประมาทดวย”๖๘ และสอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๕ ใหสัมภาษณ
วา “ตองสรางนโยบายและสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักเบญจธรรมทุกภาคสวน”๖๙ หมายถึงตอง
ปฏิบัติกันทุกคนจึงจะเห็นผลจึงทําใหเห็นความสําคัญของหลักเบญจธรรมมากขึ้น สอดคลองกับการ
ใหสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๖ ใหความเห็นวา “เราจะสามารถนําหลักเบญจธรรม มาประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูปฎิบัติธรรม  เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําไดโดย จัด
กิจกรรมจําลองเกี่ยวกับประพาสใชเบญจธรรมในการดําเนินชีวิตโดยจักการสํารวจ  วางแผน 
สถานที่ เวลา และ กิจกรรมที่เหมาะสม”๗๐ สอดคลองกับกรใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๔ 
ใหสัมภาษณวา “มนุษยควรจะดําเนินชีวิตดวยหลักธรรมถึงความสุขอันสูงสุดของชีวิต คือ หลัก
ฆราวาสธรรม  เบญจศีลและเบญจธรรมและหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน”๗๑ 
 ๔.๔.๓.  บูรณาการดวยหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
 การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชดําเนินชีวิตในครอบครัวของนักธุรกิจ 
ไดอาศัยหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อยาง  เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต  เพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรื่อง
ในธุรกิจและสังคม  ซ่ึงเปนหลักพื้นฐานของการดําเนินชีวิตของชาวพุทธศาสนิกชนและที่สวนใหญ
มีความสงบสุขเพราะไดยึดหลักของบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อยาง  สอดคลองกับการใหสัมภาษณของ
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๑ ไดใหสัมภาษณวา “การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุข ดวยหลักบุญ
กิริยาวัตถุ จะมีผลตอการสรางความมั่งคงใหพระพุทธศาสนาและสังคมโดย ใหสังคมมีความเอื้อเฟอ
เกื้อกูลกัน เขาใจกัน  เปนมิตรกันใหอภัยแกกันได สังคมจะมีระเบียบวินัยดี มีความไวเนื้อเชื่อใจกัน 
คนในสังคมจะมีจิตสงบหนักแนน รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงได ซ่ึงประโยชนทั้ง ๓ นั้นสงเสริมให
พระพุทธศาสนามั่นคง”๗๒ สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๒ มีความเห็นวา 
“การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุข ดวยหลักบุญกิริยาวัตถุ จะมีผลตอการสรางความมั่นคง
ใหพระพุทธศาสนาและสังคม ดวยการใหทานการรักษาศีล การเจริญภาวนา เปนการชวยเหลือผูอ่ืน 
ไมเบียดเบียนผูอ่ืน และทําใจของคนใหสงบรูทาทันตอความจริงของชีวิต ไดช่ือวาเปนชาวพุทธที่
แทจริง โดยเฉพาะขอสุดทาย คือ ทิฏุชุกัมม การทําความเห็นใหตรง จะทําใหการใหทาน การรักษา

                                           
๖๘ผูใหสัมภาษณทานที่ ๒   (อางแลว). 
๖๙ผูใหสัมภาษณทานที่ ๕  (อางแลว). 
๗๐ผูใหสัมภาษณทานที่ ๖   (อางแลว). 
๗๑ผูใหสัมภาษณทานที่ ๔  (อางแลว). 
๗๒ผูใหสัมภาษณทานที่ ๑   (อางแลว). 



 

 

๑๖๒

ศีลและการเจริญภาวนาถูกตองไปดวย”๗๓  สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๓ 
ใหสัมภาษณวา “การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุข ดวยหลักบุญกิริยาวัตถุ จะมีผลตอการ
สรางความมั่นคงใหพระพุทธศาสนาและสังคมไดโดย เราตองยอมรับวาสังคมไทยในปจจุบันนั้น 
เหินหางจากวัด คนสวนมากจะเขาไปวัดในยามที่มีทุกขเทานั้น หรือเขาไปเพื่อขอเลขยันต สะเดาะ
เคราะห แตไมไดเขาไปเพื่อปฏิบัติธรรม หรือทําใหตัวเอง ละลดกิเลสใหหมดไป นับวันแตจะสะสม
มากขึ้น แตถาเรานั้น เนนหรือใหความสนใจหรือนําหลักบุญกิริยาวัตถุไปใชจะกอใหเกิดประโยชน
ตอสังคมและพระพุทธศาสนาเพิ่มความมั่นคงอยางแนนอน”๗๔ สอดคลองกับการใหสัมภษณของ
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๕ ใหสัมภาษณวา “การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุข ดวยหลักบุญกิริยา
วัตถุ จะมีผลตอการสรางความมั่นคงใหพระพุทธศาสนาและสังคมโดย ทําใหสังคมไมโลภมาก 
เพราะเกิดธรรม จะมีแตผูเสียสละ ทําใหสังคมไมเบียดเบียนกัน และทําใหสังคมอุดมดวยปญญา มี
เหตุผล”๗๕ ซ่ึงมีหลักธรรมดังนี้  
 ๑) ทานมัย  บุญสําเร็จดวยการสละทรัพยและสิ่งของเพื่อชวยคนในครอบครัว 
 ๒) สีลมัย  บุญสําเร็จดวย การประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีล  ซ่ึงเปนการอบรมกาย
และวาจา   ใหมีความสงบเรียบรอย  เวนจากการทําผิดทางกายและวาจา  มีเวนจากการฆาสัตวและ
การพูดคําเท็จ เปนตน 
 ๓) ภาวนามัย  บุญสําเร็จดวยการอบรมและเจริญกรรมฐานหรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา  
“การลงมือประพฤติปฏิบัติในกิจการงาน ๆ” และมีการพัฒนากายและวาจาและการงานนั้น  ใหดีขึ้น  
เชน  การลงมือใหทานหรือการลงมือทํางานและพัฒนางานใหมันดีขึ้นตามลําดับ 
 ๔) อปจายนมัย  บุญสําเร็จดวยการประพฤติปฏิบัติที่ออนนอมถอมตนตอผูใหญหรือ
การใหความเคารพแกผูมีอายุมากกวาตนและผูมีธรรมที่สูงสง 
 ๕) เวยยาวัจจมัย  บุญสําเร็จดวยการขวนขวายในกิจการที่ชอบ เวนจากงานที่เปนทุจริต
ทางกายและวาจา 
 ๖) ปตติทานมัย  บุญสําเร็จดวยการแบงความดีใหคนในครอบครัวมีสวนรวมในการทํา
ความดีรูจักชักชวนคนในครอบครัวทําสิ่งที่เปนประโยชน 

                                           
๗๓ผูใหสัมภาษณทานที่ ๒   (อางแลว). 
๗๔ผูใหสัมภาษณทานที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. 
๗๕ผูใหสัมภาษณทานที่ ๕  (อางแลว). 



 

 

๑๖๓

 ๗) ปตตานุโมทนามัย  บุญสําเร็จดวยการมีความยินกับผูทําความดี  รับรูความดีของคน
อ่ืนหรือที่เรียกวา  “การแสดงความยินดีกับผูอ่ืน  เมื่อเขาไดรับการยกยองวาเปนผูกระทําความดีที่ทุก
คนยอมรับ” 
 ๘) ธัมมัสสวนามัย  บุญสําเร็จดวยการตั้งใจฟงธรรมดวยความเคารพ  ตามปกติผูฟงจะ

ไดรับความรูมากกวาผูพูดถามีความตั้งใจฟงเปนอยางดีก็จะทําใหเกิดประโยชนแกผูฟง 

 ๙) ธัมมเทสนามัย  บุญสําเร็จดวยการแนะทางใหกับผูอ่ืนทําในสิ่งที่ชอบดวยหลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาท 

 ๑๐)  ทิฎุชุกัมม  บุญสําเร็จดวยการปรับแนวคิดใหตรงกับสากลนิยมหรือเปนการเปด
กวางในทางความคิด๗๖ 

 การดําเนินชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ  ๑๐  ประการนี้เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิตตาม
หลักพุทธปรัชญาเถรวาท  ซ่ึงเปนแนวความเชื่อตามหลักในทางพุทธปรัชญาเถรวาทมีความเชื่อวา
เมื่อประพฤติปฏิบัติลงไปจะทําใหเกิดความสุขแกผูประพฤติตามหลักของความจริงในทางกุศล
กรรม  ซ่ึงจากหลักพุทธปรัชญาเถรวาทดังกลาวนี้ทําใหทราบวาบุคคลไดใชหลักพุทธปรัชญา       
เถรวาทเหลานี้ดําเนินชีวิตในครอบครัว เชน  “การเขาใจสภาวะธรรมตามความเปนจริงของคนใน
ครอบครัว”  “มีความเมตตา  กรุณา  มุทิตา และอุเบกขา” ในบุญกิริยาวัตถุทั้ง ๑๐ นี้  ทิฏฐิชุกรรม  
เปนเรื่องที่สําคัญที่สุด  เพราะเปนเหตุแหงการทําดีหรือช่ัวในบุญกิริยาวัตถุขอที่เหลือ  บุญกิริยาวัตถุ 
๑๐  สงเคราะหลงในบุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ  ปตติทานมัย  ธัมมเทสนามัย  เปนทานมัย  อปจายนมัย  
เวยยาวัจจมัย  เปนสีลมัย  ปตตานุโมทนามัย  ธัมมัสสวนมัย  และทิฏุชุกรรม  เปนภาวนามัย 
สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงวุฒิทานที่ ๑ไดแสดงความเห็นวา” เราจะสามารถนําหลัก           
สติปฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิตและธรรม สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
เพราะสติปฏฐาน ๔ เปนธรรมปฏิบัติมุงตรงตอมรรค ผล นิพพาน เปนหลักธรรมปฏิบัติประจําวัน
ของทานผูมุงความหลุดพน หากจะประยุกตใชในชีวิตประจําวันของบุคคลทั่วไป ก็ตองปูพื้นฐานมา
จากการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน เชน บุญกิริยาวัตถุมากอน ที่พระพุทธองคทรงแสดงอนุปุพพิกถา
แลวขอประดับขึ้นไปอริยสัจ ๔”๗๗ และสอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๓ 

กลาววา “เราจะสามารถนําหลักสติปฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิตและธรรม ไปประยุกตใชในการ

                                           
๗๖ฝายเผยแผพระพุทธศาสนา  กรมการศาสนา  กองศาสนศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ,  

คูมือการศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรี,  พิมพคร้ังที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา,  
๒๕๔๔),  หนา ๓๙. 

๗๗ผูใหสัมภาษณทานที่ ๑   (อางแลว). 



 

 

๑๖๔

ดําเนินชีวิตประจําวัน  โดยนําหลักธรรมสติปฏฐาน ๔ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยาง
ดี   มีประโยชนอยางยิ่ง เพราะในการกระทําใด ๆ ก็ตาม มีสติเปนพื้นฐานในการควบคุม พิจารณา
กาย เวทนาสัตธรรม ควบคุมมีสติตลอดเวลา จะกอประโยชนในการกระทําในหนาที่ของตนได
ในทางกายภาพ บรรลุถึงเปาหมายไดเปนอยางดี”๗๘ สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิ

ทานที่ ๔ กลาวไวอีกวา “การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุข ดวยหลักบุญกิริยาวัตถุ จะมีผลตอ
การสรางความมั่นคงใหพระพุทธศาสนา และ สังคมไดอยางดี ถาคนนําหลักบุญกริยาวัตถุมาใช
อยางจริงจังแลว คนผูใชจะเปนคนสมบูรณ มักรวมความมั่นคงอยูในตัวเอง คนเชนนี้อยูในสังคมได 
สังคมนั้นมีแตความสุข สวนพุทธศาสนานั้นมีจุดหมายอยากใหคนเชนนั้นเกิดขึ้นมากอยูแลว ดังนั้น  
จึงพูดไดวา พุทธศาสนามั่นคงเพราะมีคนที่ปฏิบัติตามบุญกริยาวัตถุ (๓ หรือ   ๑๐ ) อยางนอย ทําให
พุทธศาสนามั่นคงมาก โดยเฉพาะการรูจักใหทาน  แบงปน ใหอภัย ไมใชมุงแตจะความาเพื่องาน
เทานั้น แมใหเพียงเล็กนอยถาทําประจําก็มีผลมาเอง อีกทั้ง มีศีล จะไดไมทําอะไรที่เบียดเบียนคน
อ่ืนทางตรงและทางออม ที่ดีจริงแมแตคิดก็ไมควรใหเกิดขึ้น”๗๙ สอดคลองกับการใหสัมภาษณของ

ผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๕ แสดงความคิดเห็นอีกวา “หลักธรรมที่จะนํามาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันมีหลายหลักธรรม และเราจะสามารถนําหลักสติปฏฐาน 4 คือ กาย เวทนา จิตและ
ธรรม ไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดเชนกัน โดย ตองสรางความเขาใจในหลักสติ
ปฏฐาน  และสรางนโยบายการนําไปประยุกตใชใหนําหลักสติปฏฐาน ๔ไปบูรณาการกับวิถีชีวิตให
ไดจึงจะดี”๘๐  แสดงใหเห็นผลของการที่มนุษยตองรักษาศีลนั่นเอง 

 ๔.๔.๔ บูรณาการดวยหลักทิฏฐธัมมิกัตถะ 

 การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่มุงเนนถึงหลักของการปฏิบัติตนให
เหมาะสมกับฐานะของตนที่มีหนาที่การงาน โดยเฉพาะอาชีพคาขายตองหวังผลกําไรที่จะไดมาจาก
การคาขาย  เพราะนักธุรกิจนั้นมีหนาที่คาขายดวยการคิดคาแรงงาน  คาเสียเวลา  คาสถานที่จาก
สินคาที่นําไปสงลูกคา  และเปนหนาที่ของนักธุรกิจจะตองปฏิบัติเชนนี้  เพราะหากไมปฏิบัติเชนนี้  
จะไมมีรายไดมาเล้ียงดูครอบครัว  ดังนั้น  หลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนินชีวิตสวนตัว
ของนักธุรกิจ  คือ  “การรูจักแสวงหาทรัพย  รูจักใชทรัพย  หรือการรูจักแสวงหาเงิน  การใชเงินให

                                           
๗๘ผูใหสัมภาษณทานที่ ๓  (อางแลว). 
๗๙ผูใหสัมภาษณทานที่ ๔ (อางแลว). 
๘๐ผูใหสัมภาษณทานที่ ๕  (อางแลว). 



 

 

๑๖๕

เปนประโยชน  เปนผูปฏิบัติหนาที่ทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง๘๑  เพราะการปฏิบัติตามหลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาทเหลานี้  ทําใหเกิดประโยชนมากมาย สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิ
ทานที่ ๒ไดกลาววา”เปาหมายสูงสุดของมนุษย คือ นิพพาน คือ การดับกิเลสและทุกข ซ่ึงสามารถ
เขาถึงไดในขณะที่มีชีวิตอยู แตก็คํานึงถึงเปาหมายที่ปจจุบัน คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน และ
เปาหมายที่เปนจริยธรรม คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และปญญาไปดวย”๘๒ สอดคลองกับการสัมภาษณ

ของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๖ไดกลาวไววา “การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฎิบัติธรรม 
เปนการดําเนินชีวิตประจําวันโดยยึดหลักทิฏฐธัมมิกัตถะจะทําใหวิถีชีวิตและครอบครัวมีความสุข
อยางสมบูรณ ขยันหา รักษาดี มีเพื่อนเกง วางตนเหมาะสม สรุปวา  การปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักทั้ง 
๔ ประการมาบูรณาการกับวิถีชีวิตจะทําใหการดําเนินชีวิตมีความสุขอยางแนนอน”๘๓ 

  จึงทําใหเห็นวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน มีความสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซ่ึง
ประกอบไปดวย 
 ๔.๑  การแสวงหาทรัพย เปนหลักการแสวงหาทรัพยตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท
เพื่อใหเกิดประโยชนในปจจุบัน  ซ่ึงประกอบดวยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่สงเสริมเพื่ออํานวย
ประโยชนในเบื้องตนที่ประกอบดวยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่เรียกวา  “ทิฏฐิธัมมิกัตถสังวัตตนิก
ธรรม ๔ ประการ  มี อุฏฐานสัมปทา ๑  อารักสัมปทา ๑  กัลยาณมิตตตา ๑  และสมชีวิตา ๑”๘๔  ดังนี้ 

  ๑) อุฏฐานสัมปทา  เปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่สงเสริมเกี่ยวกับความขยันในการ
ปฏิบัติหนาที่การงาน  ซ่ึงเปนการประกอบอาชีพอยางสุจริต  ฝกฝนใหมีความชํานาญในการทํางาน  
รูจักหลักการในการทํางาน  รูจักหลักการใชปญญาตรวจตรา  สอดสองดูแลงานเพื่อหาวิธีการที่
เหมาะสมในการจัดการบริหารงานใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒)  อารักขสัมปทา เปนการถึงพรอมดวยการรักษา คือ การรักษาคุมครองทรัพยของ
ตนที่แสวงหามาไดหรือผลงานของตนที่ไดประกอบขึ้น  เพื่อไมใหทรัพยสินเหลานั้นมีอันตราย 
หรือสูญหายไปและเสื่อมเสียไปอยางไรประโยชน 
  ๓)  กัลยาณมิตตตา  เปนมิตรที่ดีสําหรับตนที่คอยชวยเหลือ  คุมครอง  แนะนํา
ปองกันใหพนจากอันตรายคือ  การชวยเหลือของมิตรที่ดีนั้น  เมื่อยามมีภัยในยามที่ธุรกิจตกต่ํา

                                           
๘๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ธรรมนูญชีวิต, พิมพคร้ังที่ ๓,  กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๔), หนา ๓๘. 
๘๒ผูใหสัมภาษณทานที่ ๒ รศ.ดร.มานพ นักการเรียน  (อางแลว). 
๘๓ผูใหสัมภาษณทานที่ ๖ (อางแลว). 
๘๔องฺ. อฏก. ๒๓/๑๔๔/๒๘๙.  



 

 

๑๖๖

ขาดทุนเงินหมุนไมทัน  ถูกกีดกันทางสินคา  หาคนซื้อไมมี  เพื่อนที่ดีจะตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
ปกปองคุมครองซึ่งกันและกัน  แนะนําสินคาของเพื่อนใหลูกคาฟงและปองกันเมื่อยามเพื่อนมีภัย
จากผูไมหวังดี  ส่ิงเหลานี้นักธุรกิจจะตองพึงปฏิบัติ  เพื่อใหความอยูรอดทางธุรกิจของตน 
 ๔) สมชีวิตา  เปนหลักที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพอยางเพียงพอ  ไมจายมากเกินกวารายรับ  
และไมจายพอดีกับรายรับเชนกัน  เพราะการเลี้ยงชีพที่เพียงพอนั้น เปนการใชทรัพยใหเหลือพอใช
ในวันถัดไป  เพราะวันขางหนาอาจมีอุปสรรคในการทํางานหรือแสวงหาทรัพยไมได  จึงเอาทรัพย
ที่เหลือในวันกอนนั้น  มาใชสอยเปนทุนสํารองในการดําเนินชีวิตตอไป 
  ๔.๒ การจัดสรรทรัพยท่ีไดมา  ซ่ึงเปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนิน
ชีวิตของนักธุรกิจที่แสวงหาทรัพยมาดวยการแบงออกเปน ๔ สวนเทา ๆ กัน คือ  “เอเกน  โภเค  ภฺุ
เชยฺย ๑ สวน  ทวีหิ  กมฺมํ  ปโยชเย ๒ สวน  และจตุตฺถฺจนิธาเปยฺย ๑ สวน”๘๕  ซ่ึงเปนการจัดสรร
เพื่อใชใหเกิดประโยชนตามความประสงค  ดังนี้ 
  ๑) เอเกน  โภเค  ภฺุเชยฺย ๑ สวน  ทรัพยสวนที่หนึ่งเก็บไวใชสําหรับเลี้ยงตนและ
คนที่เกี่ยวของ 
  ๒) ทวีหิ  กมฺมํ  ปโยชเย ๒ สวน  ทรัพย ๒ สวนเก็บไวเพื่อนําไปลงทุนคาขายหรือทํา
กิจการอื่น ๆ ที่สงผลใหมีรายไดอยางถูกตองการกฎหมาย จารีตประเพณีที่ดีงามของทองถ่ิน 
  ๓) จตุตฺถฺนิธาเปยฺย ๑ สวน  และทรัพบสวนสุดทาย คือ ๑ สวนเก็บไวเพื่อใชใน
คราวจําเปน  เชน  สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  ขาดดุลรายได เสียภาษี  หรือเหตุการณอ่ืน ๆ ที่สามารถนํา
ทรัพยสวนนี้ไปใชบรรเทาทุกข เปนตน 
 ๔.๓ การใชสอยทรัพยท่ีจัดสรรออกเปนสวน ๆ   ซ่ึงในที่นี้หมายถึงการใชสอยทรัพย
สวนที่จัดสรรไวเพื่อเล้ียงตนและคนที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
  ๑) ใชเล้ียงตนและคนที่เกี่ยว  ซ่ึงประกอบดวยมารดา  บิดา  บุตรธิดา  สามีภรรยา
และคนในครอบครัวทุกคนที่สมควรจะไดรับปจจัยส่ี 
  ๒) บํารุงมิตรสหายและผูรวมกิจการงานใหเปนสุขเมื่อกิจการเจริญรุงเรือง 
  ๓) ใชเปนทุนสํารองในการใชเปนทรัพยสวนตัว  เพื่อใหมีความมั่นคงในตัวเอง 
  ๔) ใชทําพลีกรรม  คือ  การสละทรัพยสมบัติเพื่อบํารุงและการบูชา ๕ อยาง คือ    
การสงเคราะหญาติ  การตอนรับแขก  การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูที่ลวงลับไปแลว  เสียภาษีให
รัฐบาล  เพื่อนําไปพัฒนาประเทศและการนําไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแตละบุคคล 

                                           
๘๕ที. ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒.  



 

 

๑๖๗

  ๕) อุปถัมภคํ้าชูพระพุทธศาสนา  ดวยการบํารุงพระภิกษุสงฆผูปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ
ใหอยูรักษาพระพุทธศาสนาตอไป๘๖ 
 ๔.๔.๕. บูรณาการดวยหลักอิทธิบาท ๔  
 อิทธิบาท ๔  เปนหลักของความสําเร็จในการประกอบการตาง ๆโดยเฉพาะอาชีพธุรกิจ 
ดังนี้ 
  ๑) ฉันทะ คือ ความพอใจในการประกอบอาชีพที่ตนประกอบอยู  มีความใฝใจใน
หนาที่การงานอยางเต็มความสามารถ เปนตน 
  ๒)  วิริยะ  คือ  ความเพียรในการงานของตน  เพื่อใหงานที่ประกอบอยูลุลวงไป
ดวยดี  ดังกลาว 
  ๓)  จิตตะ  คือ  ความเอาใจใสในหนาที่การงานอยางเต็มความสามารถ เปนตน 
  ๔) วิมังสา   คือ   ความไตรตรอง   หรือการคิดหาวิธีในการทํางานใหพบกับ
ความสําเร็จดวยวิธีตาง ๆ ซ่ึงเปนการพินิจพิจารณาขอบกพรอง หรือขอดี เพื่อไปเปนหลักในการ
ดําเนินงานในครั้งตอไป๘๗  

 การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนินชีวิตของกลุมชนเหลานี้ 
จะตองมีสัจจะในการพูดกับลูกคา ซ่ือสัตยตอลูกคา และมีความอุตสาหะ  อดทน  ประหยัด  เล้ียงชีพ
แตพอเพียง เปนตน 
 ๔.๔.๖. บูรณาการดวยหลักฆราวาสธรรม ๔   
 เปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่สงเสริมใหทุกอาชีพโดยเฉพาะนักธุรกิจสามารถดําเนิน
ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมั่นใจ คือ “สัจจะ  ทมะ  ขันติ และจาคะ๘๘ สอดคลองกับการใหสัมภาษณ

ของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๓ มีความเห็นวา “มนุษยจะดําเนินชีวิตดวยหลักธรรมสําหรับคฤหัสถ เพื่อ
เปนหลักในการดําเนินชีวิตมากมาย ตามกาลเทศะ  ซ่ึงก็เอื้อประโยชนในการดําเนินชีวิตเปนอยางดี  
หลักธรรมนั้นก็คือ ฆราวาสธรรม และยึดถือปฏิบัติตามศีล ๕ ขอ เปนตน ก็สามารถทําใหสังคมและ
ตัวเองเปนสุขไดเปนอยางดี จึงจะถึงความสุขอันสูงสุดของชีวิต”๘๙ ซ่ึงมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑) สัจจะ เปนแนวเกี่ยวกับการรักษาสัจจะที่เกี่ยวกับคําพูด การแสดงออก  ที่จะตองรับ
ผิดเมื่อใหสัญญาไวกับบุคคล 

                                           
๘๖องฺ. ปฺจก. ๒๒/๔๑/๔๘. 
๘๗ที. ปา. ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 
๘๘สํ.ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖. 
๘๙ผูใหสัมภาษณทานที่ ๓  (อางแลว). 



 

 

๑๖๘

 ๒) ทมะ  เปนหลักของการฝกฝนตนเองใหมีทักษะในเรื่องตาง ๆ เชน ทักษะใน
การตลาด เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตลาดหลักทรัพย ทอง การพลังงาน ส่ิงเหลานี้จะฝกฝนเรียนรู
เพื่อใหเกิดความทักษะที่ทันสมัยอยูเสมอ 
 ๓) ขันติ  คือ ความอดทนตอสถานการณบานเมือง  มีความอดทนเรื่องของความเพียร
พยายามใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ๔) จาคะ  คือ  การบริจาคสิ่งของหรือทรัพยสินของตนที่คิดวา  เปนสิ่งมีคาสําหรับ
สังคม  เพื่อใหบุคคลอื่นไดนําไปใชใหเกิดประโยชน เชน การบริจาคแวนตาเกาที่ตนเคยใชมากอน  
แตปจจุบันไมใชแลว  จึงบริจาคเพื่อใหแกผูที่เหมาะสมควรจะนําไปใชใหเกิดประโยชนได 
 ๔.๔.๗  บูรณาการดวยหลักสันโดษ  ๓ 

 คําวา  “สันโดษ”  แปลวา  ความเปนบุคคลผูมีความยินดีโดยสม่ําเสมอ  หรือผูสันโดษ

ช่ือวา  สนฺตุฏ๙๐  ในคัมภีรมังคลัตถทีปนี  ใหความหมาย  ความสันโดษวา  ความไมโลภ  ช่ือวา  

สนฺตุฏตา  ไดแก  สันโดษ ในปจจัย ๔ ปจจัยละ ๓ อยาง  ดวยยถาลาภสันโดษ  ยถาพลสันโดษ 

และยถาสารูปปสันโดษ   หลักสันโดษ  ๓ ประการ ไดแก 

 ๑) ยถาลาภสันโดษ  คือ ความยินดีตามที่ได  หมายถึง  ไดส่ิงใดมาดวยความเพียร

พยายามของตน  โดยถูกตองตามทํานองคลองธรรม  ก็ยินดีพอใจในสิ่งนั้น  ไมเดือดรอนเพราะสิ่งที่

ไมไดหมายความวา  เมื่อไดทําอยางเต็มที่แลว  หากไมไดตามที่ตองการ  ก็ไมกระวนกระวาย  ไมวิ่ง

ตามความอยาก  ตองระงับยับยั้งความอยากใหได  โดยใหนึกถึงขอเท็จจริงวา  ไมมีส่ิงใดสนองความ

ตองการแหงจิตใจใหพอไดอยางแทจริง  เหมือนไฟไมอาจใหเต็มไดดวยเชื้อ  มหาสมุทรไมอาจให

เต็มไดดวยน้ํา  หรือคนมักมากไมอาจเต็มไปดวยปจจัยทั้งหลายนั้นเอง 

 ๒) ยถาพลสันโดษ  คือ  ความยินดีตามกําลังที่มีอยู  หมายถึง  มีความยินดีหรือพอใจ

เพียงพอแกกําลังกาย  กําลังทรัพย  กําลังสติปญญา  และกําลังความสามารถของตน   ไมควรใหนอย

หรือเกินขอบเขตกําลังเพราะเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม  คนแตละคนมีกําลังหรือความสามารถไม

เทากัน  ดังนั้น  จึงตองรูจักตนเอง  อยาสําคัญตนผิดและอยาดูถูกตนเอง  ส่ิงที่บุคคลพึงไดรับนั้นควร

เหมาะสมแกสมรรถภาพ  และความสามารถของตน  เชน  กรรมกรที่ขุดดินไดวันละ ๑ คิว ก็ควรได

คาแรงสําหรับดิน ๑ คิว  จะใหไดคาแรงเทากับคนที่ขุดไดวันละ ๕ คิว  ยอมไมได  และมิไดบังคับ

วาทุกคนขุดวันละ ๑ คิวก็พอ  สันโดษมิไดสอนใหทํางานหยอนกวาความสามารถที่มีอยู  แตให

ทํางานเต็มความสามารถของแตละบุคคล  ใหยินดีในสิ่งที่ตนควรจะไดตามความสามารถของตน

                                           
๙๐พระพุทธัปปยเถระ,  รูปสิทธิปกรณนิรุติศาสตร ภาษาบาลี,  (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพกรมศาสนา, ๒๕๒๗),  หนา ๒๒๒. 



 

 

๑๖๙

เทานั้นสันโดษขอนี้ เปนการยืนยันวาไมใหเปนคนงอมืองอเทา  แตใหทํางานหรือแสวงหา

ผลประโยชนเต็มที่โดยใหยินดีเทาที่ตนเองมีความสามารถทําไดเทานั้น 

 ๓) ยถาสารุปปสันโดษ  คือ ความยินดีตามสมควร  หมายถึง มีความยินดีหรือความ
พอใจ  ตามสมควรแกฐานะ  ภาวะ  และความเปนอยูของตน  เปนที่รูกันวา  คนเรายอมมีฐานะ  และ
ความเปนอยูที่แตกตางกัน  บุคคลในสังคมยอมมีความเปนอยูที่แตกตางกัน  บางคนยากจน  บางคน
รํ่ารวย  การที่บุคคลพยายามขวนขวายเพื่อจะใหรํ่ารวยเปนเรื่องที่ดี  แตทั้งนี้ตองรูจักและตระหนัก
ในความสามารถของตน   ตองพยายามขวนขวายเปลี่ยนแปลงฐานะ  ภาวะและความเปนอยูใหดีข้ึน
เทาที่จะเปนได  ผูที่ขวนขวายในสิ่งที่เปนไปไมไดนั้นเรียกวา  ไมสันโดษ  ส่ิงของใด ๆ ก็ตามถา
พิจารณาตามฐานะก็ดี  พิจารณาตามสมรรถภาพก็ดี  ประจักษแลววา เมื่อตนมีได  เมื่อตนทําได  แต
ส่ิงนั้นเมื่อมีหรือทําไปแลวทําใหครอบครัวเสียเกียรติภูมิ  เสียช่ือเสียง  เสียศักดิ์ศรี  บุคคลก็ไมควร
ยินดีในสิ่งเหลานั้น  เชน  คาของหนีภาษี  หรือฉอราษฎรบังหลวง  แมวาจะมีฐานะตําแหนงหนาที่
เอื้ออํานวยมีความสามารถพอที่จะทําไดก็ไมสมควรทําไมยินดี  เพราะเปนหนทางนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียทั้งตอตนเองและวงศตระกูล  
 จากการศึกษาความหมายตลอดจนรายละเอียดของคําวา”สันโดษ”ตามทรรศนะของ
นักปราชญ และคํารากศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรมเห็นไดวา คําวาสันโดษนั้นโดยความหมายแลว 
หมายถึง ความยินดีความพอใจดวยปจจัย ๔ คือ เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย อาหาร และยารักษาโรค 
ตลอดจนการมีความสุขความพอใจดวยเครื่องยังชีพที่หามาไดดวยความเพียรพยายามของตนไมโลภ 
ไมริษยาใคร หลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนินชีวิตสวนตัวของคน  สวนใหญที่ใชในการ
ดําเนินชีวิตสวนตัวจะใชหลัก  “ความซื่อสัตย  คือ  คําพูดเปนนายของเรา”  ซ่ึงเปน  “การคิดดี  ทําดี  
และพูดดี”  “คิดดี   ทํ าความดี   มีศีลธรรม”  “รักษาศีลห า”  “เสี ยสละชวย เหลือผู อ่ืน”                     
สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๑ ไดใหความเห็นวา “การนําหลักสันโดษ ๓ 
ประการมาบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติธรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความดี ทําได
ก็ดีแนนอน  ที่วาดีนั้นก็คือ ทําใชชีวิตไดรับประโยชนจากการปฏิบัติธรรม ทําใหผูปฏิบัติธรรมที่มี
ความสันโดษ จะมีความสุข ผูนั้นจะพบกับสันติภาพทั้งภายใน ทั้งภายนอก และสันโดษเปนทรัพย
อันประเสริฐของตน สนฺตุฏ  ปรมํ  ธนํ”๙๑ ซ่ึงเปนคําตอบที่เปนความจริงในเรื่องของความสันโดษ 

สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๓ ใหสัมภาษณอีกวา “การนําหลักสันโดษ ๓ 
ประการมาบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติธรรมจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยการดําเนิน
ชีวิตอยางเรียบงาย ยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู และดําเนินชีวิตตามสถานภาพของตน ไมเดินตามสังคมที่

                                           
๙๑ผูใหสัมภาษณทานที่ ๑ สัมภาษณ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. 



 

 

๑๗๐

หลงอยูในวัตถุนิยม ก็จะทําใหผูปฏิบัติธรรมมีกําลังใจ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการปฏิบัติ สามารถ
พัฒนาใหสูงขึ้น หรือการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเราปลูกฝงให
เยาวชนใหรู เขาใจ ประโยชนของการนําไปใชก็จะเกิดประโยชนตอตัวเยาวชนเอง และสังคม
สวนรวมได”๙๒ และสอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๔ ไดใหความเห็นไววา 

“การนําหลักสันโดษ  3 ประการ  มาบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติธรรมใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยไดส่ิงใดมา ไดมากถือวา ดีแลว ไดนอยถือวา ยังดีกวาไมได  อีกทั้งทําสิ่งใด 
คิดถึงกําลังความสามารถของตัวเอง โบราณวา เห็นชางขี้ อยาขี้ตามชาง และจะได   ส่ิงใดเปนภาวะ
ใด ดูตัวเองกอนวา เหมาะสมหรือไม ความรูความสามารถไมพอ อยากเปนรัฐมนตรี เพื่อเปนเกียรติ
แกวงศตระกูล จึงมีแตวิบัติมากมาย”๙๓ สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๕ ได

ใหความเห็นไวอีกวา”การนําหลักสันโดษ ๓ ประการมาบูรณาการใชในการดําเนินของผูปฏิบัติ
ธรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตองเกิดความพอเพียงในสิ่งที่เปนวัตถุ ไมโลภมาก และตองเกิดความ
เพียงพอในจํานวนของวัตถุ จนทําใหทุกอยางอยูอยางเปนสุข”๙๔ สอดคลองกับการใหสัมภาษณของ

ผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๖ ไดใหความเห็นไวอีกวา “การนําหลักสันโดษ ๓ ประการมาบูรณาการใชใน
การดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการนําหลักสันโดษ ๓ ประการมาบูรณา
การใหมีประสิทธิภาพใหเปนรูปธรรมโดยขอเสนอเปนแนวทางดวยการ จัดสัมมนาการดําเนินชีวิต
ตามหลักสันโดษ  จัดกิจกรรมรวม เนื้อหาเรื่องสันโดษมักนอย  และควรจัดสถานที่ / เวลา/ กิจกรรม 
/ใหเหมาะสมกับของผูเขารวมดวย”๙๕ สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๗ ให
สัมภาษณแสดงความเห็นไววา “สันโดษ  เปนเรื่องเรียนรูของการเขาใจ  เขาถึงและนําปฏิบัติของ
ตนเอง  เพราะแตละคนนั้นมีวิชา  ฐานะตางกัน  กําลังตางกัน  สังคมตางกัน  นั้นก็คือ  การรูจิต
ตนเอง  สันโดษ  คือ  การรูจักตนเอง”๙๖   

 ๔.๔.๘  บูรณาการดวยความสุข  ๓ อยาง 
 หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการดําเนินชีวิต  สวนใหญยืนยันถึงการนําหลักพุทธปรัชญา
เถรวาทที่เกี่ยวกับศีลหา  กุศลกรรมบถ ๑๐ หลักสันโดษ ๓  และหลักพุทธปรัชญาเถรวาทอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับธรรมทางพุทธปรัชญาเถรวาท คือ   “การละความชั่วทั้งปวง  การทําความดีทั้งปวงและทํา

                                           
๙๒ผูใหสัมภาษณทานที่ ๓ สัมภาษณ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. 
๙๓ผูใหสัมภาษณทานที่ ๔ (อางแลว). 
๙๔ผูใหสัมภาษณทานที่ ๕ (อางแลว). 
๙๕ผูใหสัมภาษณทานที่ ๖  (อางแลว). 
๙๖ผูใหสัมภาษณทานที่ ๗  (อางแลว). 



 

 

๑๗๑

จิตใจใหผองใส”  จึงทําใหสรุปไดวาหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนินชีวิตสวนตัว  ไดแก   
หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ  กายสุจริต ๓  วจีสุจริต ๔  มโนสุจริต  ๓  หลักเบญจศีลเบญจธรรม  หลัก
ฆราวาสธรรม ๔  คือ สัจจะ  ทมะ  ขันติ และจาคะ หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ การรูจักแสวงหาทรัพย  
รูจักใชทรัพย  หรือการรูจักแสวงหาเงิน  การใชเงินใหเปนประโยชน หลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ  
วิริยะ  จิตตะ วิมังสา และหลักสันโดษ  ๓ เปนตน 
 กลาวโดยสรุปวา  ระดับของพุทธปรัชญาเถรวาทในระดับกามสุขนี้  จัดไวเพื่อใหเหมาะ
แกอินทรียของผูปฏิบัติกลาวคือ  ผูมีอินทรียออน  เชน  ฆราวาสผูเปนปุถุชนทั่วไปก็ปฏิบัติตามหลัก 
จริยศาสตรระดับตน ที่เหมาะสมแกวิถีของชาวบาน  สวนผูมีอินทรียแกกลา  ไดแก  ฆราวาสและ
นักบวชผูเปนกัลยาณชนจนไปถึงอริยชนก็ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมระดับกลางจนไปถึงระดับสูง
ตามลําดับ  ตามความเหมาะสมแกฐานะ ความดีสูงสุดหรืออุดมคติทาง จริยศาสตรนั้น คือ เอกภาพ
แหงความสุข ความสมบูรณ ความรูแจงและเสรีภาพ เปนสิ่งที่รวมไวซ่ึงความสุขสูงสุด ความ
สมบูรณทางศีลธรรม ความรูแจงสิ้นสุด และความเปนอิสระอยางสมบูรณ     ส่ิงนี้เองเปนเปาหมาย
ของชีวิตที่พึงจะบรรลุได๙๗ อีกทั้งจุดหมายสูงสุดของชีวิต อยูที่การหาความรูโดยการถอดสิ่งสากล

จากสิ่งเฉพาะหนวย ซ่ึงจะนําไปสูการมีชีวิตดวยความกลมกลืน ทั้งภายในตนเองและกับสิ่งแวดลอม 
หมายถึง การปฏิบัติเพื่อเขาถึงความดีอาจจะมีผิดมีถูกได ในที่สุดจะไปหยุดอยูที่ความสุข ความสุขที่
แทจริงนั้นคนจะไดเขาถึง ตองมีการปฏิบัติหรือแสวงหาอยางถูกตอง๙๘ และการจะมีความสุขตอง

เปนผูที่มีความอดทน มีความเสียสละ อันเปนคุณธรรมใหไดรับความสุขในบั้นปลาย หมายถึง ให
อดทนสรางสมคุณธรรมเพื่อความสุขในบั้นปลาย ดังอริสโตเติลปรัชญาเมธีที่มีความเห็นวาความสุข
ในความเบิกบานของชีวิต เปนความสมบูรณของชีวิต แตความสุขนั้นตองมีมูลฐานมาจาก
คุณธรรม๙๙พุทธปรัชญาเห็นวาการดําเนินปฏิปทา เพื่อเขาถึงความสุขในระดับตาง ๆ นั้น ความสุข

ระดับต่ําเขาไปงายกวาและเห็นผลไดเร็วกวาความสุขระดับสูง เชน การดําเนินปฏิปทาเพื่อเขาถึง

                                           
๙๗เค เอ็น ชยดิลเลเก, จริยศาสตรแนวพุทธ, แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.สุเชาว พลอยชุม 

พิมพคร้ังที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หนา ๑๓.  
๙๘กีรติ บุญเจือ, ชุดพื้นฐานปญหาจริยศาสตรสําหรับผูเร่ิมเรียน, (กรุงเทพมหานคร: 

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘), หนา ๒๙.  
๙๙วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเม็ดทราย, ๒๕๔๙), 

หนา ๒๐. 



 

 

๑๗๒

กามสุขงายกวาและเห็นผลไดเร็วกวาการดําเนินปฏิปทาเพื่อเขาถึงฌานสุข สวนการดําเนินปฏิปทา
เพื่อเขาถึงฌานสุขก็งายกวาเห็นผลไดเร็วกวาการดําเนินปฏิปทาเพื่อเขาถึงนิพพาน๑๐๐ 

 ดังนั้น  การนําหลักธรรมในเรื่องกามสุขไปบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผูปฎิบัติ
ธรรม สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๓ ใหสัมภาษณวา “การนําหลักธรรม
ในเรื่องกามสุขไปบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผูปฎิบัติธรรม ถือวามีประโยชน ถาเราไปยึด
ติดในรูป รส กล่ิน เสียง หลงใหลในสัมผัส หรือหมกมุนในวัตถุกามเหลานี้ ไมสามารถที่จะ
ประพฤติปฏิบัติธรรมได แตตองพิจารณาไดวา ส่ิงเหลานี้ไมจีรังยั่งยืน เกิดขึ้น คงอยู สุดทายก็ดับ
สลายไป ทําใหไมยึดติด สุดทายก็ปลงได ก็จะทําใหการปฏิบัติธรรมพัฒนาสูงขึ้นเรื่อย ๆ”๑๐๑ 

สอดคลองกับการใหสัมภษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๔ ใหสัมภาษณแสดงความเห็นไววา “การนํา
หลักธรรมในเรื่องกามสุขไปบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติธรรมในเรื่องกามสุข คือ 
สุขในทางกามนั้นมีอยูโดยปกติตามประสาปุถุชน เมื่อมีก็บริโภคไป มีอาหารกิน ก็กิน มีที่นอนนุมก็
นอน ฯลฯ แตตองคิดอยูเสมอวา ทั้งหมดนี้เปนของชั่วคราว เปลี่ยนแปลงไดหากคิดจะใหยั่งยืน
มั่นคง ก็เปนทุกข คือ หวังในสิ่งที่เปนไปไมได กามสุข คิดวาไมมี แตถามีและหลงงมงายเพิ่มโทษ
ทุกข มีหรือไมมีพิจารณา โดยละเอียดและคือกัน ดังนั้น  อยูที่ในแงของการใชโยนิโสมนสิการ”๑๐๒ 

สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๖ ใหสัมภาษณแสดงความเห็นไววา 
“คําอธิบายและมุมมองเชิงบูรณาการชีวิตดําเนินอยูบนเสนทางสุขตราบใดที่ยังไมบรรลุนิพพาน    
จึงควรสํารวมระวัง ความสุขที่เกิดจากอายตนภายในและภายนอกกระทบกันใหควบคุมกามสุข อยู
ในฝายกามาวจรกุศล” ๑๐๓ 

 ระดับท่ี ๒  ฌานสุข  
 ฌาน แปลวา เพง หมายถึง ภาวะจิตที่เพงอารมณจนแนวแนเปนอัปปนาสมาธิ๑๐๔ ภาวะ
จิตที่มีสมาธิ แตสมาธินั้นมีความประณีต สนิท ชัดเจน ผองใส และมีกําลังมากนอยตาง ๆ กัน แยก
ไดเปนหลายระดับ ความตางของแตระดับนั้นกําหนดดวยคุณสมบัติของจิตที่เปนองคประกอบรวม
ของสมาธิในขณะนั้น ๆ องคประกอบเหลานี้ไดแก วิตก คือ การจรดจิตลงในอารมณ วิจาร คือการที่

                                           
๑๐๐สุจิตรา ออนคอม, “ทรรศนะเรื่องความสุขในพุทธปรัชญา,” วิทยานิพนธอักษรศาสตร 

มหาบัณฑิต (สาขาปรัชญา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓),  หนา ๒๔๐.  
๑๐๑ผูใหสัมภาษณทานที่ ๓  (อางแลว). 
๑๐๒ผูใหสัมภาษณทานที่ ๔ (อางแลว). 
๑๐๓ผูใหสัมภาษณทานที่ ๖  (อางแลว). 
๑๐๔พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อางแลว, หนา ๘๘. 



 

 

๑๗๓

จิตเคลาอยูกับอารมณ ปติ คือความเอิบอิ่มใจ สุข ความสบายใจ สุขใจ เอกกัคคตา คือ ภาวะที่จิตมี
อารมณแนวแนเปนหนึ่งเดียว คือ ตัวสมาธินั่นเอง  
 สุข แปลวา ความสบายกายและความสบายใจ ที่ประณีตยิ่งนัก ความสุขในขั้นทุติยฌาน
นั้น   ทานวาเปนความสุขที่หวานใจยิ่งนัก คือ เปนความเอิบอิ่มที่ซาบซึ้งตรึงตรา ซ่ึงจิตของบุคคล
ธรรมดาไมสามารถสัมผัสได ความสุขระดับฌานสุขนี้ จึงเปนสุขเนื่องดวยฌานอยางแทจริง ผูเสวย
สุขไดแก มนุษยปุถุชนและอริยบุคคลชั้นตั้งแตพระโสดาบันถึงพระอรหันต จําเปนตองใชหลักพุทธ
ปรัชญาในการดําเนินชีวิตที่เรียกวา หลักไตรสิกขา (The threefold training)  คือ เปนหลักแหงการ
ฝกฝนอบรมในทางพระพุทธศาสนา  สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี ๑ กลาว
วา ”การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตองประกอบไปดวย ศีล  คือ มี
ระเบียบวินัยดี มีสมาธิ  คือจิตใจหนักแนนมั่นคง  ไมหวั่นไหวงาย และปญญา  คือ มีความรู
กวางขวางและรูเทาทันสภาวการณตามความเปนจริงแลวลองไดกับความเสื่อมสิ้น”๑๐๕ และ
สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี ๓ ใหความเห็นวา “เร่ืองฌานสุขก็มีลักษณะ
คลายกันกับขอกามสุขซึ่งเปนเรื่องของวัตถุกาม เมื่อเขาใจแลวและรูเทาทันแลวก็สามารถยกระดับ
ใหจิตสูงขึ้นจนถึงขั้นละกิเลสไดในระดับตางใหสูงขึ้น จึงเกิดความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติ ความสุข
ที่เกิดจากฌาน ความสุขอยางนี้ก็ยึดติดไมได เพราะเสื่อมไดเชนเดียวกัน ตองไมหลง ตองปฏิบัติเพื่อ
ลดละกิเลสใหสูงขึ้นจนดับกิเลสไดหมดที่เรียกกันวานิพพาน”๑๐๖ สอดคลองกับการใหสัมภาษณ
ของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี ๕ ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมในเรื่องฌานสุขไปบูรณาการใช
ในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติธรรมวา “มีอารมณตั้งมั่น ไมหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบ”๑๐๗ 
สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี ๖ ใหขอเสนอแนะไววา “การใชองคความรูจาก
ฌานสุขไปบูรณาการกับการดําเนินชีวิตประจําวันยอมมีคุณคาอยางมหาศาล เพราะการดําเนินชีวิต
ตามองคฌานจะทําใหความผิดพลาดนอยมาก เพราะเปนการดําเนินชีวิตดวยกําลังจัดที่ตั้งมั่นแนวแน 
เชน  ยกการทํางานบางอยางเปนตัวตั้งแลวยกองคฌานมาพิจารณาแบบบูรณาการแลวคอย
สังเกตการณผลที่ไดวาเปนอยางไร”๑๐๘  ซ่ึงมี ๓ ประการ คือ 
 ๑.  การอบรมดานอธิศีลสิกขา  (Training in Higher Morality) 
 ผูที่มุงหวังไปสูฌานสุข จะตองหมั่นฝกอบรมในดานความประพฤติทางกาย  วาจา  และ
อาชีพ  คือ การควบคุมกาย วาจาใหเปนปกติ  เพราะคําวา  “ศีล”  แปลตามตัวอักษรวา  ปกติ  เย็น    

                                           
๑๐๕ผูใหสัมภาษณทานที่ ๑   (อางแลว). 
๑๐๖ผูใหสัมภาษณทานที่ ๓   (อางแลว). 
๑๐๗ผูใหสัมภาษณทานที่ ๕  (อางแลว). 
๑๐๘ผูใหสัมภาษณทานที่ ๖  (อางแลว). 



 

 

๑๗๔

คําวา  “สิกขา”  แปลวา  ศึกษา  การฝกอบรมในดานความประพฤติทางกาย  วาจาใหเปนปกติยิ่งขึ้น 
ศีลเปนสวนหนึ่งของวินัย  พระพุทธองคทรงบัญญัติไวเปนชั้น แบงออกได ๒ ประเภท คือ 
 ๑. อาคาริยวินัย  คือ  วินัยสําหรับคฤหัสถ  (ผูครองเรือน)  เปนวินัยที่บัญญัติข้ึนสําหรับ
ประชาชนทั่วไปอยางเครงครัด  ไดแก  ศีล ๕  มีช่ือเรียกอีกอยางคือ  เบญจศีล  หรือ นิจศีล  เปนศีลที่
ประชาชนทั่วไปจะตองรักษาเปนประจํา  เพราะเปนกฎแหงความประพฤติที่ทําใหคนเปนมนุษย ซ่ึง
เปนการยกระดับจิตใจใหสูงกวาสัตว  จึงเรียกวา  “มนุษยธรรม” ผูที่หวังในฌานสุขพึงละเวน ๕ 
ประการ ไดแก 
  ๑) ปาณาติปาตา  เวรมณี  การงดเวนจากการฆาสัตว 
  ๒) อทินนาทานา  เวรมณี  การงดเวนจากการลักทรัพย 
  ๓) กาเมสุมิจฉาจารา  เวรมณี  การงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม 
  ๔) มุสาวาทา  เวรมณี  การงดเวนการพูดเท็จ 
  ๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา  เวรมณี  การงดเวนดื่มน้ําเมา  คือ  สุราเมรัย  อันเปน
ที่ตั้งแหงความประมาท 
 สําหรับประชาชนผูมีศรัทธา ที่มุงหวังการปฏิบัติใหสูงยิ่งขึ้นใหมากกวาศีล ๕ ก็สามารถ

รักษาศีล ๘ ได ซ่ึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  “ศีลอุโบสถ”  มีกําหนดระยะเวลารักษา คือ ในวันหนึ่ง

กับคืนหนึ่ง  กําหนดใหรักษาในวันขึ้นหรือแรม  ๘ ค่ํา หรือ ๑๕ คํ่า เดือนละ ๔ คร้ัง  สวนใหญนิยม

รักษากันในเทศกาลเขาพรรษา 

 ๒. อนาคาริยวินัย  คือ  เปนวินัยสําหรับบรรพชิตหรือนักบวชในพระพุทธศาสนา  

ไดแก  ศีล ๑๐ สําหรับสามเณร  ซ่ึงจะตองรักษาเปนประจํา  ไดแก  การงดเวนจากการฆาสัตว       

การงดเวนจากการลักทรัพย  การงดเวนจากการประพฤติผิดในพรหมจรรย  การงดเวนการพูดเท็จ  

การงดเวนจากการดื่มน้ําเมา  การงดเวนจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาล  คือ ตั้งแตเที่ยงวัน

จนถึงรุงอรุณของวันใหม  การงดเวนจากการดูการฟอนรํา  ขับรอง  และประโคมดนตรี  การงดเวน

จากการนอนบนที่สูงและที่นอนใหญ  ภายในยัดดวยนุนและสําลี  การงดเวนจากการรับเงินและทอง  

ศีล  ๒๒๗  เปนศีลสําหรับพระภิกษุที่จะตองปฏิบัติเปนประจํา และ ศีล ๓๑๑ เปนศีลสําหรับ      

พระภิกษุณีที่จะตองปฏิบัติเปนประจํา  แตในปจจุบันภิกษุณีฝายเถรวาทไมปรากฏใหเห็นแลว 

 ๒.  การอบรมดานอธิจิตตสิกขา  หรือ  สมาธิสิกขา 

 การศึกษาหรือปฏิบัติโดยการทําจิตใจใหแนวแนมั่นคง  เรียกวา  “อธิจิตตสิกขา”  สมาธิ

แปลวา  ความตั้งมั่นแหงจิต  หรือภาวะที่จิตสงบนิ่งอยูกับอารมณใดอารมณหนึ่ง  สมาธิสิกขา 

หมายถึง  การควบคุมหรือบังคับจิตใหตั้งมั่น  ไมหวั่นไหว  วอกแวกไปตามอารมณตาง ๆ เมื่อบุคคล

มีศีล  คือ เปนผูสามารถควบคุมกายและวาจาใหเรียบรอยเปนปกติสุขแลว  วัตถุประสงคสําคัญ



 

 

๑๗๕

ประการหนึ่งของการรักษาศีล  ก็คือ  ศีลยอมเปนไปเพื่อสมาธิ  หมายถึง  เมื่อกายวาจาสงบแลวก็งาย

ที่จะทําใจใหสงบ  เพราะหากวากายและวาจาสงบนั้น  ความเดือดรอน  ความทุกขตาง ๆ ก็จะไมเกิด

แกจิตใจ  เมื่อมีศีลบริบูรณการสรางสมาธิใหเกิดขึ้น  ก็ทําไดโดยงาย  สมาธิ  แบงได ๓ ระดับ คือ 

  ๑) ขณิกสมาธิ   สมาธิช่ัวคราว  เปนสมาธิปกติธรรมดาที่เราสามารถปฏิบัติกันใน

ชีวิตประจําวัน  ในขณะที่ประกอบกิจการงาน  ถือวาเปนสมาธิเบื้องตน   

 ๒)  อุปจารสมาธิ  เปนสมาธิระดับกลาง  คือ  สูงขึ้นไปใกลสมาธิระดับปฐมฌาน  ไดแก  

สมาธิหรือความสงบจนจะแนวแน   

 ๓) อัปปนาสมาธิ  คือ  สมาธิระดับสูง  นับตั้งแตปฐมฌานขึ้นไป  จนถึงจตุถฌาน  เปน

สมาธิแนวแนสนิท  ซ่ึงไดแก  ภาวะแหงจิตที่เพงอารมณจนแนวแน 

 การเจริญสมาธิจนประณีตขึ้นตามลําดับ  ภาวะของจิตที่เปนสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิ

แลว  เรียกวา  “ฌาน”  ฌานมีหลายชั้นโดยทั่วไปนิยมแบงออกเปน ๒ ช้ัน  ช้ันละ  ๔  รวมเปน  ๘  

เรียกวา  สมาบัติ  ๘  อันเปนภาวะของจิตที่ลึกซึ้ง  คือ 

 ๑. รูปฌาน ๔  ไดแก 
  ๑.๑ ปฐมฌาน มีองคประกอบ  ๕  คือ 
   - วิตก  ไดแก  การผูกจิตไวกับวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง 
   - วิจาร  ไดแก  การคลอเคลีย  วนเวียนจิตอยูกับวัตถุอันจิตไดผูกไวนั้น 
   - ปติ  ไดแก  จิตมีความอิ่มเอิบ  ปราโมทยในขณะที่จิตมีความผูกพนกับวัตถุ
นั้น  ปติเกิดขึ้นได  เพราะจิตเริ่มจดจออยูกับสิ่ง ๆ เดียว 
   - สุข  ไดแก  จิตมีความเยือกเย็น  สงบ  เปนสุข 
   - เอกัคคตา  ไดแก  จิตเปนใหญเพียงหนึ่งเดียว  ไมมีอารมณอ่ืนนอกไปจากนึ้  
หรือจิตมีอารมณเดียว  เรียกวา  เอกัคคตาจิต 
  ๑.๒ ทุติยฌาน มีองคประกอบ ๓ คือ 
   - ปติ 
   - สุข 
   - เอกัคคตา  เพราะการละวิตก  วิจารได  ทําใหจิตเรารูสึกสบายมากขึ้น 
  ๑.๓ ตติยฌาณ  มีองคประกอบ ๒ คือ 
   - สุข 
   - เอกัคคตา จิตมีความสงบเย็นมากขึ้น  มีอารมณเดียว   
  ๑.๔ จตุตถฌาน  มีองคประกอบ  ๒  คือ 
   - เอกัคคตา 



 

 

๑๗๖

   - อุเบกขา  สุขเปนเวทนาทําใหจิตไมวางไปจากเวทนา  จึงเปลี่ยนสุขเปน
อุเบกขา  คนที่ทําจิตใหแนวแนถึงขั้นจตุตถฌาน  แลว เรียกวาได  “รูปาวจรสมาบัติ”  แลว 
 ๒. อรูปฌาน  ๔  ถาทําจิตใหยิ่งขึ้นกวา  จตุตฌานก็จะเขาสูอรูปญาณ  ๔ ซ่ึงเปน           
อรูปาวจรสมาบัติ  คือ อากาสานัญจายตนะ เปนญาณที่กําหนดอากาศเปนอนันต, วิญญาณัญจายตนะ  
เปนญาณที่กําหนดวิญญาณเปนอนันต,  อากิญจัญญยตนะ  เปนญาณที่กําหนดภาวะที่ไมมีส่ิงใด ๆ 
และเนวสัญญานาสุญญายตนะ คือ  ญาณที่กําหนดวามีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช 
 การเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิ  โดยนําวิธีการตาง ๆ มาใชก็ตาม  เพื่อใหเกิดผล
ความสําเร็จ  วิธีการเหลานั้น  เรียกวา  “สมถะ”  สมถะลวน ๆ ยอมนําไปสูภาวะแหงจิตที่เปนสมาธิ
สูงสุดเพียง เนวสัญญานาสัญญายตนะ  เทานั้น 
 การที่จะทําใหจิตบรรลุถึงการดับทุกข  หรือทําจิตใหบริสุทธิ์ถึงที่สุดไดนั้น  จะตอง
อาศัยปญญาเขามาชวยในการพิจารณาความจริง  เรียกวา  “การเจริญวิปสสนา”  การเจริญวิปสสนา
นั้นผลที่ไดก็คือ  การเขาถึงภาวะสมาธิที่ประณีตสูงสุด  ไดแก  ไดอีกชั้นหนึ่งเปนชั้นที่ ๙  เรียกวา 
“สัญญาเวทยิตนิโรธ”  หรือ  “นิโรธสมาบัติ”  เปนภาวะที่สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหนาที่
และมีปญญาแจมชัดในจิตบริสุทธิ์ถึงที่สุด  มีแตธรรมชาติที่บริสุทธิ์ถึงที่สุด 
 วิธีการเจริญสมาธิ  การปฏิบัติเพื่อใหเกิดสมาธิจนเปนผลสําเร็จนั้น  ยอมมีกลวิธีหรือ   
กลอุบายสําหรับเหนี่ยวนําสมาธิมากมาย  ในคัมภีรวิสุทธิมรรคไดแสดงอารมณของสมถกรรมฐาน
ในการเปนอุบายที่จะทําใหจิตใจสงบนั้นมีอยูดวยกันถึง ๔๐  ประการ เปนขอปฏิบัติที่เปนกลวิธี   
ตาง ๆ เรียกวา  “กรรมฐาน ๔๐”  โดยแบงออกเปน ๗ หมวด ใหเลือกตามจริตของตน ดังนี้ 

๑. กสิณ  ๑๐  มีปฐวีกสิณ  เปนตน  เปนการเพงกสิณ  อันมีธาตุดินเปนอารมณ 
 ๒. อสุภ  ๑๐  มีอุทธุมาตกอสุภ  เปนตน  ดวยการพิจารณาถึงความไมสวยไมงามของ
รางกาย  
 ๓. อนุสสติ  ๑๐  มีพุทธานุสสติ  เปนตน 
 ๔. พรหมวิหาร  ๔  มีเมตตา  เปนตน 
 ๕. อรูปฌาน  ๔  มีอากาสานัญจายตนะ  เปนตน 
 ๖. อาหาเรปฏิกูลสัญญา  ความกําหนดรูอาหารที่บริโภคโดยความเปนปฏิกูล 
 ๗. จตุธาตุววัฏฐาน  กําหนดแยกแยะรางกายใหเห็นสภาพตามความเปนจริง  ที่มี
องคประกอบดวยธาตุ ๔ มีธาตุดิน  เปนตน  ในการพิจารณาดังกลาวขางตนก็ขึ้นอยูกับจริตของแต
ละบุคคลดวย  เพราะแตละคนมีปญญาและความสามารถไมเทากันนั่นเอง  เมื่อเกิดรูสึกวาตนเองมี
จิตใจที่เบิกบานแลวก็สามารถบําเพ็ญเพื่อใหเกิดวิปสสนากรรมฐานในลําดับที่สูงขึ้น 



 

 

๑๗๗

 การบําเพ็ญเพียรเพื่อทําจิตใจใหสงบ  จนตั้งมั่นเปนสมาธิถึงขั้นไดฌานในระดับตาง ๆ 
เปนการบําเพ็ญกรรมฐาน  ทําใหผูปฏิบัติธรรมบังคับใจตนเองอยูกับสิ่งที่กําหนดเปนอารมณ  โดย
อาศัยหลักบริกรรม  เชน  กําหนดวาดินเปนอารมณ  ก็จะบริกรรมวา  ดิน  ดิน  ดิน... จนติดตาติดใจ  
แมนึกขึ้นไปทางอื่นภาพก็จะติดเปนอารมณ  เรียกวานิมิต  เมื่อบริกรรมไปเรื่อยจิตก็จะติดอยูกับ
อารมณนั้น  ไมคิดถึงเรื่องอื่น  มีความตั้งมั่นเปนสมาธิ  สามารถกําจัดนิวรณใหหมดไปได  บุคคลก็
จะไดอานิสงสของการเจริญกรรมฐานอีก  เปนเหตุใหไดรับความสุขกายและใจ  ดังพระพุทธพจนที่
ทรงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมบรรลุ
ปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติ  และสุข  อันเกิดจากวิเวกอยู  บรรลุทุติฌาน  มีความผองใสแหง
จิตใจภายใน  เปนธรรมอันเอกผุดขึ้นไมมีวิตกไมมีวิจาร  เมื่อวิตกวิจารสงบไปมีปติ  และสุขอันเกิด
จากสมาธิอยู  มีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติส้ินไป  บรรลุตติยฌานที่
พระอริยะเจาสรรเสริญวา  ผูไดฌานนี้  เปนผูมีอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข  บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข
ไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสกอน ๆ ได  มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  มีอุเบกขาเปน
เหตุใหสติบริสุทธิ์อยู  ดูกอนภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนานี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมาก  
พุทธะตรัสแลว  ยอมเปนไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน  และควรพัฒนาจิตของตนไปสูการปฏิบัติที่
สูงขึ้นก็คือ๑๐๙ 

 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  การปฏิบัติบําเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อใหเกิดปญญาเห็นแจง
ในทุกสิ่งทุกอยาง  ตามความเปนจริง  โดยอาศัยหลักไตรลักษณ  คือ  ใหเห็นวา  ทุกสิ่งทุกอยาง
เกิดขึ้น  ดํารงอยูช่ัวระยะหนึ่ง  แลวก็ดับไปไมมีอะไรจีรังยั่งยืน  (อนิจจัง)  ไมคงอยูในสภาพนั้น
ตลอดไปได  (ทุกขัง)  และไมมีใครสามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นได  (อนัตตา)  การพิจารณา
จนเกิดญาณ  คือความรูพิเศษในระดับตาง ๆ ตั้งแตนามรูปปริจเฉกญาณ  ดวยการรูจักแยกนามรูป
ออกจากกัน  จนถึงขั้นอาสวักขยญาณดวยการกําจัดกิเลสใหหมดไป๑๑๐ 
 ดังนั้น  บุคคลใดที่ตองการความสุขทั้งในปจจุบันและอนาคตนั้น  จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองมีการมาฝกอบรมจิตเพื่อใหเกิดความรู  และความเขาใจในชีวิตปจจุบันทําใหการดําเนิน
ชีวิตเปนไปไดดีและสามารถที่จะประกอบอาชีพการงานไดดี  เพราะรางกายหากไดรับการฝกฝน
ออกกําลังกายบอย ๆ ยอมกอใหเกิดความแข็งแรงได  ทางใจก็เชนเดียวกันหากมีการพัฒนาฝกฝน
อบรมทางจิตใจก็ทําใหมีพลังจิตในการดําเนินชีวิต  เพราะการพัฒนาจิตใหสงบจนเกิดเปนสมาธิ  
เรียกวา  สมถภาวนา  การฝกปญญาเพื่อทําใหเกิดความรูแจง  เรียกวา  วิปสสนาญาณ   ซ่ึงสามารถ
แบงวิธีการปฏิบัติธรรมออกได ๔ ประเภท  ไดแก 

                                           
๑๐๙องฺ. จตุกก. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑.  
๑๑๐องฺ. ทุกฺก. ๒๐/๓๒/๖๐.   



 

 

๑๗๘

 ๑.กายภาวนา  คือ  การฝกฝนพัฒนากายใหรูจักการติดตอส่ือสารเกี่ยวของกับสิ่ง
ทั้งหลายที่อยูภายนอกทางอินทรียทั้ง ๕  ดวยดีและปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้นในทางที่เปนคุณมิใหเกิด
โทษ 
 ๒. ศีลภาวนา  คือ  การพัฒนาพฤติกรรมดวยการฝกฝนตนใหมีกฎระเบียบวินัย            
ไมเบียดเบียนหรือกอใหเกิดความเสียทั้งตนเองและผูอ่ืน  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 ๓. จิตภาวนา  คือ  การพัฒนาจิตดวยการฝกฝนอบรมจิตใหเขมแข็งมั่นคงเกิดความเจริญ
งอกงาม  ดวยคุณธรรมทั้งหลาย  เชน  มีเมตตา  กรุณา  มุทิตา  มีความขยันหมั่นเพียร  อดทน  จิต
เปนสมาธิก็จะทําใหรูสึกเบิกบาน  สดชื่นใจ  อยูเปนสุข  เปนตน 
 ๔. ปญญาภาวนา  คือ  การพัฒนาปญญาดวยการฝกฝนจิตใหมีใหเกิดความรู  ความ
เขาใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพความเปนจริง  เกิดความรูเทาทันเห็นแจงในโลกและชีวิตตามสภาพ
ความเปนจริง  มีชีวิตที่เปนอิสระ  ปลอดโปรงจากกิเลส  สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวยปญญา  
ซ่ึงทานมหากัปปนเถระกลาวไววา  ปญญาเปนเครื่องวินิจฉัย  (ส่ิงที่ไดยินไดฟงมา)  ปญญาเปน
เครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียง  บุคคลในโลกนี้ประกอบดวยปญญาแมเผชิญความทุกข  ก็
ประสบความสุขได”๑๑๑ 

 พระพุทธองคทรงถือวา  ความรูที่แทจริงตองเกิดมาจากการปฏิบัติ  มิใชเกิดจากการ
เรียนรูหรือการทองจําจากตํารา  พระองคไมเคยยกยองคนที่มีความรูโดยการเลาเรียน  การบูชาที่
พระพุทธองคทรงสรรเสริญก็คือ  ปฏิบัติบูชา  เพราะจะทําใหผูบูชาเดินทางไปถึงมรรคผล  นิพพาน
ได  สวนอามิสบูชานั้น  พระองคไมทรงสรรเสริญ  เพราะไมอาจนําผูปฏิบัติใหพบกับความสุขสงบ
ได  ในสวนระดับสูงสุดในพระพุทธศาสนาเถรวาท  คือ  การหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด  
ดังนั้น  การบรรลุนิพพานก็คือ  การเขาถึงความดับทุกขโดยสิ้นเชิงและบรรลุความสุขอยางสูงสุดจิต
ของผูบรรลุนิพพานยอมมีความสะอาด  สวาง  สงบ  ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยูและเมื่อดับขันธไปแลวก็
ไมตองกลับมาเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฎอีกตอไป  เปนระดับที่เรียกวานิพพานสุข  คือสุขจาก

การละกิเลสทั้งปวง๑๑๒ สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี ๑ กลาววา “การนํา

หลักธรรมในเรื่องฌานสุขไปบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติธรรมนั้น หากจะเอาเรื่อง
ฌานสุขมาใชในการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปที่หวังครองเรือนที่สามารถปรับลดแบบประยุกตใช
ก็พอได แตในเมื่อมีหลักธรรมสําหรับแสวงหาความสุขขั้นพื้นฐานมีพรอมมูลแลวก็ไมเห็นความ

                                           
๑๑๑ขุ.ธ.  ๒๖/๓๕๐/๒๙๐. 

 ๑๑๒เดือน  คําดี,  ศาสนศาสตร,  พิมพคร้ังที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  ๒๕๔๕), หนา ๑๕๒. 



 

 

๑๗๙

จําเปนจะตองบูรณาการ อยางไรก็ตาม ทานที่เครียดกับการงานก็อาจผันตนเขาหาฌานสุข ๓ วันบาง

ก็ได”๑๑๓ อีกทั้ง สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี ๔ ใหความเห็นวา “การนํา

หลักธรรมในเรื่อง ฌานสุข ไปบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติธรรมไดนั้น ถาทาน
ปฏิบัติถึงขั้นไดฌาน ถือไดวา การปฏิบัติทางจิตกาวหนามาก ในตําราวา ใหใชหลักสมาธิ หรือ ฌาน 
ที่ไดนี้เปนพื้น (มาก) ในการพิจารณา โดยลักษณะตอไป ดังนั้น หากไดฌานแลว ระวังเสื่อม และใช
ผิดทางจะเกิดโทษ ดังนั้น จึงควรใชในทางกุศล และ พิจารณาไตรลักษณเทานั้น”๑๑๔  จึงทําใหสรุป

ไดวา ฌานสุข สามารถทําใหมนุษยทุกคนมีความสุขไดและปฏิบัติใหถึงฌานสุขได 

 ๓.  การอบรมดานอธิปญญาสิกขา  (Training in Higher Wisdom) 
 การฝกอบรมปญญาชั้นสูง  หมายถึง  การศึกษาหรือปฏิบัติเพื่อความรูแจงเห็นจริง       
ซ่ึงเปนความรูที่บริสุทธิ์  บริบูรณ  ไมเจือปนดวยกิเลส  ตัณหา  และอุปาทาน  ปญญาตามหลักของ
พระพุทธศาสนาจะตองเปนปญญา  (ความรู)  ที่ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ  (ความเห็นชอบหรือ
ความเห็นถูกตอง)  และเปนปญญาที่ประกอบไปดวยสัมมาสังกัปปะ  (ความดําริชอบหรือความ
ครุนคิดที่ถูกตอง)  จึงจะเรียกวา  “อธิปญญา” 
 ความหมายของปญญา  (ความรู)  หมายถึง  ความรูในสิ่งที่ยังไมรู  ไมวาความรูนั้นจะอยู
ใกลหรือไกล  เชน  การสํารวจการเปนอยูของสัตวน้ําใตทะเล  เปนตน  แตปญญาตามหลัก
พระพุทธศาสนามีความหมายลึกซึ่งกวานั้น  คือ  เปนปญญาหรือความรอบรูที่เปนไปเพื่อเห็นแจงใน
ขันธ ๕  ไตรลักษณ  อริยสัจ ๔ เปนตน  หลักการศึกษาทางพระพุทธศาสนา  แตกตางไปจาก
การศึกษาทางโลกประการหนึ่ง  ก็คือ  การศึกษาทางพระพุทธศาสนาจะเริ่มศึกษาจากภายในกอน
แลวจึงขยายวงกวางออกไปสูภายนอก  การศึกษาโลกภายใน  ก็คือ  การมารูตนเอง  หากคนเราไมรู
ตนเองและไมเขาถึงธรรมชาติของคนแลว  ก็ไมสามารถดําเนินชีวิตของตนใหประสบกับความสุขที่
แทจริงได  เพราะไมรูปญหา  (ทุกข)  ไมรูสาเหตุที่แทจริงของปญหา  (สาเหตุที่ทําใหทุกขเกิด)  ไมรู
ความดับหรือแกปญหา  และไมรูวิธีการปฏิบัติแกปญหา  (ทุกข)  อันเชื่อมโยงไปสูธรรมชาติ  ที่ชีวิต
ตองเปนไปอยางนั้น  คือ  หลักแหงไตรลักษณ  คนเราจึงเขาไปยึดมั่นถือมั่น  (อุปาทาน)  ในตัวตน  
เมื่อเกิดมีตัวตนก็เกิดมีของตนตามมา  เชน  ส่ิงนั้นสิ่งนี้เปนของตน  คนนั้นเปนคนที่ตนรัก  คนโนน
เปนคนที่ตนเกลียด ฯลฯ  ปญหา  (ทุกข)  ก็เกิดขึ้น  เพราะคนเราเอาความคิดความเห็นไปติดอยูกับ
วัตถุส่ิงของ  เมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นมาก  ความทุกข  (ปญหา)  ก็มาก  หากมีความยึดมั่นถือมั่นนอย  
ทุกข  (ปญหา)  ก็นอยลง 

                                           
๑๑๓ผูใหสัมภาษณทานที่ ๑  (อางแลว). 
๑๑๔ผูใหสัมภาษณทานที่ ๔ (อางแลว). 



 

 

๑๘๐

 เพราะฉะนั้น  การฝกตามไตรสิกขา  เร่ิมตั้งแต  ศีลสิกขา  ไดแก  การฝกอบรมในดาน
ความประพฤติทางกาย  และวาจา  เปนการควบคุมการประพฤติทางกายและวาจาใหอยูในกรอบ  
และพรอมที่จะสงเสริมสนับสนุนพัฒนาทางดานจิตใจ  อันไดแก  มรรคมีองค ๘ ขอ  สัมมาวาจา  
สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะหลักจิตสิกขา   ไดแก  การฝกอบรมจิตหรือกระบวนการฝกสภาพ
จิตใจใหเขมแข็งแนวแนมั่นคงตอเปาหมายที่ตองการ  อันไดแก  มรรคมีองค ๘ ขอสัมมาวายามะ  
สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิหลักปญญาสิกขา  ไดแก  การฝกอบรมปญญา  คือ  ความรูความเขาใจที่
ถูกตองตามแนวทางที่จะปฏิบัติ  อันไดแก  มรรคมีองค ๘ ขอสัมมาทิฐิและสัมมาสังกัปปะ  เมื่อมี
พื้นความรู  ความคิดที่ถูกตองแลว  จากนั้นก็มุงไปที่การควบคุมพฤติกรรมทางกาย  และวาจา  ใหอยู
ในสภาพที่พรอมแกการพัฒนาจิต  จากนั้นก็ฝกอบรมจิตซึ่งเปนขั้นที่ละเอียดกวาใหเกิดผลดี  ความรู
ความเขาใจขั้นพื้นฐานนั้นจะคอย ๆ เจริญเพิ่มพูนขึ้นจนกลายเปนการหยั่งรู  ถึงสภาพทั้งหลายตาม
ความเปนจริง  จนถึงขั้นวิมุตติหลุดพนจากกิเลสทั้งหลาย  เปนเปาหมายสูงสุดของการปฏิบัติ๑๑๕ 
 ระดับท่ี ๓ นิพพานสุข  
 นิพพาน หมายถึง สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกขไดแลว เพราะไรกิเลสไรทุกข เปน
อิสระภาพสมบูรณ๑๑๖ นิพพานสุข คือ สุขอันเนื่องดวยนิพพาน มีบอเกิดมาจากปญญาหรือการ
ปฏิบัติวิปสนากรรมฐาน ทางพระพุทธศาสนายกยองนิพพานวาเปนความสุขขั้นสูงสุด หรือเปนบรม
สุข นิพพานนั้น ทานผูรูกลาววา เปนอรูปธรรม เปนนาม แตไมใชนามขันธ นิพพานจึงเปนขันธ
วิมุตติ คือพนจากความเปนขันธ และพนจากกาลทั้ง ๓ ดวย นิพพานจึงเปนกาลวิมุตติ อรูปธรรม 
ไดแก มรรค ผล และนิพพาน จัดเปนอสังขตธรรม คือ ธรรมอันปจจัยอะไร ปรุงแตงไมได เมื่อเปน
เชนนี้จึงเปนสภาวะธรรมที่เที่ยงแท เปนบรมสุข และเปนอนัตตา คือ วางจากตัวตน คือ กิเลส ดวย
เหตุนั้นทานจึงแสดงวา “นิพพานเปนความสุขอยางยิ่ง นิพพานเปนความวางอยางยิ่ง มนุษยทั้งหลาย
ยอมไปสูสถานที่ไมเกิดที่ไปแลวไมเศราโศก” ความสุขระดับนิพพานสุข เปนสุขเนื่องดวยนิพพาน 
ผูเสวยสุขไดแก มนุษยปุถุชนและอริยบุคคลชั้นตั้งแตพระโสดาบันถึงพระอรหันต(แตตองแยกแยะ
ออกไปอีก ถาเปนผลสมาบัติสุข ก็ไดสําหรับผูบรรลุขั้นนั้น ๆ ถาเปนนิโรธสมาบัติ ก็ไดเฉพาะ    
พระอนาคามีและพระอรหันตที่ไดสมาบัติ ๘ แลว) ถาจัดโดยถือบุคคลเปนหลัก การเสวยความสุข
ในนิพพานจะมีวิสัยคือ เปนอริยบุคคล ช้ันโสดาบันและสกทาคามี หรืออาจเสวยกามสุข ฌานสุข 
และนิพพานสุขประเภทผลสมาบัติสุข อริยบุคคลชั้นอนาคามีและพระอรหันต อาจเสวยฌานสุข 
และนิพพานสุขทั้งประเภทผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติสุข (ถาไดสมาบัติ ๘ แลว) 

                                           
๑๑๕วิทย  วิศทเวทย,  เสถียรพงษ  วรรณปก,  พระพุทธศาสนา ม. ๑,  (กรุงเทพมหานคร : 

อักษรเจริญทัศน จํากัด,  ๒๕๔๔), หนา  ๗๘. 
๑๑๖พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๖๖. 



 

 

๑๘๑

 นิพพาน เมื่อกลาวโดยสภาพ นิพพานก็เปนอนัตตาในขอที่วาเปนสิ่งที่วางเปลาปราศจาก
ตัวตน ดํารงอยูในสภาพที่วางเปลาอยางนั้นตลอดกาล คือ ไมมีปจจัยอะไรที่จะมาปรุงแตงให
กลายเปนไมวางไมได เหตุนั้น ทานจึงแสดงวา “นิพพานํ ปรมํ สฺุญํ แปลวา พระนิพพาน           
เปนสภาวะที่วางอยางยิ่ง” เมื่อกลาวโดยสภาวะ “นิพพานนั้นมีความสงบจากความทุกขเปนลักษณะ
มีความไมแตกดับเปนกิจ ไมมีนิมิต คือ เครื่องหมายเปนอาการปรากฏ และมีความออกไปจากภพ
เปนผล” เมื่อกลาวโดยสวนมากหรืออยางสามัญที่สุด นิพพานคือการดับสนิทแหงตัณหาหรือ
อุปาทานดับสิ้น ธรรมชาติที่ดับสิ้นแหงราคะ โทสะ และโมหะ ไปเมื่อใด เมื่อนั่นแหละคือสภาพท่ี
ถึงซึ่งนิพพาน เพราะนิพพานเปนประสบการณที่รูไดเฉพาะตน และผูที่บรรลุนิพพานแลวจึง
สามารถเลาอธิบายใหผูอ่ืนฟงได แตผูฟงไมสามารถจะรูเทาเหมือนกับผูที่มีประสบการณที่ผาน
มาแลวได อยางไรก็ตาม พระพุทธเจาไดตรัสอธิบายประสบการณนี้ไว ซ่ึงปรากฏในคัมภีร
พระไตรปฎกวา นิพพานคือสภาพที่ไมมีความยึดมั่นถือมั่นวาโลกเปนอัตตา มีตัวตน เราเขาใหมอง
โลกตามความเปนจริง มิใชมองโลกตามที่เราอยากใหเปน การควบคุมกิเลสตัณหาและอุปทานที่
ปดบังจิตใหมืดมัวเสียไดช่ือวา นิพพาน ดังที่ปรากฏในคัมภีรอังคุตตรนิกายวา 

“ผูใดรูแจงเกี่ยวกับโลกทั้งปวง รูโลกทั้งปวงตามความเปนจริง แยกออกไปจาก
โลกได ไมมีกิเลสในโลก ควบคุมอารมณทั้งปวงได ปลดเปลื้องกิเลสทั้งมวลได ผู
นั้นไดสัมผัสนิพพานอันเปนความสงบอยางยิ่ง…”๑๑๗ 

 
 ในฐานะที่นิพพานเปนโลกุตตรสุข เพราะนิพพานไมตองอาศัยปจจัยปรุงแตง จึงพนจาก
ภาวะที่มีความไมเที่ยงและเปนทุกขไปได  นิพพานจึงเปนสุขที่แทจริง เพราะไมระคนอยูกับทุกข ไม
มีความสุขอื่นใดที่จะเหนือกวาความสุขคือนิพพาน เพราะนิพพานเปนภาวะแหงความสุขที่สูงสุด   
ดังสุภาษิตที่วา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ  นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง”๑๑๘ ภาวะแหงนิพพานนั้นเปนสิ่งที่ดีที่สุด
ของมนุษย ฉะนั้น มนุษยจึงควรแสวงหาพระนิพพาน เพราะ…การแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐก็คือ     
การแสวงหาพระนิพพาน๑๑๙ 
 นิพพานสุข จึงหมายถึง ประสบการณทางจิตที่บริสุทธิ์ที่สุด ไมเกี่ยวเนื่องดวยอารมณ 
เปนความสุขอันปราณีตมีความสมบูรณในตัว  เปนความสุขที่ เกิดขึ้นเอง  เปนไปเองเปน
ประสบการณเพื่อประสบการณ มิใชความสุขที่เกิดจากการไดตอบสนองจากความตองการ มิใช

                                           
๑๑๗องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๘. 
๑๑๘ขุ.ธ. ๒๕/๒๓/๓๑. 
๑๑๙ม.มู. ๑๒/๓๑๕/๒๖๑. 



 

 

๑๘๒

ความสุขที่จะไปเติมความบกพรองให เต็ม  ไมใช เปนหนทางไปสูโลกอะไรอีก  ในทาง
พระพุทธศาสนา ไดใชคําวานิพพานสุขไวมากมาย แตในที่นี้ผูวิจัยจะนํามาแสดงเทาที่สามารถ
ประมวลมาได หรือเทาที่มีการกลาวถึงกันบอย ๆ และเปนคํากลาวถึงผูบรรลุนิพพานวาเปนสุข เชน
วา นิพพานเปนสุขยิ่งหนอ๑๒๐ นิพพานเปนบรมสุข๑๒๑ สุขอื่นยิ่งกวานิพพานสุขไมมี๑๒๒ นี่คือสุขที่
ยอดเยี่ยม๑๒๓ พระอรหันตทั้งหลายมีความสุขจริงหนอ๑๒๔ ผูปรินิพพานแลวนอนเปนสุขทุกเมื่อ
แลว๑๒๕ ผูไรกังวลเปนผูมีความสุขหนอ๑๒๖ พวกเราผูไมมีอะไรใหกังวลเปนสุขจริงหนอ๑๒๗ แมแตผู
เขาปฏิบัติธรรม ก็ตองมองพระนิพพานวาเปนสุข จึงนับวาเปนการปฏิบัติธรรมที่ถูกตอง สมดังพระ
พุทธพจนที่วา 

“ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผูมองเห็นนิพพานโดยความเปนสุข จักเปนผูประกอบดวยขอ
พินิจที่เกื้อแกการบรรลุสัจจะ (อนุโลมิกาขันติ) ยอมเปนสิ่งที่เปนไปได; ขอที่ภิกษุผู
ประกอบดวยขอพินิจที่เกื้อแกการบรรลุสัจจะ จักกาวลงสูสัมมัตตนิยาม (กําหนด
แนนอนในภาวะที่ถูกตองหรือในกฎเกณฑแหงความถูกตอง) ก็ยอมเปนสิ่งที่เปนไป
ได; ขอที่ภิกษุผูกาวลงสูสัมมัตตนิยาม จักบรรลุโสดาปตติผล หรืออนาคามิผลหรือ
อรหัตตผล ก็ยอมเปนสิ่งที่เปนไปได”๑๒๘ 

  
 บอเกิดของความสุขในทางพระพุทธปรัชญาเถรวาท มีมากมาย และแตกตางกันออกไป 
แตพอจะกลาวโดยสรุปไดมี ๓ ประการ คือ 
 ๑. ความสุขที่เกิดจากกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะที่นาพอใจ เปน
ความสุขที่อยูในขั้นที่หยาบ ซ่ึงมีทั้งคุณและโทษ เพราะเปนความสุขที่อยูภายใตอิทธิพลของตัณหา 
เปนความสุขที่ขึ้นตออามิสที่เรียกวา อามิสสุข เปนความสุขที่เนื่องดวยการเสวยเวทนา เรียกวา 
เวทยิตสุข ซ่ึงเปนความสุขของปุถุชนที่ยังติดของอยูกับโลกิยวิสัยมาก 
                                           

๑๒๐ขุ.อ. ๒๕/๕๙/๙๓. 
๑๒๑ม.ม. ๑๓/๒๘๗/๒๘๑. 
๑๒๒ขุ.เถรี  ๒๖/๔๗๔/๕๐๒. 
๑๒๓องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๑๖/๓๙๖. 
๑๒๔สํ.ข. ๗/๑๕๓/๑๐๑. 
๑๒๕องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๕/๑๗๕. 
๑๒๖ขุ.อุ. ๒๕/๕๗/๙๒. 
๑๒๗ขุ.ธ. ๒๕/๒๕/๔๒. 
๑๒๘องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๗๒/๔๙๒. 



 

 

๑๘๓

 ๒. ความสุขที่เกิดจากฌาน เรียกวา ความสุขทางใจ ที่จิตไดสัมผัสกับสมาธิ จิตที่เจริญ
สมาธิไดถึงขั้นอัปปนาสมาธิ ซ่ึงเปนจิตมั่งคั่งแนวแน ฌานสุขจิตยอมหลุดพนจากกิเลสตัณหา       
ไดช่ัวคราว เพราะการขมกิเลสไวดวยองคฌาน ฌานสุขนี้แมมิใชเปนความสุขที่เกิดจากวัตถุมา
สนอง แตก็ยังมีความตองการสิ่งบางสิ่งอยู จึงเปนเหตุใหเกิดอุปทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่นได 
ดังนั้น ผูบําเพ็ญเพียรทางธรรมจึงควรปฏิบัติใหถึงนิพพานสุขตอไป 
 ๓. ความสุขที่เกิดจากนิพพาน เปนความสุขที่ไมตองเสวยอารมณ คือ เปนความสุขที่
เหนือเวทนา เพราะเปนความสุขที่เกี่ยวเนื่องดวยสัญญาเวทยิตนิโรธที่ดับสัญญาและเวทนาไดแลว 
นิพพานเปนความสุขขั้นสูงสุด หรือเปนบรมสุขในทางพระพุทธศาสนา 
 ลักษณะของนิพพานสุข 
 ลักษณะของนิพพานนับวาเปนสิ่งที่ยากในการอธิบายใหเขาใจ เพราะนิพพานเปนธรรม
อันลึกซึ้ง เปนลักษณะของธรรมที่เปนโลกุตตระ คือ พนจากวิสัยของโลกแหงปุถุชนที่เต็มไปดวย
กิเลส และถูกครอบงําไดดวยอวิชชา และนิพพานเปนธรรมอันบุคคลผูยังไมไดบรรลุยังไมไดเขาถึง
จะไมสามารถรูและเขาใจนิพพานนั้นไดอยางถองแท เพราะนิพพานเปนสภาพธรรมที่บุคคลใด ๆ 
จะคิดคะเนเอาหรือการอนุมานเอาไมไดทั้งสิ้น ดังพระดํารัสที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวในนิพพาน
สูตรวา “ฐานะที่บุคคลเห็นไดยากชื่อวา นิพพาน ไมมีตัณหา นิพพานนั้นเปนธรรมจริงแท ไมเห็นได
โดยงายเลย ตัณหาอันบุคคลแทงตลอดแลว กิเลสเครื่องกังวลยอมไมมีแกบุคคลผูรู ผูเห็นอยูฯ”๑๒๙ 
 ดังนั้น นิพพานจึงไมเหมือนสิ่งใดในโลกที่มนุษยปุถุชนเคยเห็น ความจริงใคร ๆ           
ก็คาดคะเนได แตไมมีการคาดคะเนของใครถูก นิพพานมีอยู แตก็ไมมีอยูอยางที่ปุถุชนเขาใจ 
นิพพานเปนภาวะที่ผูทําลายกิเลสทําลายอวิชชาแลวเทานั้นจึงจะรูและเขาใจภาวะของนิพพานวาเปน
เชนไร และผูที่บรรลุถึงนิพพานแลวก็อธิบายใหคนอื่นเขาใจอยางที่ตนเองรูและเขาใจไมได เพราะ
ความจํากัดของภาษา นิพพานอยูเหนือภาษาสมมติบัญญัติทั้งหลายที่มนุษยใชพูดกัน การที่ผูบรรลุ
นิพพานแลวจะอธิบายไดก็เปนเพียงอุปมาเปรียบเทียบใหฟงเทานั้นวา มีลักษณะเปนเชนไร แตถึงจะ
อธิบายอยางไรสิ่งที่อธิบายก็ไมใชนิพพานแทเสียทีเดียว เหมือนกับอธิบายเรื่องสีตาง ๆ ใหคนมีจักษุ
บอดแตกําเนิดฟงนั่นเอง อธิบายเปรียบเทียบอยางไรก็คงจะเขาใจเรื่องสีไมได สุดทายสีที่คนมีจักษุ
บอดเขาใจกับสีที่เราตองการใหเขาเขาใจมันคนละอยางกัน เชนเดียวกันนิพพานผูบรรลุถึงก็อธิบาย
ใหคนที่ยังไมบรรลุฟงใหเขาใจอยางที่ตนเองเขาใจอยางที่ตนเองรูนั้นยากมาก ดังนั้น ปุถุชนจะเขาใจ
นิพพานไดอยางแจมแจงจะตองลงมือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาอยางจริงจังและบรรลุ
นิพพานดวยตนเองเทานั้น เพราะนิพพานเปนของเฉพาะตน บรรลุแทนกันไมได เหมือนทานขาวจะ
ทานใหอ่ิมแทนกันไมได ดังขอความที่พระพุทธเจาตรัสกับชานุสโสณีพราหมณในนิพพุตสูตรวา 

                                           
๑๒๙ขุ.ขุ. ๒๕/๑๕๙/๒๐๗. 



 

 

๑๘๔

“…ดูกอนพราหมณ ในเมื่อบุคคลนี้เสวยธรรมเปนสิ่งที่ส้ินราคะอันไมมีสวนเหลือ
เสวยธรรมเปนที่ส้ินโทสะอันไมมีสวนเหลือ เสวยธรรมเปนที่ส้ินโมหะอันไมมีสวน
เหลือ นิพพานยอมเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาลควร
เรียกใหมาดู ควรนอมเขามาดู อันวิญญาณพึงรูเฉพาะตน ดังไดกลาวมาแลวแลฯ”๑๓๐ 

 
 นิพพาน แปลวา ดับ หมายถึง การดับกิเลสและกองทุกขเปนโลกุตตรธรรม และเปน
จุดมุงหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา บางคนอาจเขาใจผิดวานิพพานหมายถึง ธรรมชาติที่ดับ
แลว พระนิพพานคงไมมี แทที่จริงคําวาดับนี้ นิพพานไมไดหมายถึงดับตัวเอง แตหมายถึงวาเพลิง
กิเลสเพลิงทุกขดับไป เปรียบเหมือนไฟดับไป แตสภาพที่ดับยังมีอยู หรือเปรียบเหมือนโรคที่หาย
แลว ความไมมีโรคก็มีอยู 
 นิพพาน เมื่อวาโดยลักษณะแลวนิพพานมีเพียงลักษณะเดียว คือ สันติลักษณะ ลักษณะ
แหงความสงบ หมายถึงสงบจากกิเลสอาสวะทั้งปวง นิพพาน มีรสเพียงอยางเดียว คือ ไมตาย       
(อจฺจุติรสํ) นิพพาน มีผลปรากฏอยางเดียว คือ ไมมีนิมิต (อนิมิตฺตปจฺจุปฏฐานํ)๑๓๑ 
 นิพพานเปนปรมัตถธรรมที่มีอยูจริง นิพพานเปนวิสังขาร คือ ปราศจากสังขาร นิพพาน
เปนอสังขตธรรม คือ ธรรมอันปจจัยอะไรปรุงแตงไมได อสังขตลักษณะ ๓ ประการ คือ ไมเกิด ๑ 
ไมเปลี่ยนแปลงแปรผันเปนอยางอื่น ๑ ไมแตกสลายดับไป ๑ นิพพานเปนธรรมธาตุมีอยู เปน
อายตนะและอารมณของพระอริยเจาทั้งหลาย ธรรมชาตินั้นเปนที่ส้ินสุด เปนที่ดับทุกข ดังที่        
พระพุทธดํารัสที่ทรงตรัสยืนยันวานิพพานมีอยูไวในนิพพานสูตรวา 

 “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยกระทําไมได
แลว ปรุง แตงไมไดแลว มีอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปน
แลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลว จักไมไดมีแลวไซร การสลัดออก
ซ่ึงธรรมชาติที่เกิดแลว เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว ปรุงแตงแลว จะไมพึงปรากฏใน
โลกนี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัย
กระทําไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลว มีอยู ฉะนั้น การสลัด ออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแลว 
เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว ปรุงแตงแลว จึงปรากฏ ฯ”๑๓๒ 
 “ความไมหวั่นไหว…ยอมไมมีแกผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยเมื่อความหวัน่ไหว
ไมมี ก็ยอมมีปสสัทธิ เมื่อมีปสสัทธิ ก็ยอมไมมีความยินดี เมื่อไมมีความยินดี ก็ยอมไม

                                           
๑๓๐อง.ติก. ๒๐/๔๙๕/๒๐๒. 
๑๓๑อภิ.วิภง ฺ.  ๑๘๙/๙๑. 
๑๓๒ขุ.ขุ. ๒๕/๑๖๐/๒๐๗. 



 

 

๑๘๕ 

มีการมาการไป เมื่อไมมีการมาการไป ก็ไมมีการจุติและอุปบัติ เมื่อไมมีการจุติและ
อุปบัติ โลกนี้โลกหนาก็ไมมี ระหวางโลกทั้งสองก็ไมมี นี้แล เปนที่สุดแหง    ทุกข 
ฯ”๑๓๓ 

 
 นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง สุขที่เกิดจากความสิ้นทุกขไมใชสุขแบบโลกิยะทั่ว ๆ ไป เมื่อวา
โดยผลแลวนิพพานคือความสิ้นทุกขโดยประการทั้งปวง มีผลอยางเดียว คือ สันติสุขหรือบรมสุข 
ดังพระพุทธดํารัสวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ”๑๓๔ แปลวา “นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง” “นิพฺพานํ ปรมํ    
วทนฺติ พุทฺธา”๑๓๕ แปลวา “พระพุทธเจาทั้งหลายยอมกลาววานิพพานยอดเยี่ยม” และดังขอความที่
พระพุทธเจาตรัสไวในคาถาธรรมบทวา 
 นิพพานเปนสิ่งท่ีประเสริฐท่ีสุด ประเสริฐกวาสังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งหลาย    
ดังพุทธดํารัสที่ตรัสไวในปสาทสูตรวา 

 “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขตธรรมก็ดี อสังขตธรรมก็ดี มีประมาณเทาใด วิราคะ คือ
ธรรมที่บรรเทาความเมา นําเสียซ่ึงความระหาย ถอนขึ้นดวยดีซ่ึงอาลัย ตัดวัฏฏะ ส้ินไป
แหงตัณหา ส้ินกําหนัด ดับ นิพพาน บัณฑิตกลาววาเลิศกวาสังขตธรรมและอสังขต
ธรรมเหลานั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเลื่อมใสในวิราคธรรม ชนเหลานั้นชื่อ
วาเล่ือมใสในธรรมอันเลิศ ก็ผลอันเลิศยอมมีแกผูเล่ือมใสในธรรมอันเลิศ ฯ”๑๓๖ 

 
 นิพพานมีลักษณะเปนอนัตตา เพราะไมมีตัวตนในการรับรู เพราะถานิพพานยังมีตัวตน
ก็ยังไมเชื่อวาหลุดพนเพราะยังติดอยูที่ตัวตน เหมือนอยางวาไฟดับ ตองไมมีตัวตนของไฟ ถายังมี
ตัวตนของไฟอยูเราก็เห็นได และไมเรียกวาไฟดับ นิพพานจึงมีลักษณะเปนอนัตตา เพราะไมมี
ตัวตนในการรับรู ดังพระพุทธดํารัสที่ตรัสไวในพาหิยสูตรวา 

 “…ดูกอนพาหิยะ เพราะเหตุนั้นแล ทานพึงศึกษา อยางนี้วา เมื่อเห็น จักเปนสักวา
เห็น เมื่อฟงจักเปนสักวาฟง เมื่อทราบจักเปน สักวาทราบ เมื่อรูแจงจักเปนสักวารูแจง 
ดูกอนพาหิยะ ทานพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกอน พาหิยะ ในกาลใดแล เมื่อทานเห็นจักเปน
สักวาเห็น เมื่อฟงจักเปนสักวาฟง เมื่อ ทราบจักเปนสักวาทราบ เมื่อรูแจงจักเปนสักวารู

                                           
๑๓๓ขุ.ขุ. ๒๕/๑๖๑/๒๐๘. 
๑๓๔ม.ม. ๑๓/๒๘๗/๒๘๑. 
๑๓๕ที.มหา. ๑๐/๕๔/๕๗. 
๑๓๖ขุ.อิติ. ๒๕/๒๗๐/๒๙๘. 



 

 

๑๘๖

แจง ในกาลนั้น ทานยอมไมมี ในกาลใด ทานไมมี ในกาลนั้น ทานยอมไมมีในโลกนี้ 
ยอมไมมีในโลกหนา ยอมไมมีในระหวางโลกทั้งสอง นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข ”๑๓๗ 

 
 นิพพานเปนปรมัตถธรรมที่พนจากรูปและอรูปจากสุขและทุกขท่ีมีอยูในโลก ดังพระ
พุทธดํารัสวา 

“ดิน น้ํา ไฟ และลม ยอมไมหยั่งลงในนิพพานธาตุใด ในนิพพานธาตุนั้น ดาวทั้งหลาย
ยอมไมสวาง พระอาทิตยยอมไมปรากฏ พระจันทรยอมไมสวาง ความมืดยอมไมมี ก็
เมื่อใดพราหมณช่ือวาเปนมุนีเพราะรู (สัจจะ ๔) รูแลวดวยตน เมื่อนั้น พราหมณยอม
พนจาก รูป และอรูป จากสุขและทุกข ” ๑๓๘ 

 
 นิพพานคือธรรมท่ีพนไปจากเหตุและผล อริยสัจเปนธรรมที่ประกอบไปดวยเหตุและ
ผล สวนพระนิพพาน คือ ธรรมที่พนไปจากเหตุผล เปรียบเทียบเชน การเดินทางไปยังสถานที่แหง
หนึ่ง การเดินทางคือเหตุ การถึงคือผล แตสถานที่ถึงนั้นไมใชเหตุไมใชผลในอภิธัมมัตถสังคหบาลี 
ทานไดแสดงลักษณะของพระนิพพานไว ๔ ประการ คือ 

 ปทมจฺจุตฺ มจฺจนฺตํ  อสงฺขตมนุตฺตรํ  
 นิพฺพานมีติ ภาสนฺติ  วานมุตฺตามเหสโย ๑๓๙ 

 “พระมเหสีทั้งหลาย (ผูแสวงหาซึ่งคุณอันยิ่งใหญ) ผูพนแลวจากตัณหาชื่อวา วานะ (ตัณหาเครื่อง
รอยรัด) ยอมตรัสเรียกบทอันไมมีจุติ อันลวงเสียซ่ึงที่สุด อันปจจัยอะไร ๆ ปรุงแตงไมได อันยอด
เยี่ยมวา นิพพาน ดังนี้ ฯ” 
 ลักษณะของนิพพาน ที่เดนชัดอีก ๔ ประการคือ 
 ลักษณะที่ ๑ คือ “อจฺจุตํ” แปลวา ธรรมอันไมจุติ คือ ธรรมที่ไมตาย หมายความวา ธรรม
ที่ไมมีการเกิดและการตาย เมื่อไมมีการเกิด การตายก็มีไมได ธรรมชนิดนี้เรียกวา “นิพพาน” 
 ลักษณะที่ ๒ คือ “อจฺจนฺจุตํ” แปลวา ธรรมอันลวงเสียซ่ึงที่สุดแหงกิเลสมีราคะเปนตน 
คือ ธรรมที่กาวลวงขันธ ๕ หมายความวา ธรรมที่กาวลวงขันธ ๕ ทั้งที่เปนอดีต และอนาคต ธรรม

                                           
๑๓๗ขุ.อุ. ๒๕/๔๙/๘๓. 
๑๓๘ขุ.อุ. ๒๕/๕๐/๘๕. 
๑๓๙มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัต

วิภาวินีฏีกาฉบับแปลเปนไทย, พิมพนอมถวายเปนพระมหาราชานุสรณเฉลิมพระเกียรติ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๐๖), หนา ๒๙๐. 



 

 

๑๘๗

ชนิดนี้เรียกวา “นิพพาน” เพราะวานิพพานนั้นกาวลวงขันธ ๕ ที่ดับลงไปแลวในอดีต ที่เรียกวา  
“ปุพพันตขันธ” และกาวลวงขันธ ๕ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่เรียกวา “อปรันตขันธ” เสียได นิพพาน
เปนธรรมที่พนจากขันธ เรียกวา “ขันธวิมุตติ” และเปนธรรมที่พนจากกาลทั้ง ๓ เรียกวา “กาล
วิมุตติ” 
 ลักษณะที่ ๓ คือ “อสงฺจุตํ” แปลวา ธรรมอันปจจัยอะไรปรุงแตงไมได คือ ธรรมที่ไมถูก
ปรุงแตงดวยปจจัย ๔ อยางใดอยางหนึ่ง ธรรมชนิดนี้เรียกวา “นิพพาน” นิพพานนี้เปนธรรมที่ไมใช 
จิต เจตสิก รูป เพราะจิต เจตสิก รูป ทั้ง ๓ อยางนี้เกิดขึ้นไดก็โดยมีปจจัย ๔ คือ กรรม, จิต, อุตุ, 
อาหาร อยางใดอยางหนึ่งปรุงแตงขึ้นที่เรียกวา สังขตธรรม แตนิพพานเปนอสังขตธรรม เปนธรรมที่
ไมถูกปรุงแตงดวยปจจัยทั้ง ๔ ดังกลาวมาแลว 
 ลักษณะที่ ๔ คือ “อนุตฺตรํ” แปลวา ธรรมอันยอดเยี่ยม คือ ไมมีส่ิงที่ประเสริฐไปกวานี้
แลว หมายความวา ไมมีธรรมชนิดอื่น ๆ ใดที่จะประเสริฐกวาธรรมชนิดนี้อีกแลว ธรรมชนิดนี้
เรียกวา “นิพพาน” 
 สรุปวา  นิพพานเปนสิ่งที่มีอยูจริงในระดับปรมัตถสัจจะ มีลักษณะสงบระวังอยางยิ่ง มี
ความสุขอยางประณีต อันเกิดจากการดับกิเลสและกองทุกขทั้งปวง นิพพานเปนอสังขตธรรมและ
เปนวิสังขาร เพราะไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง นิพพานไมใชส่ิงใดในโลกนี้ และไมใชส่ิงใด ๆ ใน
จักรวาล ไมใชส่ิงนี้ ไมใชส่ิงนั้น ไมใชสสาร ไมใชพลังงาน รับรูทางประสาทสัมผัสไมได ไมจุติ ไม
อุปบัติ ไมมีเหตุปจจัย ไมมีการสรางสรรค ไมมีการทําลาย ไมไดประกอบขึ้นมาจากสิ่งใด ไมมีที่ตั้ง
อาศัย นิพพานไมมีความพรอง นิพพานเปนธรรมธาตุที่มีอยู แตภาวะของนิพพานไมสามารถอธิบาย
ได จะอธิบายไดก็เปนเพียงการอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบเทานั้น ดังที่พระนาคเสนทูลถวายวิสัชชนา
เร่ืองรูปพรรณสัณฐานหรือขนาดของนิพพานแกพระเจามิลันทวา 

  “อาตมภาพแสดงถวายเชนนั้นไมได เพราะพระนิพพาน  ไมมีเหตุปจจัย 
อยางเดียวกับผูที่ถูกถามวาปลาในทะเลมีเทาไร แลวตอบไมไดฉะนั้น แตอาตมภาพ
ยอมแสดงคุณแหงพระนิพพานถวายไดโดยอุปมา… พระนิพพานเปรียบเหมือน
ดอกบัว คือ ธรรมดาดอกบัวน้ําไมติดอยูได ฉันใด พระนิพพานก็ไมมีกิเลสติดอยู ฉัน
นั้นแล พระนิพพานเปรียบเหมือนน้ํา อธิบายวา น้ําเปนของเย็นดับเสียซ่ึงความรอน
กระวนกระวาย ฉันใด พระนิพพานก็เปนของเย็นดับความกระวนกระวายที่เกิดจาก
กิเลสเสียไดฉันนั้น อนึ่ง น้ําเปนของบําบัดความกระหายเสียได พระนิพพานก็ดับความ
ดิ้นรนทะเยอทะยานเสียไดเชนเดียวกัน พระนิพพานเปรียบเหมือนคุณแหงทะเล 
อธิบายวา คุณแหงทะเลมี ๔ คือ   ๑. เปนที่ไมมีซากศพ     พระนิพพานก็เปนที่ไมมี
ซากศพ คือ กิเลส    ๒. ทะเลเปนที่กวางขวาง ไมมีฝงเปนที่กําหนด ไมเต็มดวยน้ําที่



 

 

๑๘๘

ไหลมา ฉันใด พระนิพพานก็กวางขวาง ไมมีฝงเปนที่กําหนด ไมเต็มดวยน้ําที่ไหลมา 
ฉันใด พระนิพพานก็เปนที่กวางขวาง ไมมีฝง     ไมเต็มไปดวยหมูสัตวฉันนั้น
เหมือนกัน  ๓. ทะเลเปนที่อยูของฝูงภูต พระนิพพานก็เปนที่อยูของพระขีณาสพ
เชนเดียวกัน  ๔. ทะเลเปนที่เบิกบานดวยระลอกคลื่น ฉันใด พระนิพพานก็เบิกบาน
ดวยวิชชาและวิมุติฉันนั้นเหมือนกัน…พระนิพพานเปรียบเหมือนคุณของยอดภูเขา 
อธิบายวา ยอดภูเขายอมมีคุณ ๕ อยาง คือ            ๑. เปนที่สูง   ๒. เปนที่ไมหวั่นไหว   
๓. เปนที่ยากจะขึ้นได   ๔. พืชพรรณงอกขึ้นไมได     ๕. พนจากความยินดียินรายทุก
อยาง พระนิพพานก็มีคุณเชนเดียวกับยอดภูเขานี้แล” ๑๔๐ 

 
และพระนาคเสนทูลถวายวิสัชชนาเรื่องที่ตั้งแหงนิพพานวาไมมีที่ตั้งเปรียบเหมือนไฟวา 

 “พระนิพพานมีอยู แตที่ตั้งแหงพระนิพพานไมมี อาตมภาพจะเปรียบเทียบถวาย
ธรรมดาไฟตามปกติไมปรากฏวาตั้งอยูที่ไหน แตเมื่อบุคคลเอาไมมาสีกันเขา ไฟก็เกิด
มีขึ้นไดนี้ ฉันใด แมพระนิพพานก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ ไมปรากฏวามีที่ตั้ง แตวาเมื่อ
บุคคลพยายามบําเพ็ญศีล สมาธิ และปญญาใหแกกลาแลว พระนิพพานก็เกิดมีขึ้นได
เชนไฟนั้นแล”๑๔๑ 

 
 จากขอความขางตนแสดงวาภาวะของนิพพานเปนสิ่งที่ยากในการอธิบายวาคือส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดในโลกนี้หรือในโลกไหน ๆ เพราะนิพพานเปนภาวะที่อยูนอกเหนือจากประสาทสัมผัส 
เปนโลกุตตรธรรมที่ไมมีปรากฏอยูในโลกิยวิสัย ปุถุชนไมสามารถที่จะรูและเขาใจดวยการเพียงการ
ตีความตามภาษาสมมติบัญญัติ หรือดวยการคิดคาดคะเนเอา แตนิพพานนั้นจะรูและเขาใจไดอยาง
แจมแจงก็ดวยอาศัยการปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาในระดับโลกุตตรธรรมเทานั้น 
 คําอธิบายตาง ๆ เกี่ยวกับนิพพานดังกลาวมาแลวนั้น จะสังเกตเห็นวา มีอยู ๒ ลักษณะ 
คือ  ๑) เปนคําอธิบายถึงลักษณะของนิพพานวาเปนสิ่งที่มีอยูจริง เชน นิพพานมีอยู แตที่ตั้งแหง
นิพพานไมมี ธรรมชาติเปนที่ดับกิเลสและกองทุกขทั้งมวลมีอยู เปนตน  ๒) เปนคําอธิบายในเชิง
ปฏิเสธวานิพพานไมใชส่ิงนั้น ไมใชส่ิงนี้ เชน นิพพานไมใชโลกนี้ นิพพานไมใชโลกหนา นิพพาน
ไมใชพระจันทร ไมใชพระอาทิตย นิพพานไมใชที่ไหน ๆ การอธิบายเชนนี้อาจไมใหอะไรแกเรา
มากนัก เพราะสุดทายก็ไมสามารถที่จะรูไดวานิพพานคือส่ิงใด แตการอธิบายเชนนี้ก็ทําใหเรารูวา
                                           

๑๔๐กรมศิลปากร, ปญหาพระยามิลินท ฉบับหอสมุดแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๐๖), หนา ๒๙๐–๒๙๔. 

๑๔๑เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๙๖. 



 

 

๑๘๙

ภาวะของนิพพานไมใชส่ิงที่เราจะรูและเขาใจไดดวยประสาทสัมผัสหรือดวยประสบการณของ
ปุถุชนที่เปนโลกิยวิสัย เพราะนิพานเปนโลกุตตรธรรม คือธรรมที่พนจากวิสัยของโลก ยากที่จะ
อุปมาเปรียบเทียบใหเหมือนได เหมือนการอธิบายรสลําไยใหคนที่ไมมีเคยกินลําไยฟง จะอุปมา
เปรียบเทียบอยางไรก็คงทําใหเขาใจไมได นอกเสียจากวาเขาคนนั้นจะกินลําไยเองเทานั้นถึงจะรูจัก
รสชาติของลําไยวาเปนเชนไร และรสชาติของลําไยก็คงไมเหมือนกับรสชาติของผลไมอ่ืนใดใน
โลกเพราะเปนรสชาติเฉพาะตน พระนิพพานก็เชนเดียวกัน ยากที่จะอุปมาเปรียบเทียบใหเหมือนสิ่ง
ใดในโลกนี้ไดเลย นอกเสียจากวาจะตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาอยางจริงจังแลว เมื่อ
บรรลุถึงพระนิพพานก็จะรูและเขาใจเองวาภาวะของนิพพานเปนเชนไร เพราะเปนของเฉพาะตน 
อธิบายใหคนอื่นฟงใหเขาใจอยางที่ตนเองรูและเขาใจไมได แตคุณคาและลักษณะพิเศษที่พึงสังเกต
เกี่ยวกับนิพพานสุข คือ นิพพานเปนสิ่งที่อาจบรรลุไดในชาตินี้ 
 นิพพานนั้น ซ่ึงเปนภาวะที่มนุษยสามารถประจักษแจงไดในชีวิตปจจุบันนี้เอง เมื่อเพียร
พยายาม ทําตัวใหพรอมพอ ก็ไมตองรอถึงชาติหนา ดังมีคุณลักษณะอยางหนึ่งของนิพพานวาเปน 
“สนฺทิฏกํ” (เห็นชัดไดเอง, ประจักษไดในโลกชาตินี้) และ “อกาลิกํ” (ไมจํากัดกาล, ไมขึ้นตอเวลา) 
และไดแสดงขอปฏิบัติตาง ๆ ไว เพื่อใหบรรลุนิพพานสุขไดในทิฏฐิธรรมคือในชาตินี้ จึงมีพระพุทธ
พจนตรัสยืนยันวา 

  “เรายอมกลาวดังนี้วา : บุรุษผูเปนวิญู ไมโออวด ไมมีมายา เปนคนตรง จงมาเถิด 
เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เมื่อเขาปฏิบัติตามคําสอนก็ประจักษแจงดวยปญญา
อันยิ่งเอง ซ่ึงประโยชนยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนอนาคาริก
โดยชอบ ตองการอันเปนจุดหมายของพรหมจรรย เขาถึงอยูในปจจุบันนี้ที่เดียว (โดย
ใชเวลา) เจ็ดป…หกป… หาป… ฯลฯ หนึ่งเดือน…กึ่งเดือน… เจ็ดวัน”๑๔๒ 

 
 นิพพานมีลักษณะที่ทุกคนเขาถึงได ไมจํากัดเชื้อชาติ และหญิงหรือชาย คือ บุคคลทุก
คน เมื่อมีฉันทะ เพียรพยายาม มีความพรอมแลว ก็สามารถบรรลุนิพพานได ไมมีขอจํากัดวาจะตอง
เปนคนชาติใด ช้ันวรรณะใด มีฐานะอยางไร ยากจน มั่งมี จะเปนผูหญิงหรือผูชาย เปนคฤหัสถ หรือ
บรรพชิต มีพระพุทธพจนตรัสยืนยันวา 
 “ทางนั้นเปนทางสายตรง ทิศนั้นชื่อวาทิศไมมีภัย รถช่ือวารถไรเสียง ประกอบดวยลอ
คือธรรม มีหิริเปนฝา มีสติเปนเกราะกั้น ธรรมรถนั้น เราบอกใหมีสัมมาทิฏฐินําหนาเปนสารถี 

                                           
๑๔๒ ที.ปา. ๑๑/๓๑/๕๘. 



 

 

๑๙๐

บุคคลใดมียานเชนนี้ จะเปนสตรีหรือบุรุษก็ตาม เขาไดใชยานนั้น (ขับไป) ถึงสํานักแหงนิพพาน
สุข”๑๔๓ 
 นิพพานสุขก็ไมเกี่ยวของกับกาลเวลา คือ สามารถเขาถึงนิพพานสุขไดทุก ๆ เมื่อ ถาเขา
ดําเนินมาในทางสายกลางที่เรียกวา อริยมรรค เปนความสุขที่ตองอาศัยปญญาระดับอัปป
มาณารัมมณปญญา  เพราะเปนมรรคปญญา สามารถรูแจงเห็นจริงซึ่งเปนลักษณะที่แทจริงแหงพระ
นิพพาน๑๔๔สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี ๑ ใหความเห็นวา “การนํา

หลักธรรมในเรื่องนิพพานสุขไปบูรณาการใช ในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติธรรม ในความจริง
นิพพานเปนเรื่องใกลตัว แตเปนเรื่องละเอียดสุขุมหากจะถือเอาเพียงวา นิพพาน คือความดับ คือดับ
ราคะ คือดับโทสะ ดับโมหะ ที่เผาลนจิตใจ ใหเย็นลงบางก็มีประโยชนมาก การปลอยใหไฟทั้งสาม
เผาลนตลอดเวลาจะหาความสุขใหชีวิตไมไดเลย  ผูปฏิบัติธรรมอยางนอยตองลดไฟ ๓ กองนี้ลง
บาง”๑๔๕ สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๓ ใหความเห็นอีกวา “เร่ืองนิพพาน

สุขสามารถนําไปบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผูปฎิบัติธรรม  ซ่ึงการบรรลุนิพพานนั้น
ผูปฎิบัติจะตองปฏิบัติอยางจริงจัง จึงจะสามารถบรรลุถึงขั้นสูงสุดได แตชาวพุทธโดยทั่วไปมักจะ
ทองจํา แตไมปฏิบัติ และบางคนคิดวาเปนเรื่องยากและสูงเกินไป แตเราแนะนําวาทุกคนสามารถ
บรรลุนิพพานไดไมใชเร่ืองยาก เชน หลวงพอพุทธทาส อธิบายวา นิพพานนั้นทุกคนสามารถบรรลุ
ธรรมได ที่เรียกวานิพพานชั่วขณะ ดังนั้น  เมื่อชาวพุทธเขาใจแลว คิดวาตัวเองก็มีสิทธิ์เชนผูอ่ืน ก็
มักโลงใจในการฝกจิต สุดทายก็สามารถบรรลุได”๑๔๖สอดคองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิ

ทานที่ ๔ ใหความเห็นไววา “การนําหลักธรรมในเรื่องนิพพานสุขไปบูรณาการใชในการดําเนินชีวิต
ของผูปฏิบัติธรรมก็คือ เมื่อถึงนิพพานถือวาจบ ในทาง  อนิจจา วต สงฺขาราติ – เตสํ วูปสม สุโข ถา
หยุดการคิดปรุงแตงไดก็เปนสุข ดังนั้น อุปฺปทาน อมฺมิโน ความคิดเกิด-ดับ คือ สังหร เปนความ
ทุกข ถาดับได มีสติ ก็คือวาถึงนิพพานในเบื้องตน เมื่อพระมาติกาแลวจึงอนิจจา ถือวา เทศนเร่ือง
นิพพานทุกครั้ง”๑๔๗สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๖  ใหความเห็นวา 
“ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมในเรื่องนิพพานไปบูรณาการใชในการดําเนินชีวิต             

                                           
๑๔๓สํ.ส. ๑๕/๑๔๔/๔๕. 
๑๔๔บุญมี แทนแกว, พุทธปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๕), 

หนา ๕๕.  
๑๔๕ผูใหสัมภาษณทานที่ ๑  (อางแลว). 
๑๔๖ผูใหสัมภาษณทานที่ ๓  (อางแลว). 
๑๔๗ผูใหสัมภาษณทานที่ ๔  (อางแลว). 



 

 

๑๙๑

ในลักษณะ นิพพานสุข เร่ืองนี้อยากใหผูวินิจฉัยใชเวลาไปศึกษาเพิ่มจากหนังสือ การทําดวยจิตวาง
ของทานพอพุทธทาส หรือ การทํางานดวยจิตวางเปนสาเหตุนาจะไดรายละเอียดในการตอบโจทย
ไดดี”๑๔๘ สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทานที่ ๗  ใหความเห็นวา “นิพพาน  คือ  

สงบ  ก็เปนการหยุดใจใหนิ่ง  ซ่ึงจําเปนมากในแตละวัน ตองมีเวลาหยุดใจอยางนอยกอนนอน  ตัด
วงจรมนุษยออกไปใหคงเหลือแตความสงบนิ่ง  เปนการพักผอนจิต  เหมือนการชารตกําลังใหจิตมี
กําลังมากขึ้นในการจะไดนํามาใชในโอกาสตอไป”๑๔๙ 
 ดังไดกลาวมาแลววาบอเกิดของความสุขในทางพระพุทธปรัชญาเถรวาท มีมากมาย 
และแตกตางกันออกไป ซ่ึงสรุปไดมี ๓ ประการ คือ 
 ๑. กามสุข คือ ความสุขที่เกิดจากกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ        
ที่นาพอใจ เปนความสุขที่อยูในขั้นที่หยาบ ซ่ึงมีทั้งคุณและโทษ เพราะเปนความสุขที่อยูภายใต
อิทธิพลของตัณหา เปนความสุขที่ข้ึนตออามิสที่เรียกวา อามิสสุข เปนความสุขที่เนื่องดวยการ   
เสวยเวทนา เรียกวา เวทยิตสุข ซ่ึงเปนความสุขของปุถุชนที่ยังติดของอยูกับโลกิยวิสัยมาก 
 ๒. ฌานสุข คือ ความสุขที่เกิดจากฌาน เรียกวา ความสุขทางใจก็ได ที่จิตไดสัมผัสกับ
สมาธิ จิตที่เจริญสมาธิไดถึงขั้นอัปปนาสมาธิ ซ่ึงเปนจิตมั่งคั่งแนวแน ฌานสุขจิตยอมหลุดพนจาก
กิเลสตัณหา ไดช่ัวคราว เพราะการขมกิเลสไวดวยองคฌาน ฌานสุขนี้แมมิใชเปนความสุขที่เกิดจาก
วัตถุมาสนอง แตก็ยังมีความตองการสิ่งบางสิ่งอยู จึงเปนเหตุใหเกิดอุปทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่น
ได ดังนั้น ผูบําเพ็ญเพียรทางธรรมจึงควรปฏิบัติใหถึงนิพพานสุขตอไป 
 ๓. นิพพานสุข คือ ความสุขที่เกิดจากนิพพาน เปนความสุขที่ไมตองเสวยอารมณ คือ 
เปนความสุขที่เหนือเวทนา เพราะเปนความสุขที่เกี่ยวเนื่องดวยสัญญาเวทยิตนิโรธที่ดับสัญญาและ
เวทนาไดแลว นิพพานเปนความสุขขั้นสูงสุด หรือเปนบรมสุขในทางพระพุทธศาสนา 
 ความสุขขางตนนั้นเปนการยืนยันใหเห็นวา มนุษยสามารถมีความสุขในแบบที่เปน
อิสระหรือไมตองอาศัยอามิสได ซ่ึงเปนความสุขที่เปนจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปน
ความสะอาดแหงจิต คือ จิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่มาปรุงแตงใหเกิดความเศราหมอง ซ่ึงก็
หมายถึงปราศจากความโกรธ อาฆาต พยาบาท อิจฉาริษยา ความละโมบ และความเห็นแกตัว ความ
ที่มีใจที่สะอาด บริสุทธิ์ เปนพื้นฐานสําคัญของการมองโลกในแงดี สงผลใหเกิดความรักความ
สามัคคีและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกความสงบสุขแหง

                                           
๑๔๘ผูใหสัมภาษณทานที่ ๖  (อางแลว). 
๑๔๙ผูใหสัมภาษณทานที่ ๗ (อางแลว). 



 

 

๑๙๒

จิตใจ เหนือกวาความสุขอันเกิดจากการมีทรัพยหรือการครอบครองทรัพย๑๕๐ และตองอาศัยปญญา 
เปนสิ่งที่ตองพยายามหาความรูใหลึกซึ้ง รอบคอบ โดยใชจิตใครครวญพินิจพิจารณา อยาใชปญญา
เพียงผิวเผินหรือใชปญญาระดับปริตตารัมมณปญญา เพราะยังยึดมั่นอยูในความรัก ความใคร ความ
พอใจในอารมณอยู หรือใชปญญาระดับมหัคคตารัมมณปญญา เพราะยังยึดมั่นอยูในสิ่งที่มีรูปเปน
อารมณอยู แตควรใชปญญาระดับอัปปมาณารัมมณปญญา เพราะเปนมรรคปญญา สามารถรูแจง
เห็นจริงซึ่งเปนลักษณะที่แทจริงแหงพระนิพพาน๑๕๑ 
 จากการรวบรวมขอมูลดังกลาวทําให สรุปไดวา การดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของ       
ผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ทําใหพบวาการที่มนุษยจะประสบความสุขในระดับ
กามสุข  ฌานสุข และนิพพานสุข หรือวาในทุกระดับ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทุกหมวดหมูมี
ความสําคัญอยางยิ่ง และที่ปรากฏชัดจากการคนควาและจากการใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิ มี
ความเห็นตรงกันในหมวดธรรมที่เรียกวา ไตรสิกขา เปนสําคัญ 
 สรุปไดวา  การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขไดนั้น  จะตองดําเนินชีวิตของตน  
โดยการรักษาศีล  ใหทาน  ไมเบียดเบียนกัน  ไมเอารัดเอาเปรียบกัน  คือ มีความเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน  
มีกายและวาจาเรียบรอยสุภาพ  และสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 การฝกอบรมในดานความประพฤติทางกาย  วาจา  และอาชีพ  เรียกวา  ศีล  แปลวา  
ปกติ  เย็น  และมีช่ือเรียกอีกอยางวา เบญจศีล  ซ่ึงเปนศีลที่บุคคลทั่วไปตองรักษาเปนประจํา  เพราะ
เปนกฎแหงความประพฤติปฏิบัติที่ทําใหคนกลายเปนมนุษยได  ไดแก  การยกระดับจิตใหสูงกวา
สัตวดิรัจฉาน  ซ่ึงเรียกวา  มีมนุษยธรรม  คือ  การมีเมตตา  กรุณาตอเพื่อนมนุษย  ใหทาน คือการ
เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมได  กามสังวร คือ การยินดีในคูสามีภรรยาของ
ตนเทานั้น  มีสัจจะ  คือ  การรักษาคําพูดของตนได  มีสติปญญาดี  คือ มีความระลึกได  และรูสึกตัว
อยูเสมอ 
 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนินชีวิตประจําวันสวนตนของบุคคล  สวน
ใหญจะใชหลักความซื่อสัตย  โดยถือวาคําพูดเปนนายของเรา  และสวนใหญยังยืนยันถึงการนําหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาทที่เกี่ยวกับเบญจศีลเบญจธรรม  กุศลกรรมบถ ๑๐  หลักความสันโดษ ๓  มาเปน
พื้นฐานรองรับความประพฤติ  เพื่อใหเหมาะสมแกอินทรียของผูปฏิบัติธรรม  คือ  ผูมีอินทรียอยาง
ออน เชน ฆราวาสทั่วไปก็ปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทขั้นตนที่เหมาะสมแกชาวบานก็

                                           
๑๕๐จํานง อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสนา ชีวิต และสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 

๒๕๔๗), หนา ๑๒๘. 
๑๕๑บุญมี แทนแกว, พุทธปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๕), 

หนา ๕๕.  



 

 

๑๙๓

พอแลว  สวนผูมีอินทรียแกกลาขึ้นมา  เชน บรรพชิตหรือนักบวชจนถึงอริยบุคคลก็ปฏิบัติตามหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาทในระดับกลางไปจนถึงระดับสูง ตามความเหมาะสมแกฐานะของแตละบุคคล 
 ดานสมาธิ  คือ ความตั้งมั่นแหงจิต  ไดแก  การมีสภาวะจิตที่สงบนิ่งเปนเอกัคตาจิต       
มีอารมณเดียวเทานั้น  การฝกอบรมจิตถึงขั้นอัปปนาสมาธิ  เรียกวา  ฌาน  ซ่ึงแบงเปนรูปฌาน ๔  
อรูปฌาน ๔ รวมเรียกวา  สมาบัติ ๘  อันเปนภาวะจิตที่ประณีต  รูปฌานมีองคประกอบ ๕ คือ  วิตก  
วิจาร  ปติ  สุข  และเอกัคคตา  อรูปฌาน มีองคประกอบ ๔  คือ  อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญ
จายตนะ  อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะ  อรูปฌานนี้  ใหกําหนดโดยความเปน
ของวางเปลาเปนหลัก  เมื่อผูปฏิบัติถึงขั้นฌานสุข  ความสุขจะประณีตมากเพราะเปนความสุขที่เกิด
จากความสงบของจิต  ปราศจากกามคุณโดยการกดทับไวดวยองคฌาน 
 การประพฤติตามหลักเบญจศีลเบญจธรรม  พบวาสังคมมีสันติภาพ  สันติสุข  ซ่ึงเปน
ภาพลักษณที่พึ่งประสงค  โดยการประเมินผล  จากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  คือ  ทุก
ชีวิตไมถูกละเมิดลวงเกินจากมนุษยดวยกัน  ไดแก  ปราศจากการประทุษรายรางกายเปนตน  สวน
ความปลอดภัยในทรัพยสิน คือ คนในสังคมมีสัมมาอาชีพที่เขมแข็ง  อดทน  พอใจในสิ่งของที่ตนมี  
ยินดีในสิ่งที่ตนได  ชีวิตก็เปนสุข  ความปลอดภัยในทางเพศ  เพราะคนในสังคมตางก็มีความสํารวม
ระวังในกาม  และมีความรักเดียวใจเดียวตอกันและกัน  มีความปลอดภัยจาการถูกหลอกลวง  ตมตุน  
เพราะคนในสังคมมีความยึดมั่นในสัจจะวาจา  และมีความจริงใจตอกัน  ความปลอดภัยจากยาเสพ
ติดใหโทษตอสุขภาพ  คือ ทุกสังคมปราศจากสิ่งทําลายหรือบั่นทอนสติปญญา  เพราะเปนผูมี
สติปญญาสมบูรณสามารถรูวาอะไรดี  อะไรชั่ว  แลวก็ถือเอาสิ่งที่เปนประโยชนตอชีวิตเทานั้น 
 การฝกอบรมจิตจนไดสมาธิ หรือฌานนั้น จิตยอมบริสุทธิ์ สะอาด ผองใส จิตตั่งมั่น  
แนวแนในอารมณหนึ่งเดียวเทานั้น  และเปนจิตที่วองไวควรแกการงานทุกอยาง  ซ่ึงอาจเรียกไดวา 
ผูมีความสําเร็จชีวิต  หรือผูมีชีวิตอยางมีคุณภาพ เพราะเขาสามารถควบคุมจิตใจได  มีความรูจัก
พอเพียง  และมีความขยันเปนเลิศในการประกอบสัมมาอาชีพ  การฝกอบรมจิตจนเกิดสมาธิ        
และไดฌาน ไดปญญาตามลําดับเหลานี้  ทําใหสภาพรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติธรรมเกิดมี
ความสุขแล 
 ขอเสนอแนะของผูวิจัย  เพื่อสรางความสุขตอทุกคนและควรปฏิบัติ คือ ตองกําลังกาย
เปนประจําทุกวัน  คอย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนพอ คือมีความรูสึกปลอดโปรง  สบายอกสบายใจ มี
สุขภาพแข็งแรงและสุขสบาย  มีความเห็นอกเห็นใจ ใหอภัย  ใหธรรมะ และใหขาวของเงินทองแก
ผูอ่ืน  จิตคิดใหนั้นสบายกวาคิดจะเอา 
 ฝกทําอะไรทําใหสําเร็จ  ความสําเร็จทําใหเกิดความปติ อ่ิมใจวา  เราสามารถทําได
เชนกัน 



 

 

๑๙๔

 ขณะทํางานก็ฝกจิตใหมีความสุขกับผลงานนั้น  เปนความสุขที่สรางขึ้นไดจริง  เมื่อทํา
หรือขณะทํางานมีความสุขได ก็ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต  เพราะทําอะไรก็เปน
ความสุขไปหมด  ทุกเวลาและทุกสถานที่ 
 การหมั่นเจริญสมาธิหรือสติทุกวัน  ทําใหพบกับความสุขอยางที่ไมเคยพบมากอน  มี
พลัง  มีสติปญญารูเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง  การเขาใจสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง  จะถอด
ถอนความยึดมั่นในตัวตนได 
 นอกจากนี้ยังพบวา  คนมีความสุขจะตองรูจักแบงเวลาที่จะพักผอน  และหลับนอนให
เพียงพอกับความตองการของรางกายดวย 
 
 



 

บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
๕.๑  บทสรปุ 
 ดุษฎีนิพนธเร่ือง  ”การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาท” ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากความสุขในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในสังคม
ปจจุบันลดนอยลง ดวยเหตุแหงกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทําใหมีคานิยมในการบริโภค   
ส่ิงใหม ๆ จนเกิดการแขงขันเพื่อความเปนหนึ่งของตนเอง ประกอบดวยความโลภ ความโกรธ และ
ความหลง โลกจึงเกิดความวุนวายสับสน อันทําใหเกิดภาวะความตึงเครียดทางจิตใจ อีกทั้งเกิด
วิกฤตการณทางศีลธรรมเสื่อมทรามลงในทุกสาขาอาชีพ  มีความเสื่อมถอยทางดานจิตใจ                
จนกลายเปนโครงสรางทางสังคมที่ดอยคุณภาพทางดานจิตใจ จึงสงผลกระทบในทางลบแกคนใน
สังคมปจจุบันอยางหลีกเลี่ยงไมได และยิ่งนับวันก็ยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปอยางรวดเร็ว มนุษย
จึงไขวควาหาทางแกดวยวิธีการหลากหลาย เพื่อแสวงหาความสุขใหเกิดกับตนเอง และวิธีหนึ่งที่จะ
ชวยทําใหมนุษยมีทางเลือกในการที่จะพบกับความสุขไดอยางยั่งยืนในชีวิตก็คือ การดําเนินชีวิต
ดวยทางสายกลาง ซ่ึงเปนการชวยพัฒนาจิตใจไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงตองอาศัยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับทุกสาขาอาชีพ สามารถนําไปบูรณาการใชไดจริงในการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคมปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความเหมาะสม  และสมควรกับบริบทในแตละสังคมอาชีพ    
จึงจะสามารถลดปญหาการดําเนินชีวิตของคนในสังคมปจจุบันไดอยางแนนอน และเชื่อวา         
หากมนุษยไดปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตแบบไรจุดหมาย คือ ทําตามอํานาจของความอยาก มาสูการ
ดําเนินชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทแลวไมเพียงแตจะทําใหชีวิตมีแตความสุขเทานั้น มนุษยยัง
สามารถเปนผูออกแบบชีวิตที่ดี พัฒนาตนสูความสุขอันนิรันดรได โดยที่ไมกระทบตนเอง สังคม 
เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม ทั้งจะเปนการสงเสริมเติมเต็มศักยภาพความเปนมนุษยไดอยางสมบูรณ
แบบยิ่งขึ้น อีกทั้งพรอมจะนําพาสังคมไปสูความเปนสังคมอุดมดวยปญญาที่พัฒนาเจริญดีแลวอยาง
ยั่งยืนเปนแนวทางปฏิบัติ จะทําใหเกิดคุณคาตอการดํารงชีวิตของมนุษยที่มีการดําเนินวิถีชีวิตและ
ประกอบอาชีพที่แตกตางกันทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ใหมีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ
อยางแทจริง    
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่จะทําใหชีวิตของมนุษยเกิดความสุขอยางถาวร
ไดนั้นมีหลายประเภท เมื่อไดประพฤติปฏิบัติแลวจะทําใหเกิดความสุขในหลายระดับ ตั้งแต
ความสุขระดับพื้นฐาน ไดแก กายิกสุข สุขทางกาย ที่เกิดจากกามคุณ ๕  เจตสิกสุข สุขทางใจ ที่เกิด



 

 

๑๙๖

จากความสบายใจ  ความพอใจตออารมณที่มากระทบเรียกวาอิฏฐารมณ คือ อารมณที่นาปรารถนา 
รวมทั้งอีกหมวดหนึ่งมี ๒  ลักษณะไดแก  สามิสสุข  เปนสุขอิงอามิส คือความสุขที่ตองอาศัยวัตถุ
ส่ิงของเขามาเปนตัวนํา  และนิรามิสสุข  เปนสุขที่ไมอิงอามิส แตอิงเนกขัมมะ ไดแก การออก
บรรพชาโดยเฉพาะนิรามิสสุข  เปนสุขที่เปนแกนแทของชีวิต  เปนความสุขที่ไมอิงอาศัยอามิสหรือ
กามคุณ ๕  อันไดแก รูป  เสียง  กล่ิน  รส  และ โผฏฐัพพะ เปนความสุขที่ปลอดโปรงเพราะใจสงบ
และรูแจงตามความเปนจริง ในพระไตรปฎกไดกลาวไววา  “การเขาถึงสิ่งที่ดี  มีความสุขที่ประณีต  
คือ นิรามิสสุข  ไดแก  ความสุขที่ปราศจากอามิสของเธอยอมดับไปได ยอมมีปติอันเกิดแตวิเวก 
เพราะปติอันเกิดแตวิเวกดับ  ยอมเกิดสุขที่เสมือนปราศจากอามิส  และความสุขที่เกิดจากความสงบ
ที่ไมอิงอาศัยกามคุณทั้งหา  เปนเหยื่อลอ  ถือไดวาเปนนิรามิสสุขดังที่พระพุทธองคไดทรงตรัสวา 
นตฺถิ  สนฺติ  ปรมํ  สุขํ  ความสุขอยางอื่นที่จะยิ่งไปกวาความสงบไมมี”  อันเปนความสุขที่เที่ยงแท
แนนอนและเปนความสุขที่ยั่งยืนถาวร มนุษยคนใดที่ไดพบกับความสุขประเภทนี้ยอมเขาถึง      
แกนแทของชีวิตอยางแนนอน 
 ความสุขในทางพุทธปรัชญาเถรวาท ที่กลาวไวในพระไตรปฎก มีหลายประเภท            
ขุททกนิกาย  ขุททกปาฐะ  ขุททกปาฐะ  สุขสูตร พระองคทรงแสดงความสุขไว ๓ ประการ อันเปน
ที่ปรารถนาของบัณฑิต คือการสรรเสริญ  การไดโภคทรัพยเครื่องปล้ืมใจ  และความบันเทิงใน
สวรรคใน โลกหนาใน  อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต อันนนาถสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงความสุข
ของคฤหัสถไว  ๔  ประการ  แกทานอนาคบิณฑิกเศรษฐี  คือความสุขที่เกิดจากการมีทรัพยความสุข
ที่เกิดจากการจายทรัพยบริโภคความสุขที่เกิดแตความไมเปนหนี้ และความสุขที่เกิดแตการ
ประกอบการงานที่ปราศจากโทษความสุขสําหรับชาวบานทั้ง ๔ ประการนี้ เปนความสุขที่เกิดจาก
การประกอบสัมมาอาชีวะ   
 นอกจากนี้พระพุทธเจาไดแบงความสุขไวใน  ปญจังคสูตรเปน ๓ ระดับ คือ ระดับ  คือ  
กามสุข  คือ ความสุขที่เสพสัมผัสจากวัตถุกาม  ฌานสุข  คือ  ความสุขที่เสพอารมณเกี่ยวกับรูป    
(รูปฌาน) และเสพอารมณเกี่ยวกับอรูป (อรูปฌาน)  และวิมุตติสุข คือไมเสพอารมณ (นโิรธสมาบัติ)  
กามสุขเปนสุขอันเนื่องจากวัตถุหรือความสะดวกสบายอันเกิดจากการมีการใชวัตถุนั้น
พระพุทธศาสนาก็ถือวาเปนความสุขระดับหนึ่งของชีวิต  ถือวาเปนความสุขขั้นพื้นฐานที่สุดที่
มนุษยสามารถจะมีได  กามหรือวัตถุไมอาจจะใหความสุขที่แทจริงแกชีวิตได  ใหไดแตเพียงความ
พึงพอใจชั่วคร้ังชั่วคราว  ดังนั้น กามสุข ก็คือความรูสึกเปนสุขที่ไดสัมผัสวัตถุที่กอใหเกิดความ    
อ่ิมเอิบพอใจกลาวคือกามสุข  คือ  สุขที่ไดจากวัตถุที่เรียกวา กามคุณ ๕ ไดแก รูปที่จะพึงรูแจงได
ดวยตา ซ่ึงนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ชักพาใหใคร  พาใจใหกําหนัด เสียงที่จะพึงรูแจง
ไดดวยหูกล่ินที่จะพึงรูแจงไดดวยจมูกรสที่จะพึงรูแจงไดดวยล้ิน โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงไดดวยกาย 
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ซ่ึงนาปรารถนา  นาใคร  นาชอบใจ นารัก ชักพาใหใคร พาใจใหกําหนัด ผูมีปญญา รูอยางนี้แลว พึง
ละความเกี่ยวของทั้งหมดนั้น 
 จากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปบอเกิดของความสุขในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติ
ธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทได ๓ ประการ คือ 
 ๑. ความสุขที่เกิดจากกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะที่นาพอใจ เปน
ความสุขที่อยูในขั้นที่หยาบ ซ่ึงมีทั้งคุณและโทษ เพราะเปนความสุขที่อยูภายใตอิทธิพลของตัณหา 
เปนความสุขที่ขึ้นตออามิสที่เรียกวา อามิสสุข เปนความสุขที่เนื่องดวยการเสวยเวทนา เรียกวา 
เวทยิตสุข ซ่ึงเปนความสุขของปุถุชนที่ยังติดของอยูกับโลกิยวิสัยมากสุขเนื่องดวยกามผูเสวยสุข
ไดแกมนุษยปุถุชนและอริยบุคคลชั้นโสดาบันกับอนาคามี 
 ๒. ความสุขที่เกิดจากฌาน เรียกวา ความสุขทางใจ ที่จิตไดสัมผัสกับสมาธิ จิตที่เจริญ
สมาธิไดถึงขั้นอัปปนาสมาธิ ซ่ึงเปนจิตมั่งคั่งแนวแน ฌานสุขจิตยอมหลุดพนจากกิเลสตัณหาได
ช่ัวคราว เพราะการขมกิเลสไวดวยองคฌาน ฌานสุขนี้แมมิใชเปนความสุขที่เกิดจากวัตถุมาสนอง 
แตก็ยังมีความตองการสิ่งบางสิ่งอยู จึงเปนเหตุใหเกิดอุปทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่นได ดังนั้น        
ผูบําเพ็ญเพียรทางธรรมจึงควรปฏิบัติใหถึงนิพพานสุขตอไปสุขเนื่องดวยฌาน ผูเสวยสุขไดแก 
มนุษยปุถุชนและอริยบุคคลชั้นตั้งแตพระโสดาบันถึงพระอรหันต 
 ๓. ความสุขที่เกิดจากนิพพาน เปนความสุขที่ไมตองเสวยอารมณ คือ เปนความสุขที่
เหนือเวทนา เพราะเปนความสุขที่เกี่ยวเนื่องดวยสัญญาเวทยิตนิโรธที่ดับสัญญาและเวทนาไดแลว 
นิพพานเปนความสุขขั้นสูงสุด หรือเปนบรมสุขในทางพระพุทธศาสนาสุขเนื่องดวยนิพพาน ผูเสวย
สุขไดแก มนุษยปุถุชนและอริยบุคคลชั้นตั้งแตพระโสดาบันถึงพระอรหันต ซ่ึงตองแยกแยะออกไป
อีกวา ถาเปนผลสมาบัติสุข ก็ไดสําหรับผูบรรลุขั้นนั้น ๆ ถาเปนนิโรธสมาบัติ ก็ไดเฉพาะ            
พระอนาคามีและพระอรหันตที่ไดสมาบัติ ๘ แลว ถาจัดโดยถือบุคคลเปนหลัก การเสวยความสุขจะ
มีวิสัยดังนี้ 
 จากการวิจัยนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตาม
หลักพุทธศาสนาเถรวาท ที่ปรากฏความสุขอยู ๓ ระดับ ดังกลาวขางตนซึ่งเกิดไดจากการที่มนุษย
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธปรัชญาเถรวาท ตามวิถีการดําเนินชีวิตในบริบทที่ตางกันทั้ง
คฤหัสถและบรรพชิต โดยมีผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 ๑. มนุษยปุถุชน อาจเสวยกามสุขและฌานสุข 
 ๒. อริยบุคคล ช้ันโสดาบันและสกทาคามี อาจเสวยกามสุข ฌานสุข และนิพพานสุข
ประเภทผลสมาบัติสุข 
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 ๓. อริยบุคคลชั้นอนาคามีและพระอรหันต อาจเสวยฌานสุข และนิพพานสุขทั้ง
ประเภทผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติสุข ถาไดสมาบัติ ๘ แลว 
 ระดับท่ี ๑ กามสุข 
 กามสุข หมายถึง  สุขอันเนื่องจากวัตถุเปนเรื่องของความสุขขั้นพื้นฐาน เปนความสุข
ของผูครองเรือนเปนสุขอันเนื่องจากวัตถุ  คือความรูสึกเปนสุขที่ไดสัมผัสวัตถุที่กอใหเกิดความ    
อ่ิมเอิบพอใจที่เรียกวา กามคุณ  ๕ ไดแก  รูปที่จะพึงรูแจงไดดวยตา  เสียงที่จะพึงรูแจงไดดวยหู  
กล่ินที่จะพึงรูแจงไดดวยจมูกรสที่จะพึงรูแจงไดดวยล้ินโผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงไดดวยกาย  ผูเสพ
ไดแก มนุษยปุถุชน พระอริยบุคคลขั้นโสดาบัน และสกทาคามี ซ่ึงมนุษยปุถุชนในที่นี้หมายถึง 
ขาราชการ  ทหาร  ตํารวจ  นักธุรกิจ  พอคา  ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย  ทั้งหลาย  
พรอมทั้งกลุมบรรพชิต  ซ่ึงมีภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา หรือ แมชี เปนตน  การนําหลักธรรม
ในเรื่องกามสุขไปบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติธรรม จึงตองใชสติสัมปญชัญญะ     
ในการปฏิบัติ เพื่อสรางหลักฐานและความมั่นคงของชีวิตในทางวัตถุ  พระพุทธศาสนาถือวาเปน
ความสุขระดับหนึ่งของชีวิต ช้ีใหเห็นความจริงวาเปนความสุขที่ยังเกลือกกลั้วอยูกับสิ่งสกปรก 
(มิฬหสุข)  เปนความสุขแบบหยาบ ๆ (ปุถุชนสุข)  และเปนความสุขชั้นต่ํา  (อนริยสุข) กลาวไดวา 
กามหรือวัตถุใหสุขนอยกวาทุกข ทั้งนี้เพราะกามสุขหรือวัตถุนั้นขึ้นอยูกับความตองการ  ความรัก  
ความพอใจ  หากสิ่งนั้นทําใหไมพอใจ  ส่ิงนั้นก็กลายเปนทุกขทันที  กามหรือวัตถุทั้งปวงนั้น         
ไมอาจจะใหความสุขที่แทจริงได  ลวนมีความทุกขแอบแฝงเสมอ พระพุทธเจาทรงตรัสเรียก  ภัย  
ทุกข  โรค  วาเปนภัยในอุปาทาน  ซ่ึงเปนแดนเกิดแหงชาติและมรณะ  ภัยอันตราย  ลวนเกิดจาก
ความรักจากสิ่งอันเปนที่รักและจากกามทั้งสิ้น 
 ดังนั้น  ผูปฏิบัติธรรมควรมีคุณธรรมเพื่อเปนรากฐานแหงความสุขที่เรียกวา  คุณสมบัติ
ของอุบาสกวา บุคคลใดถึงพระพุทธเจา  พระธรรม  และพระสงฆวาเปนสรณะ  (ที่ระลึกที่พึ่ง)  
บุคคลนั้นยอมเห็นอริยสัจ ๔  ดวยปญญาอันชอบ  คือ  ยอมเห็นทุกข  เหตุเกิดของทุกข  ความดับ
ทุกข  และอริยมรรคมีองค ๘  ซ่ึงเปนทางใหเขาถึงความดับทุกข จะเปนสรณะอันเกษมที่สูงสุด      
จึงจะทําใหบุคคลจึงหลุดพนไปจากทุกขทั้งปวงไดการดําเนินชีวิตของมนุษยนั้น มีมากมายหลายวิธี 
ตามแตที่ตัวเราจะยึดถือเอามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนเกิดเปนผล เกิดความชํานาญกับ
ตัวเรา จึงกลายเปนอาชีพ เพื่อแสวงหารายไดเขามาเลี้ยงตัวและครอบครัวใหอยูรวมกันอยางมี
ความสุข จึงตองรูวิธีการดําเนินชีวิตตองรูองคประกอบของชีวิตที่มีความจําเปน เชน เร่ืองปจจัย ๔ 
อยางคือ ความตองการอาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  และยารักษาโรค  เพื่อพยุงชีวิตใหรอดพน
จากความทุกขทรมาน  เปนตน  การดําเนินชีวิตในยุคปจจุบันนี้  จึงตองมีสติ คือ การระลึกไดอยู
เสมอตอการกระทําของตน  ทั้งกอนทํา ขณะทํา ดวยปญญา คือ ความคิดที่แยบคาย เฉลียวฉลาดรอบ
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รู สามารถตัดสินใจถูกตอง  คําสั่งสอนของพระพุทธเจา จึงมีบทบาทที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตของ
มนุษยทั่วไปโดยแทรกอยูในตัวตนตามบริบทที่แตกตางกันของแตละบุคคล หลักธรรมของมนุษย   
ที่จะทําใหถึงความสุขอันสูงสุดของชีวิตคือ ตองดําเนินตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา 
ศีล  เปนพฤติกรรมของกายและวาจา แตตองมีใจคุม สมาธิ ความตั้งมั่นของจิต และปญญา ความรู 
ความเขาใจความจริงของชีวิตจะทําใหมนุษยถึงความสุขอันสูงสุดของชีวิต จากการวิเคราะหการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนาเถรวาทในระดับกาม  ผูวิจัยพบวา 
ผูปฏิบัติธรรมจะปรากฏความสุขในระดับนี้ได ตองปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท ดังนี้ 
 ๑.  หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ 
 เปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่นํามาใชในการดําเนินชีวิต ซ่ึงเกี่ยวกับศีลหา หรือ     
เบญจศีล  ซ่ึงเปนคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย หลักกุศลกรรมบถ ๑๐  เปนการฝกอบรมในดาน
ความประพฤติทางกาย เรียกวา กายสุจริต ๓  การฝกอบรมในดาน วาจา เรียกวา วจีสุจริต ๔         
และการฝกอบรมในดานจิตใจ เรียกวา มโนสุจริต ๓  สามารถนําหลักกายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔     
และมโนสุจริต  ๓  ไปประยุกตใชในการประกอบธุรกิจประจําวันไดดวยการทําให กายสุจริต     
เวนจากทําลาย ลักทรัพย และประพฤติผิดในกาม ทําใหไมไดระวังตอผูที่สูญเสียหรือญาติของเขา
เขามาทําลายหรือทําธุรกิจที่เบียดเบียนก็สามารถอยูได วจีสุจริต เวนจากการพูดเท็จ สอเสียด และพูด
เพอเจอ เวลาทําธุรกิจอยางตรงไปตรงมา และมโนสุจริต ไมอยากไดของเขา ไมพยาบาท เห็นชอบ
ตามทํานองครองธรรม ทําใหประกอบธุรกิจที่สุจริต ใครเห็นก็อยากติดตอดวย เพราะการทํางาน
รวมกับบุคคลอื่นหรือเพื่อนรวมงานตองระวัง กอนทํา กอนพูด และการคิด ควรคิดพิจารณากอน    
จึงจะเกิดผลดีแตไมใชทําแลวคอยคิด ตองคิดอยางสรางสรรค มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.๑ กายสุจริต  ๓  ซ่ึงเปนหลักการปฏิบัติที่เปนกุศลดวยการละเวนทางกาย  ๓  ประการ  
เพื่อกอใหเกิดกุศลธรรม   มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหมนุษยปฏิบัติตอกันดวยความดีหรือมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกันดังนี้ 
  ๑) ละเวนจากการฆาสัตว  ปฏิบัติตนแกผูอ่ืนและสัตวโลกดวยความเมตตา 
  ๒) ละเวนจากการลักทรัพยผูอ่ืน  ปฏิบัติตนดวยการมอบสิ่งของที่ตนมีมากแลว
ใหแกผูที่ยากไรกวาตน  ใหการชวยเหลือแกผูอ่ืนดวยความเต็มใจ  ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนเคารพใน
ทรัพยสินของบุคคลอื่น 
  ๓) เวนจากการผิดประเพณี  อันเปนสาเหตุแหงความทะเลาะเบาะแหวงกัน 
เพราะเรื่องของสามีภรรยา  ไมควรลวงละเมิดของรักของหวงของบุคคลอื่นและไมละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 



 

 

๒๐๐

 ๑.๒ วจีสุจริต  ๔  เปนการเวนในคําพูดที่กอใหเกิดความไมสงบสุข  เพราะคําพูดไมมี
ตัวตน  พอไดฟงแลว  จะทําใหลึกเขาไปสูจิตใจได  ถาเปนคําพูดที่ดีก็จะกอใหเกิดความสงบสุข      
ถาคําพูดไมดีจะทําใหสังคมไมสงบ มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหมนุษยรูจักใชคําพูดที่ถูกตอง
เหมาะสม  และสรางสรรค  ที่กอใหเกิดความดีงามแกตนเองในดานสัมพันธภาพที่ดีทางวาจาดังนั้น  
ควรละเวนคําพูดเหลานี้เสีย 
  ๑)  เวนจากคําพูดเท็จ  พูดโกหกหลอกลวง  กลาวแตคําซื่อสัตย  ไมจงใจพูดเท็จ 
  ๒) ละเวนการพูดสอเสียด  ยุยง  สรางความแตกแยกความสามัคคี  พูดแตคําพูด
ที่เปนสมานฉันท  สงเสริมความสามัคคีอันดีงาม 
  ๓) ละเวนการพูดหยาบคาย  พูดแตคําสุภาพ  ออนนอมถอมตน  พูดในสิ่งที่นา
รับฟง  เมื่อไดรับฟงแลวสรางความสบายใจ 
  ๔) ละเวนการพูดเหลวไหล  เพอเจอ  พูดแตคําพูดที่มีสาระ  พูดมีเหตุ  มีผล  พูด
ใหเกิดประโยชนและพูดอยางถูกกาลเทศะ 
 ๑.๓ มโนสุจริต  เปนการเวนจากการคิดในทางที่ผิดตอจารีตประเพณี  หรือเวนจากการ
คิดที่ไมดี  ควรเปนบุคคลที่คิดดี  คิดในสิ่งที่เปนประโยชน  จึงจะพูดในสิ่งที่เปนประโยชนและทํา
ในสิ่งที่เปนประโยชน มีจุดมุงหมายใหมนุษย มีความประพฤติที่ถูกตองดีงามทางใจ  ดังนี้ 
  ๑) ไมคิดละโมบเอาของบุคคลอื่นที่เขาไมไดใหมาเปนของตน  ควรเปนบุคคล
ที่คิดในการเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมใหมากกวา 
  ๒) ไมคิดปองราย  หรือเบียดเบียนบุคคลอื่น  ซ่ึงเปนการมุงทํารายบุคคลอื่นดวย
วิธีการตาง ๆ ที่ทําใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหาย  ควรตั้งแตความปรารถนาดีตอบุคคลอื่นดวย
ไมตรีที่ดี  มุงคิดในเรื่องของการชวยเหลือบุคคลอื่นเทาที่ตนจะปฏิบัติได 
   ๓) มีความเห็นชอบ  เชน  เห็นวาการใหทาน  การบูชา  กรรมดี  กรรมชั่วมีผล
จริง เปนตน 
 หลักคําสอนในพุทธปรัชญาเถรวาทนอกจากจะมีวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาสังคมแลว ยังมีวิธี
ปฏิบัติเพื่อรักษาตนอีกดวย  การรักษาตนในที่นี้  หมายถึง  การขัดเกลาตนเองใหมีคุณธรรมสูงขึ้น
ตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐  ซ่ึงความจริงแลว  กุศลกรรมบถนี้  เปนหลักที่ขยายมาจากศีล  ๕  เพื่อ
การปฏิบัติและขัดเกลาตนเอง  ไปในทิศทางที่ถูกตอง ครอบคลุมพฤติกรรมทางกาย  วาจา  และใจ  
ใหมากที่สุด เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาตนไปสูหลักการปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท
ระดับสูง เพื่อความหลุดพนจากทุกขตอไป 
 
 



 

 

๒๐๑

 ๒. หลักเบญจศีลเบญจธรรม  
 การดําเนินชีวิตตามหลักของเบญจศีลและเบญจธรรม  เปนการดําเนินชีวิตที่ดี  ซ่ึงเปน
หลักของการสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้นแกสังคม มีดังนี้  
   ๒. ๑ หลักเบญจศีล  เปนขอหามของมนุษยไมใหมีพฤติกรรมอยางสัตวโลกทั่วไปและ
เบญจธรรมเปนหลักของการปฏิบัติสําหรับมนุษย ดังนี้  เวนจากการทําลายชีวิตสัตวใหตกลวงไป
เวนจาการลักทรัพย  เวนจากการประพฤติผิดในกาม  เวนจากการพูดเท็จโกหกหลอกลวง  เวนจาก
การดื่มน้ําเมา  อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท 
   ๒.๒ หลักเบญจธรรม  เปนหลักของการประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท
อาศัยเบญจธรรมเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิตของคฤหัสถ และผูปฏิบัติธรรม ซ่ึงสามารถนําหลัก
เบญจธรรม มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอสังคม ปองกันไมใหสังคมโลกวุนวาย แกงแยง รบราฆาฟนกัน ขาดความ
เมตตา ชวยเหลือกัน ซ่ึงจะตองไมประมาท โลกจึงจะสงบสุข หลักของเบญจธรรมมีดังนี้  มีความ
เมตตาแกผูอ่ืนแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืนหรือการเสียสละสวนของตนเพื่อประโยชนสวนรวม  มีความ
ยินดีในสามีภรรยาของตนรักษาสัจจะของตนเองหรือมีสัจจะในคําพูดของตน  มีสติสัมปชัญญะ    
ในการครองตน 
 ดังนั้น การรักษาสังคมใหเกิดสันติสุขตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น  จะตองมีปฏิบัติ
ใหถูกหลักศีล หลักธรรม โดยตอง เคารพในชีวิตของผูอ่ืนเคารพในทรัพยสินของผูอ่ืนเคารพในสิทธิ
คูครองเคารพในสิทธิการรับขาวสารของผูอ่ืน และเคารพและเห็นคุณคาของตัวเอง 
 ๓. หลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
 เปนหลักพื้นฐานของการดําเนินชีวิตของชาวพุทธศาสนิกชนและที่สวนใหญมีความ
สงบสุข การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุข ดวยหลักบุญกิริยาวัตถุ จะมีผลตอการสรางความ
มั่งคงใหพระพุทธศาสนาและสังคมโดย ใหสังคมมีความเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน เขาใจกัน  เปนมิตรกัน
ใหอภัยแกกันได สังคมจะมีระเบียบวินัยดี มีความไวเนื้อเชื่อใจกัน คนในสังคมจะมีจิตสงบหนัก
แนน รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงไดซ่ึงประโยชนทั้ง ๓ นั้นสงเสริมใหพระพุทธศาสนามั่นคง
ประกอบดวย 
 บุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ  ปตติทานมัย  ธัมมเทสนามัย  เปนทานมัย  อปจายนมัย  เวยยาวัจจ
มัย  เปนสีลมัย  ปตตานุโมทนามัย  ธัมมัสสวนมัย  และทิฏุชุกรรม  เปนภาวนามัยโดยสามารถนํา
หลักสติปฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิตและธรรม มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพราะ
สติปฏฐาน ๔ เปนธรรมปฏิบัติมุงตรงตอมรรค ผล และนิพพาน เปนหลักธรรมปฏิบัติประจําวันของ
ทานผูมุงความหลุดพน หากจะประยุกตใชในชีวิตประจําวันของบุคคลทั่วไป ก็ตองปูพื้นฐานมาจาก



 

 

๒๐๒

การปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน เชน บุญกิริยาวัตถุมากอน ที่พระพุทธองคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแลว
ขอประดับขึ้นไปอริยสัจ ๔ มีสติเปนพื้นฐานในการควบคุม พิจารณากาย เวทนา  จิต  และธรรม 
ควบคุมมีสติตลอดเวลา จะกอประโยชนในการกระทําในหนาที่ของตนไดในทางกายภาพ บรรลุถึง
เปาหมายไดเปนอยางดี คนผูใชจะเปนคนสมบูรณ จะทําใหสังคมนั้นมีความสุข ทําใหพุทธศาสนา
มั่นคงมาก โดยเฉพาะการรูจักใหทาน  แบงปน ใหอภัย อีกทั้ง มีศีล ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
 ๔. หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ 

 เปนหลักของการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับฐานะของตนที่มีหนาที่การงาน โดยเฉพาะ
อาชีพคาขายตองหวังผลกําไรที่จะไดมาจากการคาขาย  ดังนั้น  หลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการ
ดําเนินชีวิตสวนตัวของนักธุรกิจ  คือการรูจักแสวงหาทรัพย  รูจักใชทรัพย  หรือการรูจักแสวงหา
เงิน  การใชเงินใหเปนประโยชน  เปนผูปฏิบัติหนาที่ทางเศรษฐกิจอยางถูกตองการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฎิบัติธรรม เปนการดําเนินชีวิตประจําวันโดยยึดหลัก     
ทิฏฐธัมมิกัตถะจะทําใหวิถีชีวิตและครอบครัวมีความสุขอยางสมบูรณ ประกอบไปดวย 
 ๔.๑  การแสวงหาทรัพย เปนหลักการแสวงหาทรัพยตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท
เพื่อใหเกิดประโยชนในปจจุบัน  ซ่ึงประกอบดวยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่สงเสริมเพื่ออํานวย
ประโยชนในเบื้องตนที่ประกอบดวยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่เรียกวา  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก
ธรรม ๔ ประการ  มี อุฏฐานสัมปทา ๑  อารักสัมปทา ๑  กัลยาณมิตตตา ๑  และสมชีวิตา ๑   
 ๔.๒  การจัดสรรทรัพยท่ีไดมา  ซ่ึงเปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ใชในการดําเนินชีวิต
ของนักธุรกิจที่แสวงหาทรัพยมาดวยการแบงออกเปน ๔ สวนเทา ๆ กัน คือ เอเกน  โภเคภฺุเชยฺย ๑ 
สวน  ทวีหิกมฺมํปโยชเย ๒ สวน  และจตุตฺถฺจนิธาเปยฺย ๑ สวน ซ่ึงเปนการจัดสรรเพื่อใชใหเกิด
ประโยชนตามความประสงค   
 ๔.๓  การใชสอยทรัพยท่ีจัดสรรออกเปนสวน ๆ แลว  ซ่ึงในที่นี้หมายถึงการใชสอย
ทรัพยสวนที่จัดสรรไวเพื่อเล้ียงตนและคนที่เกี่ยวของ ไดแก ใชเล้ียงตนและคนที่เกี่ยวของ  บํารุง
มิตรสหายและผูรวมกิจการงานใชเปนทุนสํารองในการใชเปนทรัพยสวนตัว ใชทําพลีกรรม เพื่อ
บํารุงและการบูชา ๕ อยาง คือ การสงเคราะหญาติ  การตอนรับแขก การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแก
ผูที่ลวงลับไปแลว  เสียภาษีใหรัฐบาล  เพื่อนําไปพัฒนาประเทศและการนําไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม
ความเชื่อของแตละบุคคล และอุปถัมภค้ําชูพระพุทธศาสนา   
 ๕. หลักอิทธิบาท ๔  
 เปนหลักของความสําเร็จในการประกอบอาชีพตาง ๆโดยเฉพาะอาชีพธุรกิจ ดังนี้ 
  ๑) ฉันทะ คือ ความพอใจในการประกอบอาชีพที่ตนประกอบอยู  มีความใฝใจใน
หนาที่การงานอยางเต็มความสามารถ เปนตน 



 

 

๒๐๓

  ๒)  วิริยะ  คือ  ความเพียรในการงานของตน  เพื่อใหงานที่ประกอบอยูลุลวงไป
ดวยดี  ดังกลาว 
  ๓)  จิตตะ  คือ  ความเอาใจใสในหนาที่การงานอยางเต็มความสามารถ เปนตน 
  ๔) วิมังสา   คือ   ความไตรตรอง   หรือการคิดหาวิธีในการทํางานใหพบกับ
ความสําเร็จดวยวิธีตาง ๆ ซ่ึงเปนการพินิจพิจารณาขอบกพรอง หรือขอดี เพื่อไปเปนหลักในการ
ดําเนินงานในครั้งตอไป  
 ๖. หลักฆราวาสธรรม ๔   
 เปนหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่สงเสริมใหทุกอาชีพโดยเฉพาะนักธุรกิจสามารถดําเนิน
ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมั่นใจ คือ สัจจะ  ทมะ  ขันต ิและจาคะ ซ่ึงมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑) สัจจะ เปนแนวเกี่ยวกับการรักษาสัจจะที่เกี่ยวกับคําพูด การแสดงออก  ที่จะตองรับ
ผิดเมื่อใหสัญญาไวกับบุคคล 
 ๒)  ทมะ  เปนหลักของการฝกฝนตนเองใหมีทักษะในเรื่องตาง ๆ เชน ทักษะใน
การตลาด เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตลาดหลักทรัพย ทอง การพลังงาน ส่ิงเหลานี้จะฝกฝนเรียนรู
เพื่อใหเกิดความทักษะที่ทันสมัยอยูเสมอ 
 ๓) ขันติ  คือ ความอดทนตอสถานการณบานเมือง  มีความอดทนเรื่องของความเพียร
พยายามใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ๔) จาคะ  คือ  การบริจาคสิ่งของหรือทรัพยสินของตนที่คิดวา  เปนสิ่งมีคาสําหรับ
สังคม  เพื่อใหบุคคลอื่นไดนําไปใชใหเกิดประโยชน เชน การบริจาคแวนตาเกาที่ตนเคยใชมากอน  
แตปจจุบันไมใชแลว  จึงบริจาคเพื่อใหแกผูที่เหมาะสมควรจะนําไปใชใหเกิดประโยชนได 
 ๗.  หลักสันโดษ  ๓ 
 คําวา “สันโดษ”  แปลวา ความเปนบุคคลผูมีความยินดีโดยสม่ําเสมอ ความไมโลภ  
พจนานุกรมพุทธศาสตร ไดใหความหมายคําวาสันโดษไววาความยินดี ความพอใจ ความยินดีดวย
ของตน  ซ่ึงไดมาดวยเรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม และความยินดีดวยปจจัย ๔  ตามที่มีตามที่
ได  ความรูจักอิ่มรูจักพอ ในทางพระพุทธศาสนาไดวางเกณฑในการตัดสินเรื่อง สันโดษไว ๓ 
ประการ ดังตอไปนี้ 
 ๑) ยถาลาภสันโดษ  คือ ความยินดีตามที่ได  หมายถึง  ไดส่ิงใดมาดวยความเพียร
พยายามของตน  โดยถูกตองตามทํานองคลองธรรม  ยินดีพอใจในสิ่งนั้น ไมเดือดรอนเพราะสิ่งที่
ไมไดไมกระวนกระวาย  ไมวิ่งตามความอยาก และระงับยับยั้งความอยากใหได   



 

 

๒๐๔

 ๒) ยถาพลสันโดษ  คือ  ความยินดีตามกําลังที่มีอยู  หมายถึง  มีความยินดีหรือพอใจ
เพียงพอแกกําลังกาย  กําลังทรัพย  กําลังสติปญญา  และกําลังความสามารถของตน ยินดีในสิ่งที่ตน
ควรจะไดตามความสามารถของตนเทานั้น 
 ๓) ยถาสารุปปสันโดษ  คือ ความยินดีตามสมควร  หมายถึง มีความยินดีหรือความ
พอใจ  ตามสมควรแกฐานะ  ภาวะ  และความเปนอยูของตน ทั้งนี้ตองรูจักและตระหนักใน
ความสามารถของตนสันโดษตามทรรศนะของนักปราชญ และคํารากศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรม 
หมายถึง ความยินดีความพอใจดวยปจจัย ๔ คือ เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย  อาหาร  และยารักษาโรค 
ตลอดจนการมีความสุขความพอใจดวยเครื่องยังชีพที่หามาไดดวยความเพียรพยายามของตนไมโลภ 
ไมริษยาใคร โดยใชหลัก ความซื่อสัตย การคิดดี ทําดี และพูดดี มีศีลธรรมรักษาศีลหาเสียสละ
ชวยเหลือผูอ่ืน                        
 กลาวโดยสรุปวา ระดับของพุทธปรัชญาเถรวาทในระดับกามสุขนี้  จัดไวเพื่อใหเหมาะ
แกอินทรียของผูปฏิบัติกลาวคือ  ผูมีอินทรียออน เชน ฆราวาสผูเปนปุถุชนทั่วไปก็ปฏิบัติตามหลัก 
จริยศาสตรระดับตน ที่เหมาะสมแกวิถีของชาวบาน  สวนผูมีอินทรียแกกลา ไดแก ฆราวาสและ
นักบวชผูเปนกัลยาณชนจนไปถึงอริยะชนปฏิบัติตามหลักจริยธรรมระดับกลางจนไปถึงระดับสูง
ตามลําดับ  ตามความเหมาะสมแกฐานะความดีสูงสุดหรืออุดมคติทาง จริยศาสตรนั้น คือ เอกภาพ
แหงความสุข ความสมบูรณ ความรูแจงและเสรีภาพ เปนสิ่งที่รวมไวซ่ึงความสุขสูงสุด ความ
สมบูรณทางศีลธรรม ความรูแจงสิ้นสุด และความเปนอิสระอยางสมบูรณ  ส่ิงนี้เองเปนเปาหมาย
ของชีวิตที่พึงจะบรรลุไดอีกทั้งจุดหมายสูงสุดของชีวิต คือการเขาถึงความสุขในระดับตาง ๆ ตั้งแต
ความสุขระดับต่ําเขาไปงายกวาและเห็นผลไดเร็วกวาความสุขระดับสูง เชน การดําเนินปฏิปทาเพื่อ
เขาถึงกามสุขงายกวาและเห็นผลไดเร็วกวาการดําเนินปฏิปทาเพื่อเขาถึงฌานสุข สวนการดําเนิน
ปฏิปทาเพื่อเขาถึงฌานสุขก็งายกวาเห็นผลไดเร็วกวาการดําเนินปฏิปทาเพื่อเขาถึงนิพพาน  ดังนั้น
ธรรมที่สนับสนุนใหพบกับความสุขในระดับนี้ คือ หลักกุศลกรรมบถ ๑๐หลักเบญจศีลเบญจธรรม
หลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐หลักทิฏฐธัมมิกัตถะหลักอิทธิบาท ๔ และหลักสันโดษ  ๓ 
 ระดับท่ี ๒  ฌานสุข  
 ฌาน แปลวา เพง หมายถึง ภาวะจิตที่เพงอารมณจนแนวแนเปนอัปปนาสมาธิ ภาวะจิตที่

มีสมาธิ แตสมาธินั้นมีความประณีต สนิท ชัดเจน ผองใส และมีกําลังมากนอยตาง ๆ กัน แยกไดเปน

หลายระดับ ความตางของแตระดับนั้นกําหนดดวยคุณสมบัติของจิตที่เปนองคประกอบรวมของ

สมาธิในขณะนั้น ๆ องคประกอบเหลานี้ไดแก วิตก คือ การจรดจิตลงในอารมณ วิจารณ คือการที่

จิตเคลาอยูกับอารมณ ปติ คือความเอิบอิ่มใจ สุข ความสบายใจ สุขใจ เอกกัคคตา คือ ภาวะที่จิตมี

อารมณแนวแนเปนหนึ่งเดียว คือ ตัวสมาธินั่นเอง 



 

 

๒๐๕

 สุข  แปลวา ความสบายกายและความสบายใจ ที่ประณีตยิ่งนัก ความสุขในขั้นทุติยฌาน

นั้นเปนความเอิบอิ่มที่ซาบซึ้งตรึงตรา ซ่ึงจิตของบุคคลธรรมดาไมสามารถสัมผัสได ความสุขระดับ

ฌานสุขนี้ จึงเปนสุขเนื่องดวยฌานอยางแทจริง ผูเสวยสุขไดแก มนุษยปุถุชนและอริยบุคคลชั้น

ตั้งแตพระโสดาบันถึงพระอรหันต จําเปนตองใชหลักพุทธปรัชญาในการดําเนินชีวิตที่เรียกวา    

หลักไตรสิกขา (The threefold training)  เปนหลักแหงการฝกฝนอบรมมี ๓ ประการ คือ 

 ๑.  อธิศีลสิกขา  (Training in Higher Morality) 

 ผูที่มุงหวังไปสูฌานสุข จะตองหมั่นฝกอบรมในดานความประพฤติทางกาย วาจา  และ

อาชีพ  คือ การควบคุมกาย วาจาใหเปนปกติ  เพราะคําวา“ศีล”แปลตามตัวอักษรวา  ปกติเย็น  คําวา

“สิกขา”แปลวา ศึกษา ศีลเปนสวนหนึ่งของวินัย  พระพุทธองคทรงบัญญัติไวเปนชั้น แบงออกได ๒ 

ประเภท ไดแก อาคาริยวินัย เปนวินัยสําหรับคฤหัสถ  (ผูครองเรือน) เรียกวา เบญจศีล เปนศีลที่

ประชาชนทั่วไปจะตองรักษาเปนประจํา  เพราะเปนกฎแหงความประพฤติที่ทําใหคนเปนมนุษย ซ่ึง

เปนการยกระดับจิตใจใหสูงกวาสัตว  ผูที่หวังในฌานสุขนี้ตองละเวน ๕ ประการ ไดแกการงดเวน

จากการฆาสัตว  การงดเวนจากการลักทรัพย  การงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม  การงดเวน    

การพูดเท็จ  และการงดเวนดื่มน้ําเมา คือสุราเมรัย  อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท 

 สําหรับประชาชนผูมีศรัทธา ที่มุงหวังการปฏิบัติใหสูงยิ่งขึ้นใหมากกวาศีล ๕ ก็สามารถ

รักษาศีล ๘ ได ซ่ึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ศีลอุโบสถ  มีกําหนดระยะเวลารักษา คือ ในวันหนึ่งกับ

คืนหนึ่ง  กําหนดใหรักษาในวันขึ้นหรือแรม  ๘ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เดือนละ ๔ คร้ัง  สวนใหญนิยม

รักษากันในเทศกาลเขาพรรษา  สวนอนาคาริยวินัย เปนวินัยสําหรับบรรพชิตหรือนักบวชใน

พระพุทธศาสนา ไดแก ศีล ๑๐ สําหรับสามเณร  ซ่ึงจะตองรักษาเปนประจํา  ไดแก  การงดเวนจาก

การฆาสัตว การงดเวนจากการลักทรัพย การงดเวนจากการประพฤติผิดในพรหมจรรย การงดเวน

การพูดเท็จ  การงดเวนจากการดื่มน้ําเมา การงดเวนจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาล  คือ 

ตั้งแตเที่ยงวันจนถึงรุงอรุณของวันใหม  การงดเวนจากการดูการฟอนรํา  ขับรอง และประโคม

ดนตรี การงดเวนจากการนอนบนที่สูงและที่นอนใหญ  ภายในยัดดวยนุนและสําลี  การงดเวนจาก

การรับเงินและทอง  ศีล  ๒๒๗  เปนศีลสําหรับพระภิกษุที่จะตองปฏิบัติเปนประจํา และ ศีล ๓๑๑ 

เปนศีลสําหรับพระภิกษุณีที่จะตองปฏิบัติเปนประจํา  แตในปจจุบันภิกษุณีฝายเถรวาทไมปรากฏให

เห็นแลว 
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 ๒.  อธิจิตตสิกขา  (Training in Higher Meditation) 
 อธิจิตตสิกขา หรือ สมาธิสิกขา  การศึกษาคือการปฏิบัติโดยการทําจิตใจใหแนวแน
มั่นคง เรียกวา “อธิจิตตสิกขา” สมาธิ แปลวา ความตั้งมั่นแหงจิต หรือภาวะที่จิตสงบนิ่งอยูกับ
อารมณใดอารมณหนึ่ง สมาธิสิกขา หมายถึง  การควบคุมหรือบังคับจิตใหตั้งมั่น  ไมหวั่นไหว  
วอกแวกไปตามอารมณตาง ๆ เมื่อบุคคลมีศีล  คือ เปนผูสามารถควบคุมกายและวาจาใหเรียบรอย
เปนปกติสุขแลว  วัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งของการรักษาศีลก็คือ ศีลยอมเปนไปเพื่อสมาธิ 
หมายถึง เมื่อกาย  วาจา  สงบแลวก็งายที่จะทําใจใหสงบ  เพราะหากวากายและวาจาสงบได      
ความเดือดรอน ความทุกขตาง ๆ ก็จะไมเกิดแกจิตใจ  เมื่อมีศีลบริบูรณการสรางสมาธิใหเกิดขึ้น     
ก็ทําไดโดยงาย สมาธิ แบงได ๓ ระดับ คือ 
 ๒.๑ ขณิกสมาธิ   สมาธิช่ัวคราวเปนสมาธิปกติธรรมดาที่เราสามารถปฏิบัติกันใน
ชีวิตประจําวัน  ในขณะที่ประกอบกิจการงาน  ถือวาเปนสมาธิเบื้องตน   
 ๒.๒ อุปจารสมาธิ  เปนสมาธิระดับกลาง สูงขึ้นไปใกลสมาธิระดับปฐมฌาน  ไดแก  
สมาธิหรือความสงบจนจะแนวแน   
 ๒.๓ อัปปนาสมาธิ  คือ  สมาธิระดับสูง  นับตั้งแตปฐมฌานขึ้นไป  จนถึงจตุถฌานเปน
สมาธิแนวแนสนิท  ซ่ึงไดแก  ภาวะแหงจิตที่เพงอารมณจนแนวแนการเจริญสมาธิจนประณีตขึ้น
ตามลําดับ  ภาวะของจิตที่เปนสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิแลว  เรียกวา“ฌาน”ฌานมีหลายชั้น
โดยทั่วไปนิยมแบงออกเปน ๒ ช้ัน ช้ันละ ๔  รวมเปน  ๘  เรียกวา  สมาบัติ  ๘  อันเปนภาวะของจิต
ที่ลึกซึ้ง  การเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิ  โดยนําวิธีการตาง ๆ มาใชก็ตาม  เพื่อใหเกิดผลความสําเร็จ  
วิธีการเหลานั้น  เรียกวา“สมถะ”สมถะลวน ๆ ยอมนําไปสูภาวะแหงจิตที่เปนสมาธิสูงสุดเพียง     
เนวสัญญานาสัญญายตนะ  เทานั้นการที่จะทําใหจิตบรรลุถึงการดับทุกข หรือทําจิตใหบริสุทธิ์ถึง
ที่สุดไดนั้น  จะตองอาศัยปญญาเขามาชวยในการพิจารณาความจริงเรียกวา“การเจริญวิปสสนา”   
ผลที่ไดคือ  การเขาถึงภาวะสมาธิที่ประณีตสูงสุด เรียกวา“สัญญาเวทยิตนิโรธ” หรือ               
“นิโรธสมาบัติ” เปนภาวะที่ สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหนาที่และมีปญญาแจมชัด                
ในจิตบริสุทธิ์ถึงที่สุด  มีแตธรรมชาติที่บริสุทธิ์ถึงที่สุด 
 วิธีการเจริญสมาธิ  การปฏิบัติเพื่อใหเกิดสมาธิจนเปนผลสําเร็จนั้น  ยอมมีกลวิธีหรือ   
กลอุบายสําหรับเหนี่ยวนําสมาธิมากมาย  ในคัมภีรวิสุทธิมรรคไดแสดงอารมณของสมถกรรมฐาน
ในการเปนอุบายที่จะทําใหจิตใจสงบนั้นมีอยูดวยกันถึง ๔๐ประการ เปนขอปฏิบัติที่เปนกลวิธี     
ตาง ๆ เรียกวา “กรรมฐาน ๔๐”  การบําเพ็ญเพียรเพื่อทําจิตใจใหสงบ จนตั้งมั่นเปนสมาธิถึงขั้นได
ฌานในระดับตาง ๆ เปนการบําเพ็ญกรรมฐาน ทําใหผูปฏิบัติธรรมบังคับใจตนเองอยูกับสิ่งที่
กําหนดเปนอารมณ  โดยอาศัยหลักบริกรรม หากกําหนดดินเปนอารมณ  ก็จะบริกรรมวาดิน         
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จนติดตาติดใจ  แมนึกขึ้นไปทางอื่นภาพก็จะติดเปนอารมณ  เรียกวานิมิต  เมื่อบริกรรมไปเรื่อยจิตก็
จะติดอยูกับอารมณนั้น  ไมคิดถึงเรื่องอื่น  มีความตั้งมั่นเปนสมาธิ  สามารถกําจัดนิวรณใหหมดไป
ได บุคคล   จะไดอานิสงสของการเจริญกรรมฐานนี้  เปนเหตุใหไดรับความสุขกายและสุขใจ และ
ควรพัฒนาจิตของตนไปสูการปฏิบัติที่สูงขึ้นกลาวคือ 
 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  เปนการปฏิบัติบําเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อใหเกิดปญญาเห็น
แจงในทุกสิ่งทุกอยาง ตามความเปนจริง โดยอาศัยหลักไตรลักษณ  คือใหเห็นวา ทุกสิ่งทุกอยาง
เกิดขึ้น  ดํารงอยูช่ัวระยะหนึ่ง  แลวก็ดับไปไมมีอะไรจีรังยั่งยืน (อนิจจัง) ไมคงอยูในสภาพนั้น
ตลอดไปได (ทุกขัง) และไมมีใครสามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นได  (อนัตตา)  การพิจารณา
จนเกิดญาณ  คือความรูพิเศษในระดับตาง ๆ ตั้งแตนามรูปปริจเฉกญาณดวยการรูจักแยกนามรูป
ออกจากกัน  จนถึงขั้น  อาสวักขยญาณ  ดวยการกําจัดกิเลสใหหมดไป 
 ดังนั้น บุคคลใดที่ตองการความสุขทั้งในปจจุบันและอนาคตนั้น  จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองมีการมาฝกอบรมจิตเพื่อใหเกิดความรู  และความเขาใจในชีวิตปจจุบันทําใหการดําเนิน
ชีวิตเปนไปไดดีและสามารถที่จะประกอบอาชีพการงานไดดี  เพราะรางกายหากไดรับการฝกฝน
ออกกําลังกายบอย ๆ ยอมกอใหเกิดความแข็งแรงได  ทางใจก็เชนเดียวกันหากมีการพัฒนาฝกฝน
อบรมทางจิตใจก็ทําใหมีพลังจิตในการดําเนินชีวิต  เพราะการพัฒนาจิตใหสงบจนเกิดเปนสมาธิ  
เรียกวา  สมถภาวนา  การฝกปญญาเพื่อทําใหเกิดความรูแจง  เรียกวาวิปสสนาญาณ ซ่ึงสามารถแบง
วิธีการปฏิบัติธรรมออกได ๔ ประเภท  ไดแก 
 ๑. กายภาวนา   คือ   การฝกฝนพัฒนากายให รู จักการติดตอ ส่ือสารเกี่ ยวของ                 
กับสิ่งทั้งหลายที่อยูภายนอกทางอินทรียทั้ง ๕  ดวยดีและปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้นในทางที่เปนคุณ       
มิใหเกิดโทษ 
 ๒. ศีลภาวนา   คือ การพัฒนาพฤติกรรมดวยการฝกฝนตนใหมีกฎระเบียบวินัย            
ไมเบียดเบียนหรือกอใหเกิดความเสียทั้งตนเองและผูอ่ืน  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 ๓. จิตภาวนา  คือ  การพัฒนาจิตดวยการฝกฝนอบรมจิตใหเขมแข็งมั่นคงเกิดความเจริญ
งอกงาม  ดวยคุณธรรมทั้งหลาย  เชน  มีเมตตา  กรุณา  มุทิตา  มีความขยันหมั่นเพียร  อดทน  จิต
เปนสมาธิก็จะทําใหรูสึกเบิกบาน  สดชื่นใจ  อยูเปนสุข  เปนตน 
 ๔. ปญญาภาวนา  คือ การพัฒนาปญญาดวยการฝกฝนจิตใหมีใหเกิดความรู  ความ
เขาใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพความเปนจริง  เกิดความรูเทาทันเห็นแจงในโลกและชีวิตตามสภาพ
ความเปนจริง  มีชีวิตที่เปนอิสระ  ปลอดโปรงจากกิเลส  สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวยปญญา
พระพุทธองคทรงถือวา  ความรูที่แทจริงตองเกิดมาจากการปฏิบัติ  มิใชเกิดจากการเรียนรูหรือการ
ทองจําจากตํารา พระองคไมเคยยกยองคนที่มีความรูโดยการเลาเรียน  การบูชาที่พระพุทธองคทรง
สรรเสริญก็คือ  ปฏิบัติบูชาเพราะจะทําใหผูบูชาเดินทางไปถึงมรรคผล  นิพพานได สวนอามิสบูชา
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นั้น  พระองคไมทรงสรรเสริญ  เพราะไมอาจนําผูปฏิบัติใหพบกับความสุขสงบได  ในสวนระดับ
สูงสุดในพระพุทธศาสนาเถรวาท  คือการหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด ดังนั้น การบรรลุ
นิพพานก็คือ  การเขาถึงความดับทุกขโดยสิ้นเชิงและบรรลุความสุขอยางสูงสุดจิตของผูบรรลุ
นิพพานยอมมีความสะอาด  สวาง  สงบ  ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยูและเมื่อดับขันธไปแลวก็ไมตอง
กลับมาเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฎอีกตอไป  เปนระดับที่เรียกวานิพพานสุข  คือสุขจากการละ
กิเลสทั้งปวง หลักธรรมในเรื่องฌานสุขสามารถนําไปบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติ
ธรรมไดหากปฏิบัติถึงขั้นไดฌาน ถือไดวา การปฏิบัติทางจิตกาวหนามาก หากไดฌานแลว ระวัง
เสื่อม และใชผิดทางจะเกิดโทษ ดังนั้น จึงควรใชในทางกุศล และ พิจารณาไตรลักษณเทานั้น         
จึงทําใหสรุปไดวา ฌานสุข สามารถทําใหมนุษยทุกคนมีความสุขไดและปฏิบัติใหถึงฌานสุขได 
 ๓.   การอบรมดานอธิปญญาสิกขา  (Training in Higher Wisdom) 
 อธิปญญาสิกขา คือ การฝกอบรมปญญาชั้นสูง หมายถึงการศึกษาหรือปฏิบัติเพื่อความรู
แจงเห็นจริง ซ่ึงเปนความรูที่บริสุทธิ์  บริบูรณ  ไมเจือปนดวยกิเลส  ตัณหา  และอุปาทาน
ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ  (ความเห็นชอบหรือความเห็นถูกตอง)  และเปนปญญาที่ประกอบไปดวย
สัมมาสังกัปปะ  (ความดําริชอบหรือความครุนคิดที่ถูกตอง) เรียกวา“อธิปญญา” 
 ปญญาในพระพุทธศาสนา เปนปญญาหรือความรอบรูที่เปนไปเพื่อเห็นแจงในขันธ ๕  
ไตรลักษณ  อริยสัจ ๔ และรูหลักแหงไตรลักษณ  เพราะฉะนั้น  การฝกตามไตรสิกขา จึงตองเริ่ม
จาก ศีลสิกขา เปนการฝกอบรมในดานความประพฤติทางกาย  และวาจา  เปนการควบคุมการ
ประพฤติทางกายและวาจาใหอยูในกรอบ  และพรอมที่จะสงเสริมสนับสนุนพัฒนาทางดานจิตใจ 
คือ มรรคมีองค ๘ ขอ  จึงทําใหมีความคิดที่ถูกตองแลว  ควบคุมพฤติกรรมทางกาย  และวาจา  ให
อยูในสภาพที่พรอมแกการพัฒนาจิตไดจนจิตละเอียดขึ้น  ดังนั้น  ความรูความเขาใจขั้นพื้นฐานนั้น
จะคอย ๆ เจริญเพิ่มพูนขึ้นจนกลายเปนการหยั่งรู  ถึงสภาพทั้งหลายตามความเปนจริง  จนถึงขั้น
วิมุตติหลุดพนจากกิเลสทั้งหลาย  เปนเปาหมายสูงสุดของการปฏิบัติ  ดังนั้น  มนุษยจะขึ้นสูฌานสุข
ได จึงตองมีหลักธรรมไตรสิกขาในการปฏิบัติประจําวัน  
 ระดับท่ี ๓ นิพพานสุข  
 นิพพาน แปลวา ดับ หมายถึง การดับกิเลสและกองทุกขเปนโลกุตตรธรรม และเปน

จุดมุงหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาหมายถึง สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกขไดแลว เพราะไร

กิเลสไรทุกข เปนอิสระภาพสมบูรณนิพพานสุข คือ สุขอันเนื่องดวยนิพพาน มีบอเกิดมาจากปญญา

หรือการปฏิบัติวิปสนากรรมฐาน ทางพระพุทธศาสนายกยองนิพพานวาเปนความสุขขั้นสูงสุด หรือ

เปนบรมสุข ปรุงแตงไมได จึงเปนสภาวะธรรมที่เที่ยงแท เปนบรมสุข และเปนอนัตตาวางจาก

ตัวตน คือ กิเลส ดวยเหตุนั้นทานจึงแสดงวา “นิพพานเปนความสุขอยางยิ่ง นิพพานเปนความวาง
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อยางยิ่ง มนุษยทั้งหลายยอมไปสูสถานที่ไมเกิดที่ไปแลวไมเศราโศก” ผูเสวยสุขไดแก มนุษยปุถุชน

และอริยบุคคลชั้นตั้งแตพระโสดาบันถึงพระอรหันตนิพพานจึงเปนอนัตตาเปนสิ่งที่วางเปลา

ปราศจากตัวตน ดํารงอยูในสภาพที่วางเปลาอยางนั้นตลอดกาล คือ ไมมีปจจัยอะไรที่จะมาปรุงแตง

ใหกลายเปนไมวางไมได มีความสงบจากความทุกขไมแตกดับ ไมมีนิมิต คือ ออกไปจากภพ เปน

การดับสนิทแหงตัณหาหรืออุปาทานดับสิ้นธรรมชาติดับสิ้นแหงราคะ โทสะ และโมหะ เปน

ประสบการณที่รูไดเฉพาะตน ในคัมภีรพระไตรปฎกมีปรากฏไววา นิพพานคือสภาพที่ไมมีความยึด

มั่นถือมั่นวาโลกเปนอัตตา มีตัวตน มองโลกตามความเปนจริงควบคุมกิเลสตัณหาและอุปปาทานที่

ปดบังจิตใหมืดมัวไดผูใดรูแจงเกี่ยวกับโลกทั้งปวง รูโลกทั้งปวงตามความเปนจริง แยกออกไปจาก

โลกได ไมมีกิเลสในโลก ควบคุมอารมณทั้งปวงได ปลดเปลื้องกิเลสทั้งมวลได  

 นิพพานสุข  นิพพาน แปลวา ดับ หมายถึง การดับกิเลสและกองทุกขเปนโลกุตตรธรรม 

และเปนจุดมุงหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาหมายถึง ประสบการณทางจิตที่บริสุทธิ์ที่สุด      

ไมเกี่ยวเนื่องดวยอารมณ เปนความสุขอันปราณีต เปนความสุขที่เกิดขึ้นเอง เปนไปเองเปน

ประสบการณ ในทางพระพุทธศาสนา ไดใชคําวานิพพานสุขไวมากมาย แตในที่นี้ผูวิจัยจะนํามา

แสดงเทาที่สามารถประมวลมาได หรือเทาที่มีการกลาวถึงกันบอย ๆ และเปนคํากลาวถึงผูบรรลุ

นิพพานวาเปนสุข เชนวา นิพพานเปนสุขยิ่งหนอนิพพานเปนบรมสุขสุขอื่นยิ่งกวานิพพานสุขไมมี

นี่คือสุขที่ยอดเยี่ยมพระอรหันตทั้งหลายมีความสุขจริงหนอผูปรินิพพานแลวนอนเปนสุขทุกเมื่อ

แลวผูไรกังวลเปนผูมีความสุขหนอพวกเราผูไมมีอะไรใหกังวลเปนสุขจริงหนอแมแตผูเขาปฏิบัติ

ธรรม ก็ตองมองพระนิพพานวาเปนสุข จึงนับวาเปนการปฏิบัติธรรมที่ถูกตอง ดังพระพุทธพจนวา

หากภิกษุผูมองเห็นนิพพานโดยความเปนสุข จะเกื้อแกการบรรลุสัจจะ จะกาวลงสูสัมมัตตนิยาม 

และจะบรรลุโสดาปตติผล หรืออนาคามิผลหรือวาอรหัตตผล ก็ยอมเปนสิ่งที่เปนไปได 

 นิพพานเปนธรรมอันลึกซึ้ง เปนลักษณะของธรรมที่เปนโลกุตตระ คือพนจากวิสัยของ

โลกแหงปุถุชนที่เต็มไปดวยกิเลส และถูกครอบงําไดดวยอวิชชา เปนสภาพธรรมที่บุคคลใด ๆ จะ

คิดคะเนเอาหรือการอนุมานเอาไมไดทั้งสิ้น ดังพระดํารัสที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวในนิพพานสูตร

วา ฐานะที่บุคคลเห็นไดยากช่ือวา นิพพาน ไมมีตัณหา นิพพานนั้นเปนธรรมจริงแท ไมเห็นได

โดยงายเลย ตัณหาอันบุคคลแทงตลอดแลว กิเลสเครื่องกังวลยอมไมมีแกบุคคลผูรู ผูเห็นอยู   

นิพพานมีอยู แตก็ไมมีอยูอยางที่ปุถุชนเขาใจ นิพพานเปนภาวะที่ผูทําลายกิเลสทําลายอวิชชาแลว

เทานั้นจึงจะรูและเขาใจภาวะของนิพพานวาเปนเชนไร และผูที่บรรลุถึงนิพพานแลวก็อธิบายใหคน

อ่ืนเขาใจอยางที่ตนเองรูและเขาใจไมได เพราะความจํากัดของภาษา นิพพานอยูเหนือภาษาสมมติ

บัญญัติทั้งหลายที่มนุษยใชพูดกัน การที่ ผูบรรลุนิพพานแลวจะอธิบายไดก็ เปนเพียงอุปมา
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เปรียบเทียบใหฟงเทานั้นวาดังขอความที่พระพุทธเจาตรัสกับชานุสโสณีพราหมณในนิพพุตสูตรวา

บุคคลเสวยธรรมเปนสิ่งที่ส้ินราคะอันไมมีสวนเหลือเสวยธรรมเปนที่ส้ินโทสะอันไมมีสวนเหลือ

เสวยธรรมเปนที่ส้ินโมหะอันไมมีสวนเหลือ นิพพานยอมเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง   

วาโดยลักษณะแลวนิพพานมีเพียงลักษณะเดียว คือ สันติลักษณะ ลักษณะแหงความสงบ หมายถึง

สงบจากกิเลสอาสวะทั้งปวง นิพพาน มีรสเพียงอยางเดียว คือ ไมตาย (อจฺจุติรสํ) นิพพาน มีผล

ปรากฏอยางเดียว คือ ไมมีนิมิต (อนิมิตฺตปจฺจุปฏานํ) 

 นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง สุขที่เกิดจากความสิ้นทุกขไมใชสุขแบบโลกิยะทั่ว ๆ ไปเมื่อวา

โดยผลแลวนิพพานคือความสิ้นทุกขโดยประการทั้งปวง มีผลอยางเดียว คือ สันติสุขหรือบรมสุข 

ดังพระพุทธดํารัสวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ”แปลวา นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง”นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ 

พุทฺธา  แปลวา “พระพุทธเจาทั้งหลายยอมกลาววานิพพานยอดเยี่ยม”และดังขอความที่พระพุทธเจา

ตรัสไวในคาถาธรรมบทความวานิพพานเปนสิ่งที่ประเสริฐที่สุดประเสริฐกวาสังขตธรรม

และอสังขตธรรมทั้งหลาย จึงมีลักษณะเปนอนัตตา เพราะไมมีตัวตนในการรับรู เพราะถานิพพาน

ยังมีตัวตนก็ยังไมเชื่อวาหลุดพนเพราะยังติดอยูที่ตัวตน เหมือนอยางวาไฟดับ ตองไมมีตัวตนของไฟ 

ถายังมีตัวตนของไฟอยูเราก็เห็นได และไมเรียกวาไฟดับ นิพพานจึงมีลักษณะเปนอนัตตา เพราะไม

มีตัวตนในการรับรู เปนปรมัตถธรรมที่พนจากรูปและอรูปจากสุขและทุกขท่ีมีอยูในโลก เปนธรรม

ท่ีพนไปจากเหตุและผล อริยสัจเปนธรรมที่ประกอบไปดวยเหตุและผล สวนพระนิพพาน คือ ธรรม

ที่พนไปจากเหตุผล เปรียบเทียบเชน การเดินทางไปยังสถานที่แหงหนึ่ง การเดินทางคือเหตุ การถึง

คือผล แตสถานที่ถึงนั้น  นอกจากนี้ ลักษณะของนิพพาน ที่ปรากฏอยางเดนชัดมี ๔ ประการ ดังนี้ 

 ลักษณะที่ ๑ คือ “อจฺจุตํ”แปลวา ธรรมอันไมจุติ คือ ธรรมที่ไมตาย หมายความวา ธรรม

ที่ไมมีการเกิดและการตาย เมื่อไมมีการเกิด การตายก็มีไมได ธรรมชนิดนี้เรียกวา “นิพพาน” 

 ลักษณะที่ ๒ คือ “อจฺจนฺจุตํ”แปลวา ธรรมอันลวงเสียซ่ึงที่สุดแหงกิเลสมีราคะเปนตน 

คือ ธรรมที่กาวลวงขันธ ๕ หมายความวา ธรรมที่กาวลวงขันธ ๕ ทั้งที่เปนอดีต และอนาคต ธรรม

ชนิดนี้เรียกวา “นิพพาน” เพราะวานิพพานนั้นกาวลวงขันธ ๕ ที่ดับลงไปแลวในอดีต ที่เรียกวา  

“ปุพพันตขันธ” และกาวลวงขันธ ๕ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่เรียกวา “อปรันตขันธ” เสียได นิพพาน

เปนธรรมที่พนจากขันธ เรียกวา “ขันธวิมุตติ” และเปนธรรมที่พนจากกาลทั้ง ๓ เรียกวา “กาล

วิมุตติ” 

 ลักษณะที่ ๓  คือ “อสงฺจุตํ”แปลวา ธรรมอันปจจัยอะไรปรุงแตงไมได คือ ธรรมที่ไมถูก

ปรุงแตงดวยปจจัย ๔ อยางใดอยางหนึ่ง ธรรมชนิดนี้เรียกวา “นิพพาน” นิพพานนี้เปนธรรมที่ไมใช 
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จิต เจตสิก รูป เพราะจิต เจตสิก รูป ทั้ง ๓ อยางนี้เกิดขึ้นไดก็โดยมีปจจัย ๔ คือ กรรม, จิต, อุตุ, 

อาหาร อยางใดอยางหนึ่งปรุงแตงขึ้นที่เรียกวา สังขตธรรม แตนิพพานเปนอสังขตธรรม เปนธรรมที่

ไมถูกปรุงแตงดวยปจจัยทั้ง ๔ ดังกลาวมาแลว 

 ลักษณะที่ ๔ คือ “อนุตฺตรํ”แปลวา ธรรมอันยอดเยี่ยม คือ ไมมีส่ิงที่ประเสริฐไปกวานี้

แลว หมายความวา ไมมีธรรมชนิดอื่น ๆ ใดที่จะประเสริฐกวาธรรมชนิดนี้อีกแลว ธรรมชนิดนี้

เรียกวา “นิพพาน” 

 สรุปไดวา  นิพพานเปนสิ่งที่มีอยูจริงในระดับปรมัตถสัจจะ มีลักษณะสงบระวังอยางยิ่ง 

มีความสุขอยางประณีต อันเกิดจากการดับกิเลสและกองทุกขทั้งปวง นิพพานเปนอสังขตธรรมและ

เปนวิสังขาร เพราะไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง นิพพานไมใชส่ิงใดในโลกนี้ และไมใชส่ิงใด ๆ ใน

จักรวาล ไมใชส่ิงนี้ ไมใชส่ิงนั้น ไมใชสสาร ไมใชพลังงาน รับรูทางประสาทสัมผัสไมได ไมจุติ ไม

อุปบัติ ไมมีเหตุปจจัย ไมมีการสรางสรรค ไมมีการทําลาย ไมไดประกอบขึ้นมาจากสิ่งใด ไมมีที่ตั้ง

อาศัย นิพพานไมมีความพรอง นิพพานเปนธรรมธาตุที่มีอยูจริง แตภาวะของนิพพานไมสามารถ

อธิบายได จะอธิบายไดก็เปนเพียงการอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบเทานั้น  

 ดังนั้น ความสุขทั้ง ๓ ระดับ ขางตน ไดแก กามสุข ฌานสุข และนิพพานสุข เปนสิ่งเปน

การยืนยันใหเห็นวา มนุษยสามารถมีความสุขในแบบที่เปนอิสระหรือไมตองอาศัยอามิสได ซ่ึงเปน

ความสุขที่เปนจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนความสะอาดแหงจิต คือ จิตใจที่บริสุทธิ์

ปราศจากสิ่งที่มาปรุงแตงใหเกิดความเศราหมอง ซ่ึงก็หมายถึงปราศจากความโกรธ อาฆาต 

พยาบาท อิจฉาริษยา ความละโมบ และความเห็นแกตัว ความที่มีใจที่สะอาด บริสุทธิ์ หรือที่เรียกวา 

ศีล เปนพื้นฐานสําคัญของการมองโลกในแงดี สงผลใหเกิดความรักความสามัคคีและความเห็นอก

เห็นใจซึ่งกันและกัน พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกความสงบสุขแหงจิตใจ ที่เรียกวา สมาธิ

เหนือกวาความสุขอันเกิดจากการมีทรัพยหรือการครอบครองทรัพยและตองอาศัยปญญา ที่เรียกวา 

ปญญา เปนสิ่งที่ตองพยายามหาความรูใหลึกซึ้ง รอบคอบ ซ่ึงศีล สมาธิ และปญญานี้ จะเปนเครื่อง

กําหนดพฤติกรรมของมนุษย โดยใชจิตใครครวญพินิจพิจารณา อยาใชปญญาเพียงผิวเผินหรือใช

ปญญาระดับปริตตารัมมณปญญา เพราะยังยึดมั่นอยูในความรัก ความใคร ความพอใจในอารมณอยู 

หรือใชปญญาระดับมหัคคตารัมมณปญญา เพราะยังยึดมั่นอยูในสิ่งที่มีรูปเปนอารมณอยู แตควรใช

ปญญาระดับอัปปมาณารัมมณปญญา เพราะเปนมรรคปญญา สามารถรูแจงเห็นจริงซึ่งเปนลักษณะ

ที่แทจริงแหงพระนิพพาน 
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๕.๒ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
 จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติ
ธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาเปนองคความรูใหมสําหรับเปน
แนวทางใหแกผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนาเถรวาทในบริบทตางกัน ทั้งที่ เปนคฤหัสถ        
และบรรพชิต อีกทั้งใหเหมาะสมกับยุคปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางราบรื่น  
และมีความสุขตามวิถีชีวิตของแตละบุคคล ความสุขที่แตละบุคคลแตละอาชีพจะไดรับยอมมีความ
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับความเขมแข็งและความเขมงวดตลอดจนความตั้งใจจริงในการปฏิบัติของผู
ปฏิบัติธรรมอีกทั้งใหถูกตองตามขั้นตอนที่ตามหลักพระพุทธศาสนาบัญญัติไว จึงจะเกิดผลดี        
ตอผูปฏิบัติ และจะเปนตามความสุขที่เกิดขึ้นทั้ง กามสุข ฌานสุข และนิพพานสุข โดยผูปฏิบัติธรรม
ตองมีความรูในการปฏิบัติแลวเกิดความสุขขึ้นตามลําดับอยางตอเนื่อง หรืออาจเรียกไดวา เปนการ
พัฒนามนุษยอยางเปนระบบ มีองคประกอบ ดังนี้ 
 ผูที่เปนนักปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธปรัชญาเถรวาท จะตองเปนผูที่เขาใจในแกนแท
ของพระพุทธศาสนาเถรวาทวา หัวใจของพระพุทธศาสนานั้น มุงหวังใหมนุษยพนจากความทุกขได
พบกับความสุขตามสถานะและสภาวะของตน จึงตองเขาใจถึงความสุขที่ไดรับวามีความแตกตาง
กัน ตลอดจนความสุขนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในสภาวะตาง ๆ หากบุคคลนั้นไดปฏิบัติหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาอยางยิ่งยวด นั่นคือตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปนผูมีความประพฤติที่งดงามหรือมี
พฤติกรรมที่ดี หรือการประพฤติตนเปนคนดี ที่เรียกวาเปนผูมีศีลนั่นเอง ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติให
ออกมาเห็นเปนรูปธรรม ที่เพียบพรอมไปดวยคุณงามความดีของบุคคลที่ไดช่ือวาเปนคนดี หรือที่
เรียกวา มีพฤติกรรมที่ดีจึงจะมีความสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติ คือ คําวา “BEHAVIER” 
 ผูปฏิบัติธรรมไมวาจะอยูในบริบทใด ๆ จะตองเขาใจถึงสภาวะที่เกิดขึ้นในตนเองหากได
ประพฤติปฏิบัติธรรมอยางตอเนื่องโดยเริ่มจากการปฏิบัติอยางผูมีศีล ซ่ึงเปนพฤติกรรมหรือความ
ประพฤติที่ดีงามแลว ยังตองเขาใหถึงความสุขทางใจที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องหลังจากที่ไดชื่อวา
เปนผูมีความงดงามในศีล หรือช่ือวาเปนผูมีความเพียบพรอมดวยดวยความมีศีลแลวความสุขทางใจ
ยอมเกิดขึ้น ดังนั้น จึงตองมีใจที่มั่นคงและแนวแนในการปฏิบัติธรรมใหเกิดความสุขที่เรียกวา
ความสุขทางใจหรือความสุขใจ ซ่ึงแตกตางจากความสุขที่ เกิดขึ้นจากคนปกติที่มีความสุข              
ใน ลาภ ยศ สรรเสริญ แตความสุขชนิดนี้ใหความสุขที่อยูในสมาธิ มีความตั้งมั่น มีความมั่นคง
แข็งแรง   มีความสงบนิ่งจาก ลาภ ยศ สรรเสริญ สงบนิ่งจากอารมณที่ฟุงซาน ไมปรารถนาใน รัก 
โลภ โกรธ และหลง โดยตองมาจากใจเปนจุดเริ่มตนที่มั่นคง คือ คําวา “MIND” 
 ผูปฏิบัติธรรมเมื่อพบกับความสุข ในการที่ตนมีความประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม อยูใน
ศีลธรรมหรือมีศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท อีกทั้งยังมีใจที่ตั้งมั่น 



 

 

๒๑๓

เปนผูความมั่นคงแข็งแรง มีความสงบนิ่งจาก ลาภ ยศ และสรรเสริญ สงบนิ่งจากอารมณที่ฟุงซาน 
ไมปรารถนาใน รัก โลภ โกรธ และหลง โดยตองมาจากใจเปนจุดเริ่มตนที่มั่นคงแลวนั้น ยังตองใช
ปญญาในการพิจารณาไตรตรองหาเหตุ หาผล ที่ตองทําใหเกิดความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม
ตอไป  เมื่อใชปญญาพิจารณาแลว อีกทั้งความตั้งมั่นแหงจิตใจ ตลอดจนความชํานาญและความ
เชี่ยวชาญของจิต จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ทําใหเกิดการรูแจงเห็นจริงในสังสารวัฏ เห็นความไม   
จีรังยั่งยืนของสิ่งทั้งมวลวาเปน  อนิจจัง ทุกขัง  และอนัตตา ตามกฎของไตรลักษณซ่ึงเปนหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งตองใชปญญาในการพิจารณาแลว ปญญานั้นจะทําใหพบความสุข
อยางแทจริง ส่ิงนั้น คือ คําวา “WISDOM” 
 ดังนั้น  รูปแบบใหม  หรือองคความรูใหมที่ได รับจากการวิจัยคร้ังนี้  คือ รูปแบบ 
“BMW”จะเปนคูมือการปฏิบัติธรรมของมนุษยหรือคูมือในการพัฒนามนุษย ซ่ึงผูปฏิบัติธรรม
สามารถนําองคความรูดังกลาวไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนหรือใชกับผูที่ตองการพัฒนาผูอ่ืน
ใหมีคุณภาพในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อใหเกิดความสุขในทุกระดับ ทั้งกามสุข ฌานสุข และ 
นิพพานสุข  ซ่ึงในการพัฒนาคนใหเปนผูมีคุณภาพ ที่สําคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝงใหคนเปนพลเมือง
ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อกอใหเกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งที่นาจะใหผลดีในการ
ปลูกฝงและพัฒนาการมีคุณธรรมจริยธรรม ก็โดยใชหลักรูปแบบ “BMW”ซ่ึงมีความใกลเคียงหรือ
เหมือนหลักไตรสิกขา อันประกอบดวย ศีล สมาธิ และปญญา เนื่องจากไตรสิกขาเปนระบบและ
เปนกระบวนการในการฝกฝน อบรม ฝกหัดเพื่อพัฒนาคนใน 3 ดาน ดังคําอธิบาย ตอไปนี้ 
 “B” (BEHAVIER) หมายถึง ความประพฤติหรือพฤติกรรมของคน ในที่นี้หมายถึง ผูที่มี
พฤติกรรมดี เรียกวา ศีล (Silas) เปนเบื้องตน เพราะศีลเปนขอกําหนดในการพัฒนาการดําเนินชีวิต
ของผูปฏิบัติธรรม ที่เรียกวา การพัฒนาคน เพื่อความอยูดวยกันเปนปกติสุข และเปนระเบียบ
เรียบรอยอีกอยางหนึ่งเพื่อผลพิเศษอยางหนึ่งโดยเฉพาะ ขอกําหนดเกี่ยวกับความประพฤติดังกลาว 
เปนหลักเบื้องตนในทางพระพุทธศาสนาที่คนทั้งปวงรูกันมาก เพราะเปนประเพณีนิยมที่รับศีลกัน
อยูในพิธีทางศาสนาเกือบทุกของดเวน อันหมายความวานอกจากขอที่ส่ังใหเวนนั้นก็ทําได เชน ศีล 
๕ ในพระพุทธศาสนาบัญญัติไววา เวนจากการปลงชีวิตสัตว เวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของมิได
ให เวนจากประพฤติผิดในทางกาม เวนจากการพูดเท็จ เวนจาการดื่นน้ําเมาอันเปนฐานประมาท 
ขอบัญญัติในศีลแตกตางจากทางปฏิบัติของคนทั่วไปอยูมากเกือบทุกขอ รวมถึงผูปฏิบัติธรรมที่ตอง
มีความลึกซึ้งในการปฏิบัติใหครบตามที่พระพุทธศาสนาบัญญัติและแจกแจงรายละเอียดไว ศีลจึง
เปนขอบัญญัติที่อํานวยใหเกิดความปกติสุขตามภูมิช้ันของตน ซ่ึงตามแตตนจะรับปฏิบัติได การที่ผู
ปฏิบัติธรรมจะนําตนใหเกิดความสนใจใหปฏิบัติอยูในศีลตลอดเวลา ตองมองเห็นอานิสงส คือผลดี
ของศีล ดังที่พระสงฆไดบอกอยูทุกครั้งที่ใหศีลวา “ถึงสุคติที่ดีก็ดวยศีล โภคทรัพย จะถึงพรอมก็
ดวยศีล ถึงความดับทุกขรอนใจไดก็ดวยศีล เพราะฉะนั้น ควรชําระศีลใหบริสุทธิ์”  ดวยการ
ประพฤติปฏิบัติชอบหรือดวยความประพฤติอันดีงาม 



 

 

๒๑๔

 “M” (MIND) หมายถึง การมีหัวใจที่พรอมจะนอมรับเปนจิตที่มีความตั้งมั่น หรือมีใจที่
มั่นคงและเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติตามหลักธรรมแหงพระพุทธศาสนา จนเกิดความสงบ ระงับความ
รักความโลภ ความโกรธ  และความหลง ไดอยางตอเนื่อง หรือบรรเทาจากความรัก ความโลภ ความ
โกรธ และความหลง ลงได การระงับความหลงตองมาจากใจเปนจุดเริ่มตนที่มั่นคงกอน หากปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง จะทําใหจิตสงบ ซ่ึงทําใหเกิดการพัฒนาดานจิตใจ เรียกวา สมาธิ (MEDITATION) 
เปนธรรมปฏิบัติสําคัญขอหนึ่งในพุทธศาสนา ความตั้งใจมั่นอยูในเรื่องที่ตองการใหใจตั้งไวเพียง
เร่ืองเดียว ไมใหใจคิดฟุงซานออกไป นอกจากเรื่องที่ตองการจะใหใจตั้งมั่นนั้น เรียกวาเปนผูที่มีจิต
ตั้งมั่นเปนสมาธิยอมรูตามความเปนจริงความตั้งใจมั่นอยูในเรื่องที่ตองการใหใจตั้งไวเพียงเรื่อง
เดียว ไมใหใจคิดฟุงซานออกไป นอกจากเรื่องที่ตองการจะใหใจตั้งมั่น ความตั้งใจมั่นนี้เปน
ความหมายทั่วไปของสมาธิและจะตองมีในกิจการที่จะทําทุกอยาง ไมวาจะเปนดานทางการดําเนิน
ชีวิตทั่วไป หรือทางดานปฏิบัติธรรม มิใชเปนขอพึงปฏิบัติเฉพาะในดานศาสนา คือ สําหรับผูที่
ตองการปฏิบัติธรรมอยาง ภิกษุ สามเณร หรือ เปนผูที่เขาวัดเทานั้น แมผูที่ไมมีสมาธิเพียงพอ
กําลังใจที่ตั้งมั่นนั้นยังคงออนแอ ยังดิ้นรนกวัดแกวง กระสับกระสายไดงาย โยกโคลงไดงาย 
หวั่นไหวไปในอารมณที่เกิดขึ้นทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ไดแก ทางอายตนะทั้ง ๖ อยูเปน
ประจํา  คือเปนเรื่องของใจ  เมื่อจิตใจมีอารมณหวั่นไหวและกระสับกระสายจากกิเลส  คือ ความรัก 
ความชัง  และความหลง  เปนตน จึงไมสามารถที่จะทําการงานใหดีได  ใจที่ไมไดฝกทําสมาธิจึงเปน
ดั่งนี้ ความตั้งใจยังไมแข็งแกรงพอจึงจําเปนตองฝกทําสมาธิเอาชนะใจของตนและสงบจากอารมณ
รัก โลภ โกรธ  และหลงใหได จะชวยแกและระงับอารมณและกิเลสของใจที่เกิดขึ้นในปจจุบัน    
เพื่อฝกใจใหมีพลังของสมาธิมากขึ้น ทําใหสงบใจจากอารมณดังกลาวได หากใจมีพลังก็จะมีความ
ตั้งมั่นในการทําสมาธิจนเกิดพลังของสมาธิเพิ่มขึ้น จะสามารถระงับใจไดดี  จะไมลุอํานาจของ
อารมณของกิเลสที่เปนความรัก  ความชังความหลงทั้งหลาย จะสามารถสงบใจตัวเองได รักษาใจให
สวัสดีได อารมณและกิเลสเหลานี้จะไมมาเปนอันตราย ตอการเรียน ตอการงาน ตอกฎหมาย         
ตอศีลธรรมอันดีงาม ตอการประกอบกิจการงานในบริบทที่แตกตางกัน และตอผูปฏิบัติธรรมจน
กาวไปถึงธรรมขั้นสูงไดดังนั้น  “ใจ”  จึงมีความสําคัญตอการทําสมาธิ 
  “W” (WISDOM) หมายถึง การใชปญญาในการไตรตรองพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้น      
ดังคํากลาววา “ปญญาเปนรัตนะของนรชน”  หมายถึงการอยูใกลคนดี ใกลผูรู มีครู อาจารยดี            
มีขอมูล มีส่ือที่ดีเอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดีมีกระบวนการคิดวิเคราะห
พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธีและมีความสามารถนําความรูไปใชในชีวิตไดถูกตองเหมาะสม เปน
ปญญาที่ชอบ มีลักษณะเปนความฉลาดรู ความจัดเจน การวินิจฉัยถูกตอง สามัญสํานกึดี มีเหตุผลใน
ส่ิงทั้งหลายใชปญญาพิจารณาอบรมศึกษาใหเขาถึงความจริง ตามเหตุและผลในสิ่งทั้งหลาย เพื่อให



 

 

๒๑๕

บรรลุถึงความชอบถูกตองในทุก ๆ ส่ิง รวมเขากันในมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ 
สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ  (รวมเขาเปนปญญาสิกขา) สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ    
การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ (รวมเขาเปนศีลสิกขา) สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ 
ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ  (รวมเขาเปนจิตสิกขา หรือ สมาธิ) อีกทั้งการทําไวในใจโดย   
แยบคาย ไดแกการใชปญญาพิจารณาใหทราบตระหนักแนถึงเหตุผลในการปฏิบัติ ตามความจริง
เมื่อใชปญญาดังนี้ จึงจะไมปฏิบัติผิดทาง ทั้งจะไมหลงตัว ลืมตัว การใชปญญาจึงเทากับเปนการใช
เกราะปองกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นจากความหลงถือเอาผิดดังกลาว และการใชปญญาก็เปน
การศึกษาธรรมนั่นเอง การฝกหัดปฏิบัติสมาธิอยางขาดการใชปญญา ก็เทากับไมเปนการศึกษา
ธรรม อาจหลงไปผิดทาง เชน หลงติดอยูกับนิมิตที่พบเห็นในสมาธิ หรืออํานาจบางอยางที่ได      
จากสมาธิทําใหกัมมัฏฐาน(ที่ถูก) หลุด หรือหลุดจากกัมมัฏฐานไดงาย พระพุทธเจาตรัสไวอีกดวยวา 
“ปญญาเปนแสงสวางในโลก”การใชปญญาอบรมเพิ่มเติมปญญาใหสองสวางยิ่งขึ้นโดยลําดับ       
จึงเปนเหตุใหมองเห็นสัจจะ คือใหรูแจงเห็นจริง ใหบรรลุสุขประโยชนตั้งแตข้ันตน จนถึงขั้น   
สูงสุด เพราะปญญาขั้นสูงสุดคือปญญาที่สมบูรณเต็มที่ ยอมทําใหจิตประภัสสร คือผุดผอง        
สวางเต็มที่   ทําใหรูแจงเห็นจริงและบรรลุสุขประโยชนสูงสุด เหมือนดังพระพุทธเจาและ           
พระอรหันตสาวกทั้งหลายฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไดตรัสเตือนไววา “อยาประมาทปญญา”คือใหใช
ปญญานั่นเอง     การที่ฝกฝนใชปญญาจนรูแจงเห็นจริงแลวยอมปฎิบัติตนไปในทางที่ถูกที่ควร
ตลอดเวลา โดยปราศจากกิเลสตัณหา เปนไปโดยอัตโนมัติซ่ึงจะเปนหนทางที่นําผูปฏิบัติธรรม     
เขาสูนิพพานสุขได 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๑๖

องคความรูใหม  : 
รูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรม 

ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

 

         

 

 

 

 

B M W 
แผนภูมิที่ ๕.๑ แสดง “BMW” MODEL 

“B” (BEHAVIER) หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ทําใหเปนผูมีศีล 

“M” (MIND)  หมายถึง  ใจ ทีเ่ปนรากฐานของการทําจิตใหตั้งมั่น จนเกดิสมาธิ 

“W” (WISDOM) หมายถึงปญญา การคิดไตรตรองพิจารณาจนพบความจรงิ 



 

 

๒๑๗

 กลาวไดวา องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทุกสถานะ ในบริบทที่
แตกตางกันในทุกอาชีพ ทั้งขาราชการทุกประเภท นักธุรกิจ ครูอาจารย นักการศึกษา ตลอดจนผูเปน
นักบวชสมณชีพราหมณ โดยเฉพาะผูปฏิบัติธรรม สามารถนําหลักการหรือรูปแบบ “BMW”มาใช
ใหเกิดประโยชน  อีกทั้งใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนหรือใชกับผูที่ตองการพัฒนาผูอ่ืนใหมี
คุณภาพในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อใหเกิดความสุขในทุกระดับ ทั้งกามสุข ฌานสุข และ 
นิพพานสุข  ซ่ึงในการพัฒนาคนใหเปนผูมีคุณภาพ ที่สําคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝงใหคนเปนพลเมือง
ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อกอใหเกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งที่นาจะใหผลดีในการ
ปลูกฝงและพัฒนาการมีคุณธรรมจริยธรรม ก็โดยใชหลักการ หรือรูปแบบ “BMW”ดังกลาว ซ่ึงมี
ความใกลเคียงหรือเหมือนหลักไตรสิกขา อันประกอบดวย ศีล สมาธิ และปญญา เนื่องจาก
ไตรสิกขาเปนระบบและเปนกระบวนการในการฝกฝน อบรม ฝกหัดเพื่อพัฒนาคนทั้ง ๓ ดาน        
เพื่อความสําเร็จของกิจการงานตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหเกิดความสุข อีกทั้ง
เปนแนวทางแกผูปฏิบัติธรรมที่มุงหวังไปสูความสุขในแตระดับทั้ง กามสุข ฌานสุข และเขาถึง
นิพพานสุข ในที่สุด  อันเปนหนทางแหงการหลุดพนจากสังสารวัฏ คือ หลุดพนจากการเวียนวาย 
ตาย เกิด อยางแทจริงดังนั้น  
 หลักการหรือรูปแบบ “BMW”จึงเปนอีกกลยุทธหนึ่ง ที่จะเปนคูมือการปฏิบัติธรรม
ของมนุษยหรือคูมือในการพัฒนามนุษย และทําใหผูมีความสนใจในการแสวงหาความสุข อันเปน
แกนแทของชีวิตไดไปถึงจุดหมายปลายทางที่มั่นคงแข็งแรง และยั่งยืนถาวรและเปนอีกรูปแบบ
หนึ่งที่ทําใหผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย มีหนทางแหงความกาวหนาในการดําเนินการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม จนเกิดความสุขที่เที่ยงแทแนนอน เห็นความจริงของชีวิต โดยปฏิบัติตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาใหเห็น ความงาม ความจริง และความดี  ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ในไมชาจะทําให
มีทรัพยากรมนุษยอันทรงคุณคา ทําใหโลกเกิดสันติ พบแตความสงบสุขอยางยั่งยืน 

 
๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
 ๑.  องคกรทางพระพุทธศาสนาควรกําหนดใหวัดที่ตั้งอยูใกลเคียงกับองคกรตาง ๆ ได
กําหนดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมรวมกันดวยวิธีการที่ถูกตอง ในเวลาอันสมควร และเปนไปอยาง
ตอเนื่อง หากเปนไปไดควรนําหลักการหรือรูปแบบ“BMW”ไปใชในการฝกปฏิบัติ 
 ๒.  กระทรวงศึกษาธิการควรทําหลักสูตร กําหนดใหสถานศึกษามีการปฏิบัติธรรมปละ 
๑๒ คร้ัง ดวยการเชิญผูนําในการปฏิบัติที่มีความรูความสามารถอยางแทจริงมาสอนหรือให



 

 

๒๑๘

คําแนะนํา  ดวยวิ ธีการที่ ถูกตอง  รวมทั้งมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง  เพื่อให เปนไปตาม
วัตถุประสงคนั้น หากเปนไปไดควรนําหลักการหรือรูปแบบ“BMW”ไปใชในการฝกปฏิบัติ 
 ๓.  องคกรทุกภาคสวนควรกําหนดใหมีการปฏิบัติธรรม โดยออกเปนนโยบายใหทุกคน
ในองคกรปฏิบัติตามนโยบายนั้น อาจเปนองคกรจัดขึ้นเอง หรือกําหนดใหบุคลากรไปปฏิบัติยัง
สถานที่ที่ตนมีความศรัทธา โดยนําหลักการหรือรูปแบบ“BMW”ไปใชในการฝกปฏิบัติ 
 ๔.  เนื่องจากบุคคลแตละคนจะมีหลายสถานภาพ ควรสรางนโยบายใหกับตนเองในการ
ปฏิบัติธรรมใหถูกตองตามหลักพระพุทธปรัชญาเถรวาท ตลอดจนควรรําลึกอยูเสมอวา การจะมี
ความสุขสมบูรณไดในแตละสถานภาพ ตองปฏิบัติตนตามหลักธรรมใหสอดคลองกับสถานภาพ
นั้น ๆ ของตนดวย จึงจะประสบความสุขได สําหรับผูปฏิบัติธรรมดวยอาชีพธุรกิจตาง ๆ ผูปฏิบัติ
ธรรมเพื่อสุคติในโลกสวรรค และผูปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานตองพอใจกับธรรมในขอนั้น ๆ 
จึงจะมีความสุข 
 ๕. จัดสัมมานาเชิงวิชาการ จัดกิจกรรมใหเปนรูปธรรม เสนอผลที่เกิดจากสุจริต ๓ และ
ทุจริต ๓ มาเสนอดวยวิธ ีการใหมโดยอาศัยพระสูตรประกอบ 
 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย   
 การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมนี้  เชื่อวามีความสําคัญ  และ
มีประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตของมนุษย  เพราะเปนการพัฒนาแนวคิดดานจิตใจ  เพื่อมุงให
จิตใจของบุคคลเปนอิสระจากการบีบคั้นของกิเลส  อันเปนรากเหงาของความทุกขทั้งปวง  ผูวิจัย
เห็นวา  การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
สามารถแกไขปญหาทั้งระดับบุคคลและระดับสังคมไดอยางแทจริง  จึงมีขอเสนอแนะเพื่อ            
ทําการวิจัย  ดังนี้ 

๑. การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลักคัมภีรวิสุทธิ
มรร 

๒.  การศึกษา ขอปฏิบัติที่นําไปสูความสุขในทางพุทธจริยศาสตร  อันมีหลักปรากฏอยู
ในพระไตรปฎก  และอรรถกถา  ซ่ึงในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยไดกลาวไวเพียงบางสวนแลว  



 ๒๑๙ 

บรรณานุกรม 

๑.  ภาษาไทย 
  ขอมูลปฐมภูมิ 
กรมการศาสนา พระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภของกรมการศาสนา  

เลมที่  ๑, ๔, ๕, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๙, 
๓๐, ๓๔, ๓๕, ๔๑, ๔๕, ๕๐, ๗๑, ๗๒ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมศาสนา, 
๒๕๓๐. 

 
  ขอมูลทุติยภูมิ 

 ๑) หนังสือท่ัวไป 
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ตติโต  ภาโค. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช, พระบรมราโชวาทในหนังสือธรรมลีลา.  ฉบับที่ 

๑๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓. 
สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก, ความเขาใจเรื่องชีวิต. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเม็ดทราย, ๒๕๕๖. 
สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสั งฆราช  สกลมหาสั งฆปริณายก .  ความสันโดษ . 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอมรินทร ปร้ินติ้งกรุป, ๒๕๓๓. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖. กรุงเทพมหา  นคร : ศิริ

วัฒนาอินเตอรพร้ินท, ๒๕๔๖ 
พระธรรมปฎก. (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมศัพทพุทธศาสตร : ฉบับประมวลศัพท. 
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สํานักงาน กพ., “ขาราชการที่ดีควรปฏิบัติอยางไร”. ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕. 
<http://docs.google.com/viewer? a = v&g = cache:j 481 n4frirej:> (24 March 2014). 
 ๓.  วิทยานิพนธ และรายงานการวิจัย 
วิทิพยอร บุญพันธกูล.  การประยุกตใชหลักธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยางเปนสุขของนักธุรกิจใน

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร. วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 



 ๒๒๔

พระมหาบุญนภัสร ถิรปฺุโ.  การดําเนินชีวิตแบบอริยวิถีในพระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ 
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ. (ชัยยันต สืบกระพันธ). บูรณารการหลักพุทธจริยศาสตรในการดําเนิน
ชีวิตของคนไทยในสังคมปจจุบัน. วิทยานิพนธศาสนศษสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

แมชีดวงพร  คําหอม.  การศึกษาเชิงวิเคราะหพุทธจริยศาสตรในธัมมปทัฏฐกถา. วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

กานตสินี จันทรวิภาดิลก.  การศึกษาวิเคราะหระบบวิธีคิดเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสน. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐. 

สุจิตรา ออนคอม. ทรรศนะเรื่องความสุขในพุทธปรัชญา. วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 

พระมหาหรรษา นิธิบุณยากร.  วิกฤติพระพุทธศาสนา. ศึกษากรณีการบรรพชาเปนสามเณรใน
ประเทศไทย (๒๕๒๓ – ๒๕๔๓) วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๕. 

พระมหานิยม อิสิวํโส (หาญสิงห). การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องความสุขในทฤษฎีจริยศาสตร 
ของจอหน สจวต มิลล กับพุทธจริยศาสตร. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

พระมหาวิโรจน วิโรจโน. (ผาทา). การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเร่ืองประโยชนในพุทธปรัชญาเถร
วาท. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

สมพร   ลําพุทธา   เ ร่ืองความติดของ  และความหลุดพนจากทุกขในพุทธปรัชญาเถรวาท . 
วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๒๗. 

แมชี ลัดดาวัลย ตะมาฟู  โลกของผูหญิงท่ีถูกลืม. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๘. 

อุทัย  เอกสะพัง  และคณะ. จริยธรรมในการดําเนินชีวิตของชาวไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต. รายงานการวิจัย โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี, ๒๕๕๓. 
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๒. ภาษาอังกฤษ 
 ๑)  Books 
Mill, j.s., Utilitarianism, liberty, representative coernment, new york : E.D. Dutton and 

company ing, 1951. 
Maynard w.shally. Responding to social chang. Pansylvania uni versity U.S.A, 1975. 
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ภาคผนวก  ก. 

หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

 



๒๒๘ 
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ภาคผนวก  ข. 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๒ 
 

 

รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

๑. พระราชดิลก  ป.ธ.๙ , ดร. 
วุฒิการศึกษา  -  Ph.D. (Buddhist  Study) Delhi  University,  Indai 

-  M.A.  (Buddhist  Study) Delhi  University,  Indai 
      -  ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)  ศึกษาศาสตร  มมร. 

ตําแหนง  -  ผูชวยเจาอาวาสวัดอาวุธวกิสิตาราม 
-  อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มมร. 

 
๒. รองศาสตราจารย  ชัยวฒัน  อัตพัฒน 

วุฒิการศึกษา  -  M.A. (Philosophy)  Banaras  Hindu  University,  India 
     -  ศาสนศาสตรบัณฑิต  (ศน.บ.)  พุทธศาสนาและปรัชญา 
 ตําแนง      อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มมร. 
 

๓. ดร.  สมบูรณ  วัฒนะ 
วุฒิการศึกษา  -  Ph.D. (Philosophy)  Panjab  University, India 

-  M.A.  (Buddhist  Study) Delhi  University,  Indai 
-  ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)  ศึกษาศาสตร  

 ตําแหนง     อาจารยประจําวิทยาลัยศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค. 

แบบสมัภาษณ 

 

  



๒๓๔ 
 

 

แบบสัมภาษณ 
สัมภาษณแบบมีโครงสราง 

เร่ือง การดําเนนิชีวิตประจําวันอยางมคีวามสุขของผูปฏิบตัิธรรม 
ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
 แบบสัมภาษณชุดนี้ใชสัมภาษณ  ผูใหขอมูลที่เปนผูรู  (KEY INFORMANT)  เร่ืองการ
ดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  เพื่อใหขอมูล
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ซ่ึงงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาศาสนศาสตรดุษฏี
บัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

แบบสัมภาษณชุดนี้  ไดแบงแบบสัมภาษณออกเปน  ๓  ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่  ๑  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ตอนที่  ๒  ขอมูลเกี่ยวกับดุษฏีนิพนธ 
ตอนที่  ๓  ขอเสนอแนะ 
 

ตอนที่  ๑  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
 ๑.๑   ช่ือ ............................................................... นามสกุล/ฉายา ................................... 
อายุ ........................ ป  พรรษา .............................. พรรษา 
 ๑.๒ ที่อยูบาน/วัด ................................................ เลขที่ .................. หมูที่ ........................
ซอย ........................................ ถนน .................................... ตําบล/แขวง .......................................... 
อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย ......................... 
โทรศัพท .............................................. E-Mail .................................................................................. 
 ๑.๓ ระดับการศึกษา ( ) นักธรรม ...............................................................  
   ( )   เปรียญธรรม …………………………………  
   ( )   สามัญศึกษา ........................................................................... 
   ( )   อ่ืน ๆ ...................................................................................... 
 ๑.๔ สถานที่ทํางาน .................................................................  
 ๑.๕ ตําแหนง/สมณศักดิ์ ......................................................................  
 ๑.๖ ประสบการณในการทํางาน.... ........................ ป 
๑.๗ วันและเวลาที่ใหสัมภาษณ  วัน................... ที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. 
................................. เวลา .......................  



๒๓๕ 
 

 

ตอนที่  ๒ ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการบูรณาการหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเพื่อการดําเนิน 
ชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรม 
๒.๑ การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติธรรม เปนเชนไร 
  ..........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
๒.๒ สังคมไทยสามารถแกไขปญหาปากทอง หรือปญหาดานเศรษฐกิจได  คนไทยจะไดรับ
ความสุขมาก ทานเหน็วาอยางไร 
 ...........................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
๒.๓ อะไรคือ เปาหมายสูงสุดของมนุษยตอการดําเนินชีวิตที่เปนสุข 
 ........................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
๒.๔ มนุษยจะดําเนินชีวิตดวยหลักธรรมอะไร  จึงจะถึงความสุขอันสูงสุดของชีวิต 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
๒.๕ เราจะสามารถนําหลักกายสุจริต ๓ วจีสุจริต  ๔ และ มโนสุจริต  ๓  ไปประยุกตใชในการ 
ประกอบธุรกิจประจําวันไดอยางไร 
 ...........................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
๒.๖ เราจะสามารถนําหลักเบญจธรรม  มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูปฏิบัติ
ธรรมเพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไดอยางไร 
 ...........................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  



๒๓๖ 
 

 

๒.๗ เราจะสามารถนําหลักสติปฏฐาน  ๔  คือ  กาย  เวทนา  จิตและธรรม ไปประยุกตใชใชในการ 
ดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางไร 
 ...........................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
  
ตอนที่  ๓ ขอเสนอแนะ 
๑. เก่ียวกับแนวคิด  มุมมอง  และทัศนคติ ตอความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
๑.๑ การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุข ดวยหลักบุญกิริยาวัตถุ จะมีผลตอการสรางความ
มั่นคงใหพระพุทธศาสนาและสังคมไดอยางไร 
 ...........................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
๑.๒ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นในเรื่องการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติ
ธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท เปนอยางไร 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................  
 
๒.เก่ียวกับแนวคิด  มุมมอง  และทัศนคติ  ตอการนําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทไปบูรณาการใชในการ 
ดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติธรรม 
๒.๑ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมในเรื่องกามสุขไปบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผู
ปฏิบัติธรรมเปนอยางไร 
 ...........................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................   
  



๒๓๗ 
 

 

๒.๒ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมในเรื่องฌานสุขไปบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผู
ปฏิบัติธรรมเปนอยางไร 
  ..........................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
๒.๓ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมในเรื่องนิพพานสุขไปบูรณาการใชในการดําเนินชีวิต
ของผูปฏิบัติธรรมเปนอยางไร 
 ...........................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................   
๒.๔ การนําหลักสันโดษ ๓ ประการมาบูรณาการใชในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติธรรมใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทานมีความคิดเห็นอยางไร   
 ...........................................................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 
ผูสัมภาษณ ........................................................................................................................................ 
วันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. .......................... เวลา .............................. น. 
สถานที่ใหสัมภาษณ ...........................................................................................................................   
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รายนามผูทรงวุฒิท่ีใหสัมภาษณ 

 

 

  



๒๓๙ 
 

 

รายนามผูทรงคุณวุฒิท่ีใหสมัภาษณ 
 
ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง วัน เดือน ป 

๑ พระสาสนโสภณ  ป.ธ. ๙ เจาอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

๒ พระเทพวิสุทธิกวี  ป.ธ. ๙, ดร.   ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาส ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

๓ พระมหามฆวินทร  ปุริสุตฺตโม ผศ.ดร. ประธานสาขาวิชาพุทธศาสนา 
และปรัชญา มมร. 

๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

๔ พระมหาณรงคศักดิ์   ติาโณ  ดร. หัวหนาศูนยศึกษาและสาธยาย
พระไตรปฎก  มจร. 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๕ รศ.ดร. สุกิจ  ชัยมุสิก อาจารยพิเศษประจําบัณฑิต
วิทยาลัย มมร. 

๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๖ รศ.ดร. ธวัช  หอมทวนลม อาจารยประจําคณะศาสนา 
และปรัชญา มมร. สธ. 

๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

๗ รศ.ดร. จํานง  คันธิก  หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก 
มมร. 

๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

๘ รศ.ดร. สุธรรม  ชูสัตยสกุล อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
มมร 

๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

๙ รศ.ดร. มานพ  นักการเรียน อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย   
มมร. สธ. 

๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

๑๐ รศ. ชัยวัฒน  อัตพัฒน อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
มมร. 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๑๑ ดร. สมบูรณ  วัฒนะ อาจารยประจําวิทยาลัยศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
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ภาคผนวก จ. 

ภาพถายบุคคลผูใหสัมภาษณ 
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ภาคผนวก ฉ. 

ประวัติผูวิจัย 

 

 
 

  



๒๕๒ 
 

 

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล : พระมหาสุธน  ยสสีโล  (ผลชอบ) 
วัน  เดือน  ปเกิด : วันจันทรที่  ๒๑ เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ภูมิลําเนาเดิม : บานปากถัก  ต. ทานา  อ. กะปง  จ. พังงา 
ท่ีอยูปจจุบัน : เลขที่ ๗  วัดดสิุตารามวรวิหาร  แขวงอรุณอมรินทร                

เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๗๐๐ 
 
การศึกษา : พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบไดนักธรรมชั้นเอก 
 : พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบไดเปรียญธรรม  ๖  ประโยค 
 : พ.ศ. ๒๕๓๕ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ. คณะสังคมศาสตร  
เอกบริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

 : พ.ศ. ๒๕๔๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตร  
ศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  (ศน.ม. เอกพระพทุธศาสนาและปรัชญา)  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
ประสบการณทํางาน : พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม) ประจํา

สํานักเรียนวัดดุสิตารามวรวหิาร 
 : พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนพระธรรมฑูตสายตางประเทศ  ปฏิบัติศาสนกิจ  ณ 

วัดพุทธมหามนุี  เมือง DALLAS, TX.  USA. 
 : พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปนผูชวยเจาอาวาส    

พระอารามหลวง  วดัดุสิตารามวรวหิาร  แขวงอรุณอมรนิทร   
เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร 
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