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  วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั คือ ๑) เพื่อศึกษาจิตและการฝึกจิตตามหลกั
พระพทุธศาสนา  ๒) เพื่อศึกษาการควบคุมและพฒันาตนตามหลกัพระพทุธศาสนา  ๓) เพื่อบูรณาการ
การฝึกจิตเพื่อควบคุมและพฒันาตนในการดาํเนินชีวิต ๔) เพื่อนําเสนอแนวทางและการสร้าง       
องคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั“รูปแบบการบูรณาการการฝึกจิตเพื่อควบคุมและพฒันาตนในการดาํเนิน
ชีวิต” วิทยานิพนธ์น้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยทาํการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากคมัภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา และปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค รวมทั้ งเอกสาร        
ทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ียงัมีการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ         
กลุ่มนักวิชาการผูใ้ห้ขอ้มูลจาํนวน ๙ รูป/คน  โดยแยกเป็นพระสงฆผ์ูมี้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
จาํนวน ๔ รูป  นกัวิชาการทางดา้นพระพทุธศาสนา จาํนวน ๒ คน และชาวพุทธท่ีสนใจใฝ่ศึกษาและ
ฝึกจิตอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ อีกทั้ งยงัเป็นวิทยากรฝึกอบรมเพื่อเผยแผ่คาํสอนเก่ียวกับฝึกจิต 
จาํนวน ๓ คน เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีตอ้งศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์ คือ  (๑) วิเคราะห์แยก
ลกัษณะและหลกัการของการฝึกจิต ซ่ึงการฝึกจิตท่ีสาํคญัตามหลกัพระพุทธศาสนามีอยู่ ๒ ประเภท 
ได้แก่ สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา (๒) วิเคราะห์หลกัและจุดมุ่งหมายของการควบคุมและ 
พัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา (๓) นําข้อมูลท่ีได้ทั้ งหมดมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพ่ือ
สังเคราะห์ให้ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ของการฝึกจิตท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อควบคุมและพฒันาตน
ในการดาํเนินชีวิต 
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  ผลการวจัิยพบว่า : 
   จิตเป็นธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์ผา่นทางทวาร ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ เป็นสภาวะท่ี
ปรากฏอยูภ่ายในตน ส่งผลต่อความคิด การพดู และการกระทาํท่ีแสดงออกมาภายนอกตน การกระทาํ
ทางกาย วาจา ใจ จะเป็นไปในทางดีหรือชัว่แลว้แต่จิตเป็นผูส้ั่งการ ฉะนั้นการฝึกจิตให้ดียอ่มนาํมา
ซ่ึงความสุขและความเจริญ สมถภาวนาเป็นการฝึกจิตให้สงบและวิปัสสนาภาวนาเป็นการฝึกจิต  
ให้เกิดปัญญา การฝึกจิตอย่างต่อเน่ืองจากสมถภาวนาไปสู่วิปัสสนาภาวนา ทาํให้เกิดกระบวนการ  
ท่ีจะนาํไปสู่การควบคุมและพฒันาตน คือ สติ สมาธิ และปัญญา  

ตนประกอบดว้ยรูปกบันามท่ีรวมเรียกว่า ชีวิต จิตคือธาตุรู้ซ่ึงเป็นส่วนของนามขนัธ์อนั
ประกอบด้วย เวทนาขนัธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขนัธ์ และวิญญาณขนัธ์ การควบคุมตนตามหลกั
พระพุทธศาสนามีหลักการท่ีสําคัญคือ ยบัย ั้งหรือสกัดกั้ นตนไม่ให้กระทาํส่ิงท่ีไม่ดีงามหรือ           
ไม่ถูกตอ้งตามความตอ้งการหรือกิเลสของตน ดงัเช่นหลกัธรรมของศีลและสติ การพฒันาตนตาม
หลักพระพุทธศาสนามีหลักการท่ีสําคัญคือ พัฒนาตนให้เข้าถึงปัญญารู้ชัดแจ้งและพิจารณา          
ส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง เป็นผลให้กระทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้งและดีงาม ดงัเช่นหลกัธรรมของ
ภาวนา ๔  

เม่ือบูรณาการการฝึกจิตเพื่อควบคุมและพฒันาตน โดยพิจารณาเป็นองค์รวมแห่งการ
ดาํเนินชีวิตของตน อนัประกอบดว้ยปัจจยัภายนอกคือ มิติทางดา้นกายกบัมิติทางดา้นสังคม และ
ปัจจยัภายในคือ มิติทางด้านจิตกับมิติทางด้านปัญญาแลว้พบว่า การฝึกจิตทาํให้เกิดกระบวนรู้     
ของจิตท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกมิติของการดาํเนินชีวิต เกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้าก
การวิจยั คือ กระบวนรู้ของจิตเพื่อควบคุมและพฒันาตน ท่ีเรียกว่า RCK  MODEL ประกอบดว้ย      
๑) รู้ทนักิเลส อวิชชา  ๒) รู้จดจ่อยบัย ั้งกิเลสและอวิชชานั้น  และ ๓) รู้ชดัแจง้ตามความเป็นจริง 
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ABSTRACT 

 The objectives of this thesis were as follows: 1) to study mind and mental training 
according to Buddhism, 2) to study the principles of self control and development according to 
Buddhism, 3) to integratethe mental training for self control and development in living a life, and 
4) to propose the model for integrating the mental training for self control and development in 
living a life. The research was a qualitative study collecting the data from the Tipitaka, 
Commentaries, Sub-Commentaries, Canonical texts, Visuddhimagga, scriptures and other relating 
documents along with in-depth interviews from 9 scholars; 4 monks and 5 laymen. This research 
study was to analyze characteristics, methods and practices of tranquility development and insight 
development. Then the study was to analyze the principles and aims of self control and 
development according to Buddhism. Finally, the study was presented in a descriptive method to 
synthesize the new body of knowledge. 

The results of this research study were found that:- 
Mind is the natural condition inside oneself which recognizes any sense-objects through 

six sense-avenues. Mind has influence on thought, speech and body, resulting to one’s good or 
bad actions. Mind could order body to do anything through sense-organs. So, properly mental 
training could create happiness and prosperity to oneself. Tranquility development calms the 
mind and insight development leads to wisdom. Continuous and proper mental training from 
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tranquility development to insight development could lead to self control and development with 
mindfulness, concentration and wisdom.  

Self is composed of body factors and mental factors and totally called life. Mind is the 
knowing element and is a part of body factors; feeling, perception, mental formation and 
consciousness. Self control in Buddhism is to hold back or stop oneself from doing evils or wrong 
things. According to Buddhism, self development is to obtain the realization and see things as 
they really are. 

The result of the research study can be synthesized by integrating the mental training for 
self control and development consisting of outer factors; physical and social dimensions, and 
inner factors; mental and wisdom dimensions. Mental training causes mental knowledge 
procedure and it can be applied in living a life. The body of knowledge obtained from the study is 
the knowing process of mind in controlling and developing oneself. The integrated model can be 
presented with RCK Model comprising of: 1) Realizing Defilements and Ignorance,                     
2) Concentrating on Stopping Defilements and Ignorance, and 3) Knowing the Actual Happenings 
Apparently. 

 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธเลมนี้ใชเวลานานในการทํางานวิจัยกวาจะสําเร็จลงไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบคุณ          
สถาบัน องคกร และบุคคลตางๆ ท่ีใหการชวยเหลือและสนับสนุนดังตอไปนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชามีผลให
สามารถนําความรูและหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามาทํางานวิจัยจนสําเร็จ อีกท้ังยังไดใหความ
หวงใยและกรุณาช้ีแนะแนวทางอันเปนประโยชนมาก  

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธท่ีไดช้ีแนะแนวทางแกไขวิทยานิพนธใหมี
ความถูกตองครบถวนสมบูรณ กราบนมัสการขอบพระคุณพระเมธาวินัยรส(สุเทพ ปสิวิโก, ผศ.ดร.) 
ประธานกรรมการ กราบขอบคุณรองศาสตราจารย ดร.สุวิญ รักสัตย อาจารยท่ีปรึกษา และ               
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรัตม แสงแกว กรรมการ ท่ีไดกรุณาสละเวลาอันมีคาและเมตตาใหคําปรึกษา
ช้ีแนะแนวทางแกไขขอบกพรอง รวมท้ังปรับเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อใหวิทยานิพนธเลมนี้มีความถูกตอง  
ตรงตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ    
ทุกทานท่ีไดใหความเห็นท่ีมีประโยชนท้ังในแงวิชาการและหลักปฏิบัติ ขอขอบคุณเจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกทานท่ีไดอุทิศแรงกายแรงใจในการทํางานและใหบริการอันดีเยี่ยม 
ซ่ึงชวยสงเสริมสนับสนุนการทํางานวิจัยจนแลวเสร็จ ขอขอบคุณน้ําใจไมตรีของเพื่อน ๆ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก รุนท่ี ๒ (ปการศึกษา ๒๕๕๐) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีเปนกําลังใจ       
ใหกันและชวยเหลือเอ้ือเฟอกันและกันดวยดีเสมอมา  

ผูวิจัยขอกราบนอมรําลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา และครูบาอาจารยทุกทาน ขอขอบคุณ
น้ําใจไมตรีอันดีงามของคุณน้ํานิตย ตันติศิริวัฒน ซ่ึงเปนเพื่อนรวมสถาบันมาตั้งแตโรงเรียน              
เตรียมอุดมศึกษาจนกระท่ังมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอขอบคุณญาติมิตรและเพื่อนรวมงาน 
ท่ี เปนกําลังใจใหดวยดี เสมอมา  ตลอดจนถึงบุคคลอีกหลายทานท่ีมิอาจกลาวไดหมด  ณ  ท่ีนี้               
นับไดวาทุกทานเปนผูมีสวนรวมสรางสรรคและสนับสนุนการทํางานวิจัยของวิทยานิพนธเลมนี้
จนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จดวยดีทุกประการ 

คุณแหงความดีงามและประโยชนอันพึงไดรับจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอนอมถวายเปน
พุทธบูชา ดวยหวังวาวิทยานิพนธเลมนี้จะจุดประกายใหชาวพุทธหันมาสนใจศึกษาและฝกจิตกันมากข้ึน 
อีกท้ังมีความเพียรในการฝกจิตเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ เพื่อจะไดสามารถนําไปประยุกตใชใหบังเกิด
ความดีงามแกตนและเพื่อนรวมโลก  
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สํ.สฬา.  สุตฺตนฺตปฏก   สํยุตฺตนิกาย   สฬายตนวคฺค 
สํ.ม.  สุตฺตนฺตปฏก   สํยุตฺตนิกาย   มหาวารวคฺค 
สํ.ส.  สุตฺตนฺตปฏก   สํยุตฺตนิกาย   สคาถวคฺค 
สํ.นิ.  สุตฺตนฺตปฏก   สํยุตฺตนิกาย   นิทานวคฺค 
องฺ.เอก.  สุตฺตนฺตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย   เอกนิปาต 
องฺ.ทุก.  สุตฺตนฺตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย   ทุกนิปาต 
องฺ.จตุกฺก.  สุตฺตนฺตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย   จตุกฺกนิปาต   
องฺ.ปฺจก.  สุตฺตนฺตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย   ปฺจกนิปาต 
องฺ.ฉกฺก.  สุตฺตนฺตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย   ฉกฺกนิปาต 
องฺ.อฏก.  สุตฺตนฺตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย   อฏกนิปาต 
องฺ.ทสก.  สุตฺตนฺตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย   ทสกนิปาต 



 ฌ

องฺ.เอกาทสก. สุตฺตนฺตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย   เอกาทสกนิปาต 
ขุ.อิติ.  สุตฺตนฺตปฏก   ขุทฺทกนิกาย   อิติวุตฺตก 
ขุ.ธ.  สุตฺตนฺตปฏก   ขุทฺทกนิกาย   ธมฺมปท 
ขุ.ชา.  สุตฺตนฺตปฏก   ขุทฺทกนิกาย   ชาตก 
ขุ.ม.  สุตฺตนฺตปฏก   ขุทฺทกนิกาย   มหานิทฺเทส 
ขุ.จู.  สุตฺตนฺตปฏก   ขุทฺทกนิกาย   จูฬนิทฺเทส 
ขุ.ปฏิ.  สุตฺตนฺตปฏก   ขุทฺทกนิกาย   ปฏิสมฺภิทามคฺค 

 พระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.สํ.  อภิธมฺมปฏก   ธมฺมสงฺคณี 
อภิ.วิ.  อภิธมฺมปฏก   วิภงฺค 
อภิ.ก.  อภิธมฺมปฏก   กถาวตฺถุ 

 อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 
ที.สี.อ.  ทีฆนิกาย   สุมงฺคลวิลาสินี สีลขนฺธวคฺคฏกถา 

 ปกรณวเิสส 
วิสุทฺธิ  วิสุทฺธิมคฺคปกรณ 

 
สําหรับตัวเลข ท่ีอยูหลังช่ือยอของคัมภีรพระไตรปฎก มี ๒ แบบ คือ 

 

 ๑. แบบ ๓ ตอน คือ เลม/ขอ/หนา. เชน ที.ม. ๑๐/๒๑๖/๑๖๕. หมายถึง สุตตันตปฎก      
ทีฆนิกาย มหาวรรค  เลมท่ี ๑๐ ขอท่ี ๒๑๖ หนาท่ี ๑๖๕ เปนตน  

๒. แบบ ๒ ตอน คือ ขอ/หนา. เชน วิสุทฺธิ.๓/๒๕๑. หมายถึง วิสุทฺธิมคฺค ปกรณวิเสส ขอ ๑ 
หนา ๒๕๑ เปนตน 



สารบัญ  
 

     หนา 
บทคัดยอภาษาไทย   ค 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  จ 
กิตติกรรมประกาศ  ช 
สารบัญคํายอ   ซ 
สารบัญ    ญ 
สารบัญภาพ   ณ 
สารบัญตาราง   ด 
 
บทท่ี ๑  บทนํา   ๑ 
 ๑.๑   ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  ๑ 
 ๑.๒ โจทยการวิจัย  ๖ 
 ๑.๓   วัตถุประสงคของการวิจัย  ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย         ๗  
 ๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย  ๗ 
 ๑.๖     เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   ๑๐ 
          ๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  ๒๑ 
          ๑.๘ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  ๒๒ 
 ๑.๙ คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย  ๒๒ 
 
บทท่ี ๒   การฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา  ๒๓ 
 ๒.๑  แนวคดิและหลักคําสอนเกี่ยวกับจิตตามหลักพระพุทธศาสนา  ๒๔ 
  ๒.๑.๑ ความหมายของจิต  ๒๔ 
 ๒.๑.๒ ลักษณะของจิต  ๒๘  
  ๒.๑.๓  การทํางานของจิต  ๓๐ 



 
 

ฎ 

 

  ๒.๑.๔ บทบาทของจิต  ๓๔ 
 ๒.๒  การฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา      ๔๓ 
  ๒.๒.๑ ความหมายของการฝกจิต  ๔๓ 
  ๒.๒.๒ ความเปนมาของการฝกจิต      ๔๖ 
  ๒.๒.๓ ลักษณะของการฝกจิต      ๔๘ 
  ๒.๒.๔ หลักและวิธีปฏิบัติของการฝกจิต  ๔๙ 
  ๒.๒.๕ ผลท่ีไดจากการฝกจิต : เจโตวิมุตตแิละปญญาวิมุตต ิ  ๕๔ 
 ๒.๓  สมถกรรมฐาน      ๕๖ 
  ๒.๓.๑ จุดมุงหมายของสมถกรรมฐาน      ๕๖ 
                  ๒.๓.๑.๑  ความหมายของสมาธิ                ๕๖ 
      ๒.๓.๑.๒ ลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ           ๕๘ 
                               ๒.๓.๑.๓ ระดับของสมาธิ             ๕๙ 

 ๒.๓.๒ อารมณสมถกรรมฐาน              ๖๑ 
 ๒.๓.๓ ปจจัยท่ีสนับสนุนการเจริญสมถกรรมฐาน          ๖๘ 

           ๒.๓.๓.๑ จริต     ๖๘ 
     ๒.๓.๓.๒ สัปปายะ     ๗๐ 
     ๒.๓.๓.๓ นมิิต     ๗๒ 
                     ๒.๓.๔ ขั้นตอนการเจริญสมถกรรมฐาน           ๗๔ 
  ๒.๓.๕ ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคของการเจริญสมถกรรมฐาน     ๘๐ 
  ๒.๓.๖ หลักธรรมท่ีเก้ือหนุนการเจริญสมถกรรมฐาน     ๘๒ 
     ๒.๓.๖.๑ อัปปนาโกศล ๑๐             ๘๓    
     ๒.๓.๖.๒  อิทธิบาท ๔             ๘๕ 
              ๒.๓.๖.๓  โพชฌงค ๗             ๘๘    
  ๒.๓.๗ อานิสงสของการเจริญสมถกรรมฐาน            ๙๐  
 ๒.๔ วิปสสนากรรมฐาน    ๙๗ 
  ๒.๔.๑ จุดมุงหมายของวิปสสนากรรมฐาน    ๙๗ 
  ๒.๔.๒ อารมณวิปสสนากรรมฐาน    ๙๘ 
                     ๒.๔.๓ ขั้นตอนการเจริญวิปสสนากรรมฐาน   ๑๐๕ 
  ๒.๔.๔ ตัวชี้วัดความสําเร็จของการเจริญวิปสสนากรรมฐาน   ๑๐๖ 



 
 

ฏ 

 

  ๒.๔.๕ ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคของการเจริญวิปสสนากรรมฐาน  ๑๑๒ 
            ๒.๔.๕.๑ วิปสสนูกิเลส ๑๐         ๑๑๒ 
            ๒.๔.๕.๒ ธรรมท่ีปดบังไตรลักษณ        ๑๑๔ 
       ๒.๔.๕.๓ วิปลลาส          ๑๑๕  

                     ๒.๔.๖ หลักธรรมท่ีเก้ือหนุนการเจริญวิปสสนากรรมฐาน  ๑๑๖ 
     ๒.๔.๖.๑ โยนโิสมนสิการ   ๑๑๖ 
     ๒.๔.๖.๒ โพธิปกขิยธรรม  ๑๑๙  
  ๒.๔.๗ อานิสงสของการเจริญวิปสสนากรรมฐาน ๑๒๒ 
 ๒.๕  การเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ๑๒๔ 
  ๒.๕.๑  การเจริญสมถะและวิปสสนาตามวิธีอานาปานสต ิ ๑๒๔ 
  ๒.๕.๒ การเจริญสมถะและวิปสสนาตามวิธีสติปฏฐาน ๔ ๑๒๙ 
  ๒.๕.๓ สรุปกระบวนธรรมท่ีไดจากการเจริญสมถะและวิปสสนา ๑๔๘ 
                      
บทท่ี ๓  การควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา   ๑๕๒ 
 ๓.๑ แนวคิดเก่ียวกับตนตามหลักพระพุทธศาสนา ๑๕๒ 
  ๓.๑.๑ ความหมายของคําวา “ตน” ๑๕๒ 
    ๓.๑.๑.๑ ความหมายของตนในแงสมมตสัิจจะ ๑๕๒ 
    ๓.๑.๑.๒ ความหมายของตนในแงปรมัตถสัจจะ ๑๕๓ 
  ๓.๑.๒ องคประกอบของ “ตน” ๑๕๔ 
     ๓.๑.๒.๑ พิจารณาในแงขนัธ ๕ ๑๕๔ 
     ๓.๑.๒.๒ พิจารณาในแงอินทรีย ๖ ๑๕๘ 
  ๓.๑.๓ องครวมแหงการดําเนินชีวิต ๑๖๐  
  ๓.๑.๔ ความเขาใจเก่ียวกับตนตามหลักพระพุทธศาสนา ๑๖๒ 
 ๓.๒ การควบคุมตนตามหลักพระพุทธศาสนา ๑๖๕ 
  ๓.๒.๑ ความหมายของการควบคุมตน ๑๖๕ 
  ๓.๒.๒ ความสําคัญของการควบคุมตน ๑๖๖ 
                     ๓.๒.๓ จุดมุงหมายของการควบคุมตนตามหลักพระพุทธศาสนา ๑๖๘ 
  ๓.๒.๔ การควบคุมตนดวยศีล ๑๖๙ 



 
 

ฐ 

 

                                  ๓.๒.๔.๑ ความหมายและความสําคญัของศีล ๑๖๙ 
                                  ๓.๒.๔.๒ ศีลของคฤหัสถและบรรพิต ๑๗๒ 
                       ๑. ศีลของคฤหัสถ ๑๗๓ 
               ๑.๑  ศีล ๕ ๑๗๓ 
               ๑.๒ ศีล ๘ (อุโบสถศีล) ๑๗๗ 
         ๒. ศีลของบรรพชติ ๑๘๐ 
              ๒.๑ ศีล ๑๐ ๑๘๐ 
               ๒.๒ ศีล ๒๒๗ ๑๘๑ 
               ๒.๓ ศีล ๓๑๑ ๑๘๔ 

                        ๓.๒.๔.๓ ผลของการการควบคุมตนดวยศีล       ๑๘๖ 
            ๓.๒.๕ การควบคุมตนดวยสต ิ ๑๘๘  
                 ๓.๒.๕.๑ ความหมายและความสาํคัญของสต ิ ๑๘๙ 
        ๓.๒.๕.๒ ลักษณะของสต ิ ๑๙๑ 
        ๓.๒.๕.๓ หลักการควบคุมตนดวยสต ิ ๑๙๓ 
                                    ๓.๒.๕.๔ ผลของการควบคุมตนดวยสต ิ ๑๙๕ 
 ๓.๓ การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา ๑๙๗ 
  ๓.๓.๑ ความหมายของการพัฒนาตน ๑๙๗ 
  ๓.๓.๒ ความสําคัญของการพัฒนาตน ๑๙๙ 
  ๓.๓.๓ จุดมุงหมายของการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา ๒๐๒ 
  ๓.๓.๔ การพัฒนาตนตามหลักภาวนา ๔ ๒๐๕ 

๓.๓.๔.๑ การพัฒนาดานกาย (กายภาวนา)         ๒๐๖ 
๓.๓.๔.๒ การพัฒนาดานศีล (สีลภาวนา)       ๒๑๑ 
๓.๓.๔.๓ การพัฒนาดานจิต (จิตตภาวนา)       ๒๒๐  
๓.๓.๔.๔ การพัฒนาดานปญญา (ปญญาภาวนา)      ๒๒๙ 

  ๓.๓.๕ ผลของการพัฒนาตนตามหลักภาวนา ๔ ๒๔๑ 
   
บทท่ี ๔ บรูณาการการฝกจิตเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต ๒๔๘ 
    ๔.๑   ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย  ๒๕๐  
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    ๔.๑.๑ การใชปจจัย ๔ ๒๕๓ 
             ๔.๑.๒ การใชอุปกรณเทคโนโลย ี ๒๖๐ 
    ๔.๑.๓ การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ๒๖๓ 
    ๔.๑.๔ การดูแลสุขภาพรางกาย ๒๖๘ 

๔.๒   ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคม ๒๗๓  
                        ๔.๒.๑ ทางดานกายตอผูอ่ืน    ๒๗๕ 
       ๔.๒.๑.๑ ชีวิต ๒๗๖ 
        ๔.๒.๑.๒ ทรัพยสิน    ๒๗๗ 
       ๔.๒.๑.๓ คูครอง ๒๗๘ 

  ๔.๒.๒ ทางดานวาจาตอผูอ่ืน  ๒๗๙ 
  ๔.๒.๓ ทางดานกายและวาจาตอผูอ่ืน  ๒๘๑ 

๔.๓   ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิต  ๒๘๔ 
           ๔.๓.๑ ละกามฉันทนวิรณ  ๒๘๕ 
           ๔.๓.๒ ละพยาบาทนวิรณ   ๒๘๖ 
           ๔.๓.๓ ละถีนมิทธนิวรณ   ๒๘๘ 
           ๔.๓.๔ ละอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ   ๒๘๙ 
           ๔.๓.๕ ละวิจิกิจฉานิวรณ   ๒๙๐ 
๔.๔   ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานปญญา  ๒๙๒ 
           ๔.๔.๑ พิจารณาไตรลักษณในรูปขันธ  ๒๙๔ 
          ๔.๔.๒ พิจารณาไตรลักษณในเวทนาขันธ  ๒๙๕ 
          ๔.๔.๓ พิจารณาไตรลักษณในสัญญาขันธ  ๒๙๖ 
          ๔.๔.๔ พิจารณาไตรลักษณในสังขารขันธ  ๒๙๗ 
          ๔.๔.๕ พิจารณาไตรลักษณในวิญญาณขันธ  ๒๙๙ 

   ๔.๕  การฝกจิตเพื่อควบคมุและพัฒนาตนตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ  ๓๐๐ 
๔.๕.๑ คําถามสัมภาษณและประเด็นท่ีตองการ  ๓๐๒ 
๔.๕.๒ วิเคราะหคําสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒ ิ  ๓๐๓ 

   ๔.๖  บูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต ๓๒๔  
 

บทท่ี ๕ บทสรุปและขอเสนอแนะ ๓๓๖  



 
 

ฒ 

 

 ๕.๑ บทสรุป ๓๓๖ 
  ๕.๑.๑  การฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา ๓๓๘ 
   ๕.๑.๒ การควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา ๓๓๙ 
  ๕.๑.๓ บูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต ๓๔๒ 
 ๕.๒   องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัย ๓๔๕ 
  ๕.๒.๑  การนาํกระบวนรูของจิตประยุกตใชในการดําเนนิชีวิต ๓๔๗ 
  ๕.๒.๒ สรุปผลของการนํากระบวนรูของจิตไปใช ๓๕๐ 
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๓๕๐ 
  ๕.๓.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ๓๕๐ 
  ๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย ๓๕๑ 
 
บรรณานุกรม  ๓๕๓  
 
บุคลานุกรม  ๓๖๒ 
 
ภาคผนวก             ๓๖๕ 
 ภาคผนวก ก   หนังสือขออนญุาตสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  ๓๖๖ 
 ภาคผนวก ข   แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒ ิ ๓๗๖ 
 
ประวัติผูวิจัย    ๓๘๑ 



 
 

ด 

 

สารบัญตาราง 
 

     หนา 
 
ตารางท่ี ๑.๑  จํานวนพุทธศาสนกิชนท่ีประกอบกิจทางศาสนาท่ัวราชอาณาจักรไทย      ๔ 
                      ในป พ.ศ.๒๕๕๑        
ตารางท่ี ๒.๑  การทํางานของจิตท่ีเชื่อมตอระหวางอายตนะภายนอก ๖ กับ ภายใน ๖    ๓๓ 
ตารางท่ี ๒.๒ ความสัมพันธระหวาง วิสุทธิ ๗ กับ ญาณ ๑๖ กับ สิกขา ๓   ๑๑๑ 
ตารางท่ี ๒.๓ มหาสติปฏฐานสูตร (สูตรวาดวยการตั้งสติอยางใหญ)  ๑๓๔ 
ตารางท่ี ๔.๑  ประเด็นท่ีสัมภาษณผูทรงคุณวุฒ ิ         ๓๐๒ 
 
 



  

 

               ณ 

สารบัญภาพ 

     หนา 

ภาพท่ี ๑.๑  ขัน้ตอนการดําเนินการวิจัย      ๙ 
ภาพท่ี ๑.๒  สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย   ๒๑ 
ภาพท่ี ๒.๑  งานหลักของจิต   ๓๒ 
ภาพท่ี ๒.๒  กระบวนการทํางานของนามขนัธท้ัง ๔ กับรูปขันธ   ๓๖ 
ภาพท่ี ๒.๓  ผลท่ีไดจากการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน       ๕๕ 
ภาพท่ี ๒.๔  ผลท่ีไดจากกระบวนธรรมของการเจริญสมถกรรมฐาน  คือ สมาธิ   ๗๕   
ภาพท่ี ๒.๕   ผลท่ีไดจากกระบวนธรรมของการเจริญวิปสสนากรรมฐาน คือ ปญญา  ๑๐๖ 
ภาพท่ี ๒.๖  กระบวนการเจริญสมถกรรมฐาน   ๑๕๑ 
ภาพท่ี ๒.๗  กระบวนการเจริญวิปสสนากรรมฐาน  ๑๕๑
ภาพท่ี ๒.๘  กระบวนธรรมท่ีไดจากการเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน  ๑๕๑
ภาพท่ี ๓.๑  มิติการดําเนนิชวิีต ๔ ดานมีท่ีมาจาก ใจกับกายท่ีเปนสวนประกอบของตน  ๑๖๒
ภาพท่ี ๓.๒  การดํารงตนโดยชอบตามหลักไตรสิกขาและมรรค ๘  ๑๖๔ 
ภาพท่ี ๓.๓  ผลของการพัฒนาตนตามหลักภาวนา ๔                     ๒๔๗ 
ภาพท่ี ๔.๑  ผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการฝกจิต คือ จิตท่ีมีสติ สมาธิ ปญญา  ๒๔๙ 
ภาพท่ี ๔.๒  กระบวนการของสมถะและวิปสสนาเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย  ๒๕๓ 
ภาพท่ี ๔.๓  กระบวนการของสมถะและวิปสสนาเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคม   ๒๗๕ 
ภาพท่ี ๔.๔  กระบวนการของสมถะและวิปสสนาเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิต  ๒๘๔ 
ภาพท่ี ๔.๕  กระบวนการของสมถะและวิปสสนาเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานปญญา  ๒๙๓ 
ภาพท่ี ๔.๖  ผลท่ีไดจากกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา คือ สติ สมาธิ ปญญา   ๓๒๖
ภาพท่ี ๔.๗  กระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย (กายภาพ)  ๓๓๐ 
ภาพท่ี ๔.๘  กระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคม  ๓๓๑ 
ภาพท่ี ๔.๙  กระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิต  ๓๓๓ 
ภาพท่ี ๔.๑๐  กระบวนรูของจิตเพื่อควบคมุและพัฒนาตนทางดานปญญา  ๓๓๔ 
ภาพท่ี ๕.๑  กระบวนรูของจิตเพื่อควบคมุและพัฒนาตนในมิติการดําเนินชีวิต ๔ ดาน  ๓๔๕ 
ภาพท่ี ๕.๒  กระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตน  ๓๔๖  



บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เม่ือถึงวันพระใหญหรือวันธรรมสวนะ คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา 
พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทําบุญตักบาตร เขาวัดฟงธรรม เวียนเทียน นับเปนเร่ืองท่ีนายินดี       
แตเร่ืองสําคัญยิ่งท่ีชาวพุทธควรตระหนักรูอยางแทจริง คือ การเขาถึงแกนธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติสมํ่าเสมอจนเห็นผลและรูไดดวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนสําคัญท่ีเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข ท่ีพระพุทธองค
ประทานแกท่ีประชุมพระภิกษุสงฆ ๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆบูชา มีหลักสําคัญ ๓ ประการ ไดแก 

๑. สพฺพปาปสฺส อกรณํ แปลวา การไมทําบาปท้ังปวง คือ ละเวนความชั่วทุกประเภท  
เร่ิมจากศีลข้ันพื้นฐานหรือนิจศีล คือ ศีล ๕ ไดแก ไมทําลายชีวิต ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม
ไมพูดปด และไมดื่มสุราเมรัย 

๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา แปลวา การทํากุศลใหถึงพรอม คือ บําเพ็ญความดีใหบริบูรณ 
เชน มีเมตตา กรุณา  เจริญสมาธิ มีสติ มีความเพียร ซ่ือสัตย เสียสละ ฯลฯ 

๓. สจิตฺตปริโยทปนํ แปลวา การทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ คือ ฝกอบรมปญญาใหเห็น
เขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง ทําใหจิตหลุดพนจากการครอบงําของกิเลสตัณหา๑ 

หลักคําสอนสามขอดังกลาวนี้อนุมานเขาไดกับ ศีล สมาธิ ปญญา หรือไตรสิกขา กลาวคือ
เร่ิมตนจากการฝกอบรมตนใหมีความประพฤติถูกตองทางกายและวาจา(ศีล) เม่ือศีลพรอมดีแลว     
ก็ฝกข้ันประณีตดวยการฝกอบรมจิต(สมาธิ) จนถึงข้ันสุดทายฝกอบรมปญญาใหมองเห็นเขาใจ       
ส่ิงท้ังหลายตามเปนจริงและพนจากอวิชชาไดในท่ีสุด เม่ือจิตบริสุทธ์ิแลวมนุษยท้ังปวงยอมจะไมทํา
ความช่ัวและทําแตความดี พระพุทธองคทรงสอนการทําจิตของตนใหบริสุทธ์ิผองแผวตามวิธี         
ท่ีเรียกวา “กรรมฐาน” จิตท่ีไดรับการพัฒนาหรือฝกอบรมดวยกรรมฐานอยางถูกตองแลวจะเปนจิต
ท่ีต้ังม่ัน บริสุทธ์ิ ผองใส ไมมีส่ิงมัวหมอง ทรงตัวอยูได ไมหวั่นไหว นุมนวลควรแกการใชในการ
ประกอบกิจ๒ ในฐานะท่ีเปนพุทธศาสนิกชน ชาวพุทธทุกคนนอกจากจะประกอบอาชีพการงานซ่ึง
เปนหนาท่ีประจําของตนอยูแลวยังตองมีหนาท่ีหลักท่ีสําคัญยิ่งกวา คือ การฝกจิตของตนใหสงบ

                                                 
๑ที.ม.๑๐/๙๐/๕๐ ; ขุ.ธ.๒๕/๒๔/๓๙.  
๒ที.สี.๙/๒๓๔/๗๗; ม.มู.๑๒/๕๒/๔๑. 
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หมดจดจากอกุศลธรรม จิตท่ีสงบยอมเปนพื้นฐานรองรับความดีทุกอยางและเปนเหตุนํามาซ่ึงความ
สงบสุขแกตนเองและสังคมดวย 
  ในปจจุบันท่ีเปนยุคของไอทีนั้นมีการเจริญเติบโตและมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก ไมวาจะ
เปนในแงของเทคโนโลยี การดําเนินชีวิต การศึกษา การสื่อสาร แตคนเรากลับมีจิตใจท่ีออนแอลง
หรือเส่ือมถอยลงมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากขาวท่ีปรากฏตามหนังสือพิมพหรือส่ือสารมวลชนตางๆ 
ยกตัวอยางเชน  

๑. สถาบันการแพทยฉุกเฉิน ระบุวา ...ดวยสภาวะสังคมปจจุบันมีปจจัยแวดลอม
มากมายท่ีกอใหเกิดความเครียด สงผลใหคนไทยจํานวนมากท่ีไมสามารถแบกรับปญหาและความ
เปล่ียนแปลงดังกลาวได ทําใหปวยเปนโรคจิตเพิ่มมากข้ึน โดยจากสถิติของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธาณสุข ระบุวา ปจจุบันประเทศไทยมีผูปวยโรคจิตท่ีเขามารับการรักษาจํานวนกวา 
๑,๐๗๖,๑๕๕ คน...๓ 

๒. มูลนิธิหญิงชายกาวไกล  กลาววา  สถานการณการคุกคามทางเพศและการ           
ลวงละเมิดทางเพศในเด็กชายมีสถานการณท่ีรุนแรงมากข้ึน...โดยการลวงละเมิดทางเพศเด็กชาย         
จะมีหลากหลายรูปแบบต้ังแตการพูดโนมนาว การชักชวนไปในท่ีลับตาคน จากน้ันก็ขมขืนกระทํา
ชําเรา...๔    

๓. รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ใหความเห็นกรณีเกิดเหตุ              
ลูกฆาตกรรมพอ แม และพี่ชาย โดยอางเก็บกดจากการท่ีพอแมใหความรักพี่ชายมากกวาวา จากการ
วิเคราะหทางดานจิตวิทยาพบปญหามาจากความผูกพันความสัมพันธในครอบครัวเร่ิมลดลง.....
สังคมไทยขาดการหลอหลอมจิตใจของเด็กในเร่ืองความ ดีงาม เรามักพูดวาตองประสบความสําเร็จ 
แตขาดการแนะนําวิธีการไปสูความสําเร็จในชีวิต ทําใหเด็กอาจเขาใจวาทําอยางไรก็ไดเพื่อใหรวย  
มีขาวของเงินทอง ซ่ึงไมใช ดังนั้น ๑.พอแมควรมีความใกลชิดลูก แมจะบอกวาไมมีเวลา ตองทํางาน  
ก็ตองหาเวลามาดูแล  ๒.หากลูกไมเปนอยางท่ีคิดท่ีคาดหวัง ก็ไมควรไปดุดา แตควรปรับตัวและ
พูดคุยกันวา ส่ิงไหนคือส่ิงท่ีดี และ ๓. ตองพัฒนาและฝกการตัดสินใจท่ีดีโดยใหพวกเขาตัดสินใจและ
ยอมรับผลของการกระทํานั้น๕ 

                                                 
๓www.thaipost.net/news/๒๖๐๖๑๓/๗๕๕๓๖(๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖)  
๔www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/life/๒๐๑๓๐๗๒๐/๕๑๘๔๖๘/เผยสถิติ

การละเมิดทางเพศเด็กชายยังรุนแรง.html(๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
๕www.thaihealth.or.th/Content/๒๓๗๘๙-สังคมเส่ือม%๒๐ครอบครัวหางเหนิ%๒๐       

มุงรวย.html(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
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 จากขาวท่ีหยิบยกมาขางตนนี้ สะทอนใหเห็นวา คนไทยมีแนวโนมปญหาสภาพจิตใจ
ออนแอลงมากข้ึน ท้ัง ๆ ท่ีคนไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาซ่ึงมีคําสอนเร่ืองจิตและการ     
ฝกจิต (กรรมฐาน) ปรากฏอยูมากในพระไตรปฎก  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะคนไทยในยุคปจจุบัน
สนใจพัฒนาแตดานวัตถุภายนอก มองขามการฝกหัดจิตท่ีอยูภายใน จิตเปนกุญแจสําคัญสําหรับการ
ดําเนินชีวิตท่ีจะไขไปสูความเจริญหรือความเส่ือมก็ได พระพุทธศาสนาใหความสําคัญของจิตวา
ประเสริฐกวากาย เพราะกายปฏิบัติตามคําส่ังของจิต จิตเปนผูนําหรือตัวบงการใหเกิดการกระทําดี
หรือช่ัว ดังบาลีท่ีวา   

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา มนสา เจ ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติ วา 
ตโต นํ สุขมเนฺวติ ฉายา ว อนปุายิน.ี 
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา มนสา เจ ปทุฏเฐน ภาสติ วา กโรติ วา 
ตโต นํ ทุกฺขมนฺเวติ จกฺกํ ว วหโต ปทํ 

           แปลวา 

ธรรมท้ังหลาย  มีใจเปนหัวหนา  มีใจเปนใหญ สําเร็จดวยใจ ถาคนมีใจช่ัว ก็จะ   
พูดช่ัวหรือทําช่ัวตามไปดวย  เพราะความช่ัวนั้น  ทุกขยอมติดตามเขาไปเหมือน  
ลอเหมุนตามรอยเทาโคท่ีลากเกวียนไป ฉะนั้น๖ 
ธรรมท้ังหลาย  มีใจเปนหัวหนา  มีใจเปนใหญ  สําเร็จดวยใจ ถาคนมีใจดี  ก็จะพูดดี
หรือทําดีตามไปดวย  เพราะความดีนัน้ สุขยอมติดตามเขาไป  เหมือนเงาติดตามตัว
เขาไป  ฉะนัน้๗ 

 
การฝกจิตนั้นมีคุณคาตอชีวิตมาก เพราะทําตนใหเปนผูประเสริฐ จิตท่ีไมไดฝกจะมีความสุข

บาง ความทุกขบาง ข้ึน ๆ ลง ๆ แลวแตส่ิงเราและเหตุปจจัยภายในและภายนอกขาดภูมิคุมกันทางจิต 
จึงมักจะมีความทุกขมากกวาความสุข  จิตท่ีไมไดฝกเมื่อถูกครอบงําดวยกิเลส จึงไมบริสุทธ์ิและ   
ขาดปญญา สามารถทําลายผูเปนเจาของเองและผูอ่ืนได ในทางตรงกันขาม จิตท่ีฝกฝนและพัฒนาแลว 
(ดวยสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน)จะมีกิเลสเบาบางลง มีความบริสุทธ์ิและมีปญญามาก
ข้ึนๆ เปนพลังในทางสรางสรรคและทําคุณประโยชนใหแกตนเอง และผูอ่ืน จิตของมนุษยสามารถ
จะพัฒนาขึ้นไดตามลําดับจากข้ันพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี จนถึงข้ันพระอรหันตท่ี
มีความบริสุทธ์ิ มีปญญาอันสมบูรณ และจิตเปนอิสระหลุดพนจากกิเลสและทุกขท้ังปวง  

                                                 
๖ขุ.ธ.๒๕/๑/๒๓. 

 ๗ขุ.ธ.๒๕/๒/๒๔. 
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 ผูวิจัยไดศึกษาตัวเลขลาสุดท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจ “จํานวนพุทธศาสนิกชนท่ี
ประกอบกิจทางศาสนาท่ัวราชอาณาจักรไทย ในป พ.ศ.๒๕๕๑” ปรากฏวา จํานวนพุทธศาสนิกชน 
ชาวไทยมี ๕๐.๙ ลานคน (สํารวจต้ังแตอายุ ๑๓ ปข้ึนไป) ประกอบกิจทางศาสนากิจตาง ๆ สรุปได
เปนตารางท่ี ๑.๑ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๑.๑  จํานวนพุทธศาสนิกชนท่ีประกอบกิจทางศาสนาท่ัวราชอาณาจักรไทย ในป พ.ศ.๒๕๕๑ 
             หนวย  : ลานคน 
การประกอบกจิทาง
พระพุทธศาสนา ไมเคย นาน ๆ คร้ัง บางคร้ัง* ทุกวัน รวม 

๑.  สวดมนต               ๙.๘      ๑๕.๖     ๑๘.๑     ๗.๔    ๕๐.๙ 
๒. ตักบาตร      ๓.๘      ๑๓.๙     ๒๘.๙     ๔.๓    ๕๐.๙ 
๓.  ถวายสังฆทาน      ๙.๓      ๒๐.๕     ๒๑.๐      ๐.๑    ๕๐.๙ 
๔.  รักษาศีล ๕    ๒๘.๙      ๑๑.๙      ๗.๓     ๒.๘    ๕๐.๙ 
๕.  ทําสมาธิ   ๓๒.๗      ๑๒.๖      ๔.๗      ๐.๙    ๕๐.๙ 

 

ท่ีมา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ๘ 

*รวมผูท่ีประกอบกิจทางศาสนาเปนบางวัน, ในวันเสาร-อาทิตย, วันสําคัญทางพุทธศาสนา,  
   วันประเพณี, วันพระ, ชวงเขาพรรษา, อ่ืน ๆ 

  หมายเหตุ : จํานวนประชากรไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๑ มีท้ังหมด ๖๓.๔ ลานคน๙ 
 จากตัวเลขในตารางสะทอนใหเห็นวาคนไทยสวนใหญยังเขาไมถึงแกนธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา บุญหรือท่ีเรียกวา บุญกิริยาวัตถุ มี ๓ อยาง คือ (๑) ทานมัย ทําบุญดวยการให      
(๒) ศีลมัย ทําบุญดวยการรักษาศีลและประพฤติดี และ (๓) ภาวนามัย ทําบุญดวยการเจริญภาวนา
(ไดแก เจริญสมาธิและเจริญวิปสสนา) แตคนไทยท่ีนับถือพุทธสวนใหญมุงทําบุญทานมัย มากกวา
การรักษาศีลและการเจริญภาวนา  เม่ือพิจารณาตัวเลขในตารางที่ชอง “ทุกวัน” จะเห็นไดวา             
การประกอบกิจทางศาสนาท่ีพุทธศาสนิกชนนิยมทํากันมาก คือ การสวดมนตกับการตักบาตร แมวา
สวนใหญจะไมปฏิบัติทุกวัน แตก็ยังปฏิบัติเปนบางคร้ังหรือนาน ๆ คร้ังเนื่องในโอกาสสําคัญ เชน 
วันหยุดนักขัตฤกษ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันเกิด ฯลฯ เปนท่ีนาตกใจมากท่ีตัวเลขในตาราง
ชอง “ไมเคย” ของการประกอบกิจทางศาสนาในการรักษาศีล ๕ และการทําสมาธิมีจํานวนสูงมาก 
                                                 

๘http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm               
(๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

๙www.agriinfo.doae.go.th_5year_general_47-51_population47-51(๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
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สะทอนใหเห็นถึงความหยอนยานของการยึดถือและปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน ตัวเลขท่ีไดจาก
การสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติปรากฏวา พุทธศาสนิกชนชาวไทยท่ีไมเคยรักษาศีล ๕         
มีจํานวน ๒๘.๙ ลานคน และท่ีไมเคยทําสมาธิเลย มีจํานวน ๓๒.๗ ลานคน นั่นหมายความวา
พุทธศาสนิกชนชาวไทยกวา ๕๐% ไมเคยรักษาศีล ๕ และกวา ๖๐% ไมเคยทําสมาธิ นับเปนเร่ืองท่ี
นาตกใจและนากังวลมิใชนอย  

พระพุทธองคตรัสไววา “การไดความเปนมนุษยก็ยาก  การท่ีตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
อุบัติข้ึนในโลกก็ยาก  การที่ธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวรุงเรืองในโลกก็ยาก”๑๐ พุทธศาสนิกชน
ชาวไทยจึงควรตระหนักใหดีวา เปนผูมีบุญท่ีไดนับถือพระพุทธศาสนา และจะเปนผูมีบุญอยางยิ่ง
หากยึดม่ันปฏิบัติตามหลักคําสอนสําคัญของพระพุทธองค ๓ ขอ คือ ละเวนความช่ัว บําเพ็ญแต
ความดี และทําจิตของตนใหผองใส ในการดําเนินชีวิตประจําวันแตละคนจะตองมีการเกี่ยวของกับ
เร่ืองตาง ๆ ท่ีเขามาใหรับรูทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ เปนประจํา เม่ือรับรูแลวบางอารมณ         
มีอิทธิพลตอจิตใจในการท่ีจะทําใหเกิดความสุขหรือความทุกข สงผลใหทําถูกหรือทําผิดนั้นข้ึนอยู
กับการสัมผัสอารมณท่ีมากระทบวาสัมผัสอารมณตางๆ เหลานั้นดวยความรูหรือความไมรู คือ       
มีสติสัมปชัญญะหรือไมมี ถามีสติสัมปชัญญะก็ทําใหสามารถควบคุมการปรุงแตงของจิตไวได     
ในลักษณะท่ีไมเกิดกิเลสและความทุกข แตถาปราศจากสติสัมปชัญญะก็จะมีผลตรงกันขาม๑๑       
ซ่ึงโดยธรรมชาติแลวจิตเปนส่ิงท่ีควบคุมไดยาก เปล่ียนแปลงตัวเองตลอดเวลา ชอบที่จะตกไป     
ในอารมณท่ีเปนอกุศลอยูเสมอ เรียกวาเปนจิตท่ียังไมไดรับการฝกอบรมหรือพัฒนา จิตท่ีไดรับการ
ฝกแลวจะเปนจิตท่ีมีคุณภาพดี สะอาด สวาง สงบ เปนเหตุนําความสุขมาให๑๒ ผูท่ีสามารถควบคุม
ระมัดระวังรักษาจิตของตัวเองไดอยูเสมอ ก็จะพนจากบวงของกิเลสตัณหาท้ังปวงได๑๓ ดังนั้นการ
ฝกจิตจึงเปนเร่ืองสําคัญยิ่งท่ีชาวพุทธควรปฏิบัติใหไดอยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการที่จะนําเสนอหลักการของการฝกจิตท้ังสมถกรรมฐานและ
วิปสสนากรรมฐานเพื่อบูรณาการเขากับการควบคุมและพัฒนาตนโดยองครวม(รวมทุกมิติของ    
การดําเนินชีวิต) ผลสมบูรณท่ีไดรับ คือ การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ และปญญา)       
ซ่ึงผูเจริญกรรมฐานยอมปฏิบัติไดผลจริงและรูไดดวยตนเอง ดังคําบาลีท่ีวา “ปจฺจตฺตํ  เวทิตพฺโพ  
วิฺูหิ” บทสรุปของการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยเช่ือวา ผูปฏิบัติกรรมฐานจะสามารถนําไปปฏิบัติ 

                                                 
๑๐สํ.ม.๑๙/๑๑๑๘/๖๓๑.  
๑๑พุทธทาสภิกขุ, มรดกธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา, ๒๕๓๘), หนา ๕๐. 
๑๒ขุ.ธ.๒๕/๓๖/๒๒. 
๑๓ขุ.ธ.๒๕/๓๗/๒๒.  
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คนพบ และพิสูจนไดตามหลักอิทัปปจจยตา กลาวคือ ส่ิงท่ีอยูนอกตัวเราและส่ิงท่ีอยูในตัวเรามีความ
เช่ือมโยงสัมพันธและเปนปจจัยซ่ึงกันและกัน แตตัวเราเองเปนผูรับรูโลก มีความรูสึกชอบไมชอบ 
มีความนึกคิด มีเจตจํานงและมีการกระทําตอโลก การไมรูตัวเองจึงเปนการพรองทางปญญา และ     
มีผลรายแรงอยางมหาศาลทั้งตอตนเองและตอโลก๑๔ การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนจะสงผล
ใหมนุษย  สังคม  และธรรมชาติอยูรวมกันอยางกลมกลืน  สมดุล  และยั่งยืน  เพราะฉะนั้น
พุทธศาสนิกชนจึงควรตระหนักอยางยิ่งในการที่จะศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานอยางจริงจังและ
สมํ่าเสมอในทุกสถานท่ี ไมวาจะเปนท่ีวัด ท่ีบาน ท่ีทํางาน สํานักปฏิบัติธรรม โรงเรียน โรงงาน ฯลฯ 
เทากับเปนการเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธองคอยางแทจริง ไมเสียทีท่ีเกิดมาเปนมนุษยและได
นับถือพระพุทธศาสนา ผูวิจัยมีความเห็นวา หากไดศึกษาเขาใจถึงหลักของการฝกจิต(กรรมฐาน)
อยางถองแทและนําไปปฏิบัติตอเนื่องเปนประจําสมํ่าเสมอแลว ยอมมีผลทําใหสามารถควบคุมและ
พัฒนาตนในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงามและมีคุณคาอยางแนนอน 

 
๑.๒  โจทยการวิจัย 

๑.๒.๑ จิตเปนอยางไรและการฝกจิตเปนอยางไร 

๑.๒.๒ การควบคุมและพัฒนาตนเปนอยางไร 
๑.๒.๓ บูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิตเปนอยางไร 

๑.๒.๔ รูปแบบการบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต       
เปนอยางไร 
 
๑.๓  วัตถุประสงคของการวิจัย 
            ๑.๓.๑ เพื่อศึกษาจิตและการฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา 

๑.๓.๒ เพื่อศึกษาการควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา 

๑.๓.๓ เพื่อบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต 
๑.๓.๔ เพื่อนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการ

การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต” 
 

                                                 
 ๑๔ศ .นพ .ประเวศ  วะสี ,  ความเปนมนุษย กับการเขา ถึง ส่ิงสูงสุด ,  พิมพค ร้ัง ท่ี  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพกรีนปญญาญาณ, ๒๕๕๐), หนา ๓๘. 
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๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย 
         ๑.๔.๑  ศึกษาเร่ืองจิตโดยสังเขปกอน แลวศึกษาถึงหลักการ ข้ันตอนปฏิบัติ และผลที่ได
จากการฝกจิตดวยสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา รวมท้ังศึกษาการฝกจิตตามวิธีเจริญอานาปานสติ
และวิธีเจริญสติปฏฐาน ๔  

๑.๔.๒  ศึกษาการควบคุมตนดวยศีลกับสติและการพัฒนาตนดวยภาวนา ๔ 

๑.๔.๓ บูรณาการการฝกจิตเพื่อการควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต 

๑.๔.๔ เสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการ      
การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต” เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกตนเอง สังคม 
และธรรมชาติแวดลอม 

 
๑.๕  วิธีดําเนินการวิจัย 
             ๑.๕.๑  การวิเคราะหและการวิจัยเอกสาร 
                        เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้บรรลุเปาหมาย ผูวิจัยจึงไดกําหนดรูปแบบการวิจัยเปนการวิจัย
เชิงคุณภาพอันไดแก การพรรณนา และการอภิปรายผลการวิจัยโดยใชวิ ธีการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

๑) สํารวจขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ไดแก พระไตรปฎก  และเอกสารทุติยภูมิ ไดแก
อรรถกถา ฏีกา อนุฎีกา ปกรณวิเสส เปนตน พรอมท้ังสํารวจเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน ตํารา หนังสือ 
งานวิจัย วารสาร บทความ งานเขียน หนังสือพิมพออนไลน เปนตน จากหองสมุดตางๆ เชน 
หอสมุดแหงชาติ หองสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หองสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬา       
ลงกรณราชวิทยาลัย  หองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล หองสมุด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนตน 

๒)  นําขอมูลจากที่ไดไปสํารวจมาจัดประเภท วิเคราะห วิจารณ ตีความ และ
สังเคราะหขอมูลเพื่อสรางกรอบแนวคิดโครงสรางงานวิจัย 

๓)  ขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและจากทาน
ผูชํานาญการเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองท่ีกําลังทําการวิจัย 

๑.๕.๒ การสัมภาษณเชิงลึก ข้ันตอนนี้เปนการศึกษาวิเคราะหดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก
โดยกลุมผูทรงคุณวุฒิและเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญในหัวของานวิจัยนี้ โดยผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยาง
ในการสัมภาษณบุคคลดังกลาว จํานวน ๙ รูป/คน โดยแบงขอมูลออกเปน ๓ กลุม ไดแก   

๑) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูใหการอบรม เจาสํานัก หรือผูนําดานปฏิบัติธรรม
เกี่ยวกับการฝกจิตทางพุทธศาสนา จํานวน ๔ รูป/คน 



 ๘

๒) กลุมนักวิชาการดานพระพุทธศาสนาท่ีไดรับการยอมรับวามีความเขาใจและ
เช่ียวชาญ  ทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง ๒ รูป/คน 

๓) กลุมชาวพุทธท่ีสนใจและผานการปฏิบัติการฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา
มาแลว รวมท้ังเปนวิทยากรอบรมการฝกจิต จํานวน ๓ รูป/คน 

 โดยการสัมภาษณนั้นผูวิจัยไดมีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณจากทางบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อติดตอขอสัมภาษณ และไปสัมภาษณตามวัน เวลาท่ี
ไดนัดไว และมีการบันทึกเทปการสัมภาษณ เม่ือสัมภาษณเสร็จแลวก็จะนําขอมูลจากการสัมภาษณ
มาถอดเทป เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลในประเด็นท่ีตองการจะศึกษาตอไป 

๑.๕.๓ การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล  ข้ันตอนนี้ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดจาก         
การสํารวจเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหเพื่อช้ีใหเห็นถึงจุดเร่ิมตน จุดท่ีดําเนินไป 
และจุดสุดทายท่ีเปนบทสรุปในการสรางองคความรูใหมใหมีคุณภาพและมีประสิทธิผลท่ีจะ
นําไปใชไดจริงในการดําเนินชีวิต กลาวคือ เร่ิมจากวิเคราะหใหเห็นถึงการฝกจิตมีหลักการอยางไร 
ปฏิบัติแลวไดผลอยางไร ตอจากนั้นผูวิจัยวิเคราะหถึงการควบคุมและพัฒนาตนตองปฏิบัติดวย
หลักธรรมใด แลวผูวิจัยจึงเช่ือมโยงผลที่ไดจากการฝกจิตวา ทําใหเราสามารถควบคุมและพัฒนาตน
ไดอยางไร ในการประมวลผลออกมาเพื่อใหไดองคความรูใหมนั้น ผูวิจัยไดสังเคราะหถึงรูปแบบ
การบูรณาการการฝกจิตเพื่อการควบคุมและพัฒนาตนโดยองครวมของการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง     
ดีงาม เปนประโยชนสุขแกตน สังคม และส่ิงแวดลอม 
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ภาพท่ี ๑.๑  ขัน้ตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการวิจัย ผลผลิต 

๑. รวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
คําสอนและหลักการฝกจิต
ตาม หลักพระพุทธศาสนา 

๑. ศึกษา วิเคราะห เรียบเรียง 
๒. จัดทําเปนเน้ือหาในบทที่ ๒ 
๓. ประเด็นของกระบวนการ 
    สมถกรรมฐานและ   
   วิปสสนากรรมฐาน

กระบวนธรรมที่ไดจาก
การเจริญสมถกรรมฐาน
และวิปสสนากรรมฐาน 

๒. รวบรวมขอมลูเก่ียวกับ 
 หลักธรรมในการควบคุม 
 และพัฒนาตนตามหลัก 
 พระพุทธศาสนา 

๑. ศึกษา วิเคราะห เรียบเรียง 
๒. จัดทําเปนเน้ือหาในบทที่ ๓ 
๓. ประเด็นของการควบคุมตน
ดวยศีลและสติ  
๔. ประเด็นของการพัฒนาตน
ดวยหลักภาวนา ๔ 

ศีลและสติเปนรากฐาน
ของการควบคุมตน  หลัก
ภาวนา ๔ เปนการพัฒนาตน
๔ ดาน: กาย ศีล จิต ปญญา 

๓. สรุปประเด็นสําคัญใน
บทที่ ๒ และ ๓ แลวทํา
แบบคําถาม สัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ อภิปราย 

๑. สรุปประเด็นจาก บทที่ ๒, ๓ 
๒. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
๓. อภิปรายใหเห็นการบูรณา
การการฝกจิตเพ่ือควบคุมและ
พัฒนาตนในการดําเนินชีวิต

การบูรณาการการฝกจิต
เพ่ือควบคุมและพัฒนาตน
ในการดําเนินชีวิต 

๔. สรุป 
- เสนอองคความรูใหม     
  ที่ไดจากกาวิจัย 
- จัดทํา Model 
- ขอเสนอแนะ

๑. สรุปเน้ือหาที่สําคัญของ
วิทยานิพนธตามวัตถุประสงค 
๒. แสดงองคความรูใหม 
๓. แสดง Model  
๔.ขอเสนอแนะ 

๑. องคความรูใหม  
๒. Model 
๓. ขอเสนอแนะ 

๕. นําเสนอวิทยานิพนธ
ฉบับจัดทําเปนตนฉบับ 
เสนอตอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ 

๑. ประชุม ๓ ฝาย 
๒. ปรับแกไขวิทยานิพนธตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
๓. จัดทําวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณ

วิทยานิพนธ      
ฉบับสมบูรณ 



 ๑๐

๑.๖  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   
 ๑.๖.๑ เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 สมเด็จพระญาณสังวร แสดงพระธรรมเทศนาในพระนิพนธช่ือ “ญาณสังวรเทศนา” วา    
“...ฝกหัดควบคุมใจใหมีความสงบตั้งม่ัน เม่ือมีเร่ืองสงเสริมใหดีใจหรือกระทบกระท่ังใหไมชอบ     
ก็ทําความสงบใจสักครูหนึ่ง หรือเม่ือจะทําอะไรที่เปนการยาก ก็ทําความสงบใจสักขณะหนึ่งกอน 
และหัดรวมใจใหแนวแนม่ันคงในวัตถุประสงคท่ีไดต้ังไว เรียกวาทําใจใหมีสมาธิ เปนเหตุกอใหเกิด
กําลังจิตท่ีสงบจากเคร่ืองกั้นหรือเคร่ืองฉุดร้ังไปในทางผิดท้ังหลายไดดียิ่ง สมาธินี้ใชในการงานท้ังปวง 
เชน ในการฟง เม่ือมีสมาธิในการฟง ก็จะไดปญญาในเร่ืองท่ีฟง และการฝกหัดยับยั้งงดเวนตนเอง     
อาจรูสึกเหมือนถูกติดอยูในท่ีคุมขังในช้ันแรก แตเม่ือไดหัดควบคุมใจตนเองไดบางแลว จะรูสึก    
หายอึดอัดอยางนั้น แตก็อาจยงัลําบากใจในการควบคุมจิต เม่ือชินเขาและหัดใชความคิดไดปญญาข้ึน
ในทางท่ีถูกแลว ก็จะปลอยใจไดตามสบาย เพราะเม่ือมองเห็นไดเองอยางแนชัดแลววา อะไรดีจริง 
อะไรช่ัวจริง ก็จะละทางช่ัวผิดไดเองท้ังทางกาย  ทางใจ...”๑๕ 

พระอาจารยมานพ อุปสโม กลาวถึงการปฏิบัติธรรมในหนังสือ “รูจักใจ คือกําไรชีวิต”        
วา “...การปฏิบัติธรรมคือการอบรมใจ เพื่อควบคุมใจใหรูจักพอ รูจักหยุด เม่ือเราเรียนรูและเขาใจ
การทํางานของใจแลว เราจะไมเดือดรอนเพราะใจอีก และหัวใจของการปฏิบัติธรรม ก็คือ ตองใช
สติสัมปชัญญะตามดูใจใหทัน เพราะเหตุนี้พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหเราปฏิบัติธรรมดวย           
การฝกฝน หม่ันสังเกตความรูสึกท่ีเกิดข้ึนท่ีใจบอย ๆ เพื่อเพิ่มความแคลวคลองวองไว และส่ังสม
ความชํานาญใหกับสติสัมปชัญญะ เพราะสติสัมปชัญญะก็เหมือนกับความสามารถดานอ่ืน ๆ ของเรา 
ท่ีไมสามารถเกิดข้ึนไดหากไรการฝกฝน ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไมใชเร่ืองอ่ืนไกลเลย นอกจาก
เปนการมาเรียนรูวิธีบริหารจัดการใจท่ีเจากี้เจาการใหหยุดสรางปญหานั่นเอง...”๑๖ 
 ศ.นพ.ประเวศ วะสี กลาวไวในหนังสือ “ความเปนมนุษยกับการเขาถึงส่ิงสูงสุด ความจริง 
ความดี ความงาม” วา “การเจริญสติเปนทางอันเอกท่ีทําใหเกิดอิสรภาพหลุดพนจากความบีบค้ัน
ของกาลเวลาและบาปกรรมท้ังปวง ประสบความสงบ ความงาม ความสุข มิตรภาพ และพลังแหง
การเรียนรูและสรางสรรค อยางหาท่ีเปรียบไมได มนุษยไมควรเกิดมาท้ังทีแลวไมรูจักการเจริญสติ    
การเจริญสติ คือ การฝกใหรูตัว ความรูกับรูตัวไมเหมือนกัน มนุษยมักเรียนรูใหมีความรูซ่ึงก็เปน

                                                 
 ๑๕สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ญาณสังวรเทศนา,    
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ (๑๙๙๑) จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หนา ๒๐๓-๔. 

๑๖พระอาจารยมานพ อุปสโม,  รูจักใจ คือกําไรชีวิต พิมพคร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๑), หนา ๔๘ และ ๕๗. 



 ๑๑

ประโยชนสวนหนึ่ง แตขาดความสมบูรณ ถาไมเรียนรูใหรูตัว ความรูยังเหมือนส่ิงนอกตัว แตการ
รูตัวนั้นเปนเร่ืองในตัวแท ๆ ท่ีวารูตัวนั้น ตัวประกอบดวย กายกับจิต...”๑๗ 
 ดร.สนอง วรอุไร กลาวในหนังสือ “ยิ่งกวาสุข เม่ือจิตเปนอิสระ” วา การฝกวิปสสนากรรมฐาน
ตามหลักสติปฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม นั้น เราจะเลือกตามดูอะไรก็ได ตามแตจริตของ  
แตละคน แตเม่ือเลือกแลวขอใหเพียรตามสังเกตพิจารณาใหละเอียดถ่ีถวนท่ีสุด อะไรเขามา            
ก็พิจารณาตรงน้ัน จนเห็นวาทุกส่ิงทุกอยางยอมเปนไปตามกฎธรรมชาติ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
แลวอุเบกขาคือความวางเฉยและความรูแจงเห็นจริงจะเกิด เม่ือฝกส่ังสมไปเร่ือย ๆ ไมวาจะพบ      
ส่ิงกระทบรุนแรงเพียงใดยอมจะไมฟู ไมแฟบ ไมดีใจ ไมเสียใจ ไมหวั่นไหว ไมรูสึกอะไรท้ังนั้น 
ในทางตรงกันขาม ปญญาจะเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนแทนท่ีทุกการกระทบ กระทบไมดีก็ไดปญญา กระทบดี  
ก็ไดปญญา จิตจึงส่ังสมแตของดี เปนจิตท่ีประภัสสรตลอดเวลา คือสวางไปหมด แมกระท่ังดึกดื่นมืด
คํ่าอยางไร ตาเนื้อตาหนังจะมองไมเห็นทาง แตจิตใจจะยังคงสวางไสวมองเห็นทางเห็นวิธีแกปญหา
ทะลุปรุโปรงโดยตลอด”๑๘ 
 จุฑาทิพย อุมะวิชนี กลาวในหนังสือ “ชีวิตและการรูจักตนเอง” วา “...มนุษยประกอบดวย      
รูปและนาม รูปคือกาย สวนนามไดขยายความละเอียดดังนี้  
  เวทนา     ความรูสึกทุกข สุข เฉย ๆ 
  สัญญา     ความจําไดหมายรูอารมณ 
  สังขาร     เจตนาดี ราย เฉย ๆ  หรือความคิดปรุงแตง 
  วิญญาณ    ความรูแจงทางอายตนะหรือประสาทสัมผัสท้ัง ๖ เชน ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  
  ซ่ึงสภาวะของรูปและนามนี้ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (อนิจจัง) การเปล่ียนแปลง
ยอมหาความเปนเอกลักษณของเราไมได หมายถึงความเปนอนัตตา ตัวตนท่ีแทจริงไมมี วิธีการท่ีจะ
ชวยใหเกิดการตระหนักรูดังกลาว ไดแก การเจริญวิปสสนากรรมฐานถึงข้ันการเกิดปญญายอม
กอใหเกิดการหยั่งรูเห็นจริงโดยแจงชัด ถือเปนความรูท่ีมาจากภายใน (โดยมีศีลและสมาธิเปนพื้นฐาน) 
ปญญายอมขจัดอวิชชาอันคือความเขาใจผิดออกไป ยังใหเกิดความเขาใจอันถูกตองและอาจอยูเหนือ
สภาวะของความทุกขได...”๑๙ 

                                                 
๑๗ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ความเปนมนุษยกับการเขาถึงส่ิงสูงสุด, อางแลว, หนา ๔๘. 
๑๘ดร.สนอง วรอุไร, ยิ่งกวาสุข เม่ือจิตเปนอิสระ พิมพคร้ังท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๑), หนา ๑๒๕. 
๑๙จุฑาทิพย อุมะวิชนี, ชีวิตและการรูจักตนเอง, พิมพคร้ังท่ี ๖,  (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๑๖-๑๗. 



 ๑๒

 ทันตแพทยสม สุจีรา กลาวถึงสติปฏฐาน ๔ ในหนังสือ “ไอนสไตนพบ พระพุทธเจาเห็น” วา    
“ ...ในทางวิปสสนากรรมฐานตามหลักสติปฏฐาน ๔ หนึ่งในส่ีคือ จิตตานุปสสนา คือ การเฝาดูจิต   
เปนดานท่ีสําคัญท่ีสุด การกําหนดใหรูเทาทันการเกิดดับของจิต เม่ือใดท่ีกําหนดคุมจิตได ก็ถือวา 
สามารถควบคุมทุกส่ิงทุกอยางไดหมด แตในทางปฏิบัติสําหรับผูเร่ิมตน ถาเร่ิมตนกําหนดจิตเลย      
จะลมเหลว เพราะจิตเปนนามธรรม รูเห็นไดยาก และคาบเวลาชวงระหวางการเกิดดับของจิตไวกวา
กายและเวทนามาก ดังนั้นสําหรับผูมีวิปสสนาญาณไมสูงพอจะไมสามารถกําหนดดูไดทัน การปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานสําหรับผูท่ีไมมีพื้นฐานตองเร่ิมตนจากกายานุปสสนาและเวทนานุปสสนา    
กอนเสมอ”๒๐ 

๑.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
เสฐียร ท่ังทองมะดัน ไดทําการวิจัยเร่ือง “สมถกัมมัฏฐานในฐานะเปนบาทฐานของ

วิปสสนากัมมัฏฐาน” ผลการวิจัยพบวา เม่ือปฏิบัติกัมมัฏฐานขอใดขอหนึ่ง อานิสงสท่ีไดคือ     
การรูเทาทันความเปนจริงของชีวิต มีสติ ไมประมาท คลายความยึดม่ันถือม่ัน ดําเนินชีวิตอยางมีสติ 
เปนบาทฐานของวิปสสนากัมมัฏฐาน กลาวคือสมถกัมมัฏฐานเม่ือเจริญแลว สามารถใหบรรลุมรรค
ผลนิพพาน หรือเปนบาทฐานของการเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน และเม่ือวิเคราะหสมถกัมมัฏฐาน 
ในฐานะเปนบาทฐานของวิปสสนา จะเห็นไดวา เม่ือเจริญสมถกัมมัฏฐานขอใดขอหนึ่ง จิตต้ังม่ัน
เปนขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ จากนั้นองคฌานก็จะเกิดข้ึน ก็ใชองคฌานน้ันเปน
บาทฐานในการเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน หรือใชอารมณสมถกัมมัฏฐานบางหมวด เพื่อเปนบาทฐาน
เพื่อการเจริญวิปสสนา จนสามารถบรรลุอรหัตตผลได๒๑ 

ดวงกมล ทองคณารักษ ทําการวิจัยเร่ือง “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับ
ชาวตางประเทศในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวาการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท    
ท้ังสมถะและวิปสสนา ตลอดจนปจจัยท่ีเกื้อกูลการปฏิบัติธรรม เชนการตัดปลิโพธ การแสวงหา
กัลยาณมิตร การเลือกกรรมฐานท่ีเหมาะสมกับผูปฏิบัติธรรม และสัปปายะในการปฏิบัติธรรม 

ลวนมีผลตอผูเขาปฎิบัติธรรม นอกจากนี้รูปแบบการปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติ
ธรรมของชาวตางประเทศในประเทศไทย ควรมีจัดโครงการปฏิบัติธรรมแยกตามกลุมของผูเขา

                                                 
๒๐ทันตแพทย สม  สุ จี ร า ,  ไอน สไตนพบ  พระพุ ทธ เจ า เ ห็น ,  พิ มพ ค ร้ั ง ท่ี  ๓๙ ,  

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๑), หนา ๑๔๓. 
๒๑เสฐียร ท่ังทองมะดัน, “สมถกัมมัฏฐานในฐานะเปนบาทฐานของวิปสสนากัมมัฏฐาน”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, ๒๕๐ หนา. 



 ๑๓

ปฏิบัติธรรม เชน การจัดคําแนะนําเบ้ืองตนสําหรับนักทองเท่ียวท่ีสนใจการปฏิบัติแตยังไมพรอม  
ท่ีจะเขาฝกอบรม โครงการปฏิบัติธรรมเบ้ืองตน โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผูท่ีเคยฝกปฏิบัติ    
มากอน และโครงการฝกอบรมปฏิบัติธรรมข้ันสูง ตลอดจนการจัดบวชใหแกชาวตางชาติท่ีสนใจ 
นอกจากนี้ควรประยุกตหลักสัปปายะ ๗ เพื่อใชเปนแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม๒๒ 

สุมนา เลียบทวี ไดทําการวิจัยเร่ือง “การเจริญวิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐาน ๔ ท่ีสงผล
ตอการพัฒนาทางดานพฤติกรรมและอารมณของมนุษย : กรณีศึกษาหลักสูตรวิปสสนาเบ้ืองตน    
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ” ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพสรุปไดวา 
กระบวนการเจริญวิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐาน ๔ ในหลักสูตรวิปสสนาเบ้ืองตน ใชวิธีการ
กําหนดรูในอิริยาบถยืน เดิน นั่ง และอิริยาบถยอย เปนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญาในการมองเห็น
สรรพส่ิงตามความเปนจริงของโลก ซ่ึงจะเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติตอไป       
ผลทางดานพฤติกรรมพบวา หลังจากการฝกอบรมผูปฏิบัติมีพฤติกรรมท่ีประกอบดวยสติมากข้ึน        
ผลทางดานอารมณพบวา ผูปฏิบัติมีความม่ันคงทางอารมณมากข้ึน ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ     
สรุปไดวา  (๑) คาเฉล่ียของความเปล่ียนแปลงทางดานพฤติกรรมของผูปฏิบัติธรรมหลังเขารวม      
ฝกปฏิบัติธรรมสูงกวากอนเขารวมฝกปฏิบัติธรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ (๒) คาเฉล่ีย
ของความเปล่ียนแปลงทางดานความฉลาดทางอารมณของผูปฏิบัติธรรมกอนและหลังเขารวม      
ฝกปฏิบัติธรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ๒๓ 

วัลลภา ผองแผว ไดทําการวิจัยเร่ือง “ผลของโปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผน
รวมกับการฝกสมาธิแบบอานาปานสติตอความเครียดของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีสภาวะสมองเส่ือม” 
ผลการวิจัยพบวา (๑) ความเครียดของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีสภาวะสมองเส่ือมในกลุมทดลองหลังไดรับ
โปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผนรวมกับการฝกสมาธิแบบอานาปานสติตํ่ากวากอนไดรับ
โปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ (๒) ความเครียดของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีสภาวะ

                                                 
๒๒ดวงกมล ทองคณารักษ, “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับชาวตางประเทศ

ในประเทศไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, ๒๒๕ หนา. 

๒๓สุมนา เลียบทวี, “การเจริญวิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐาน 4 ท่ีสงผลตอการพัฒนา
ทางดานพฤติกรรมและอารมณของมนุษย : กรณีศึกษาหลักสูตรวิปสสนาเบ้ืองตน ยุวพุทธิกสมาคม
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๔, ๒๕๙ หนา.  



 ๑๔

สมองเส่ือมระหวางกลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผนรวมกับการฝกสมาธิ
แบบอานาปานสติตํ่ากวากลุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕๒๔ 

ญาณิศา รัตนฤกษวศิน ไดทําการวิจัยเ ร่ือง “การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานกับการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการส่ือสาร” ผลการวิจัยพบวา กระบวนการส่ือสาร
ในการสอนปฎิบัติวิปสสนากรรมฐานมีรายละเอียดในแตละองคประกอบ อันเปนผลใหผูปฎิบัติฯ 
เกิดการเรียนรูและยอมรับจนนําไปสูการเปล่ียนแปลง ประกอบดวย ผูสงสาร เปนผูมีประสบการณ
ในการปฎิบัติธรรม มีความรู ความสามารถ รวมท้ังเปนผูมีความเช่ียวชาญในการถายทอดเนื้อหา 
และมีบุคลิกภาพดีมีความนาเช่ือถือ สาร มีการจัดเรียงสารในการนําเสนออยางเปนข้ันตอนจากงาย
ไปหายาก รวมถึงการนําเสนออยางตอเนื่อง และสอดคลองกันระหวางการบรรยายธรรมและการฝก
ปฎิบัติฯ ส่ือท่ีใชในการอบรม ไดแก ส่ือบุคคล ภาษา(วัจนและอวัจน) วีดีทัศน เทปเสียง และ
สภาพแวดลอม(ส่ือแวดลอม)ลวนสงเสริมการเรียนรูใหกับผูปฎิบัติฯ นอกจากนี้ยังพบวาความต้ังใจ
และการมีทัศนคติท่ีดีของผูปฎิบัติฯ เปนปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับจนนําไปสูการเปล่ียนแปลง   
สวนผลการเปล่ียนแปลง เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียรวม ท้ังกอนและหลังการเขารวมอบรมฯ พบวา          
หลังการเขารวมอบรมฯ บุคลากรสวนใหญเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ไดแก ทัศนคติ ท้ังท่ีมีตองาน 
ตอเพื่อนรวมงาน และตอหัวหนางาน บุคลิกภาพท้ังแบบเปดกวาง แบบมีจิตสํานึก แบบแสดงตัว 
แบบประนีประนอม และแบบหวั่นไหว นอกจากนี้ยังมีความเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการพูด และ
พฤติกรรมการฟง เชน ลดพฤติกรรมการพูดท่ีไมดี (การพูดนินทาผูอ่ืน การพูดตําหนิผูอ่ืน การใช
คําพูดไมสุภาพกับผูอ่ืน เปนตน) และ มีความอดทนเม่ือมีผูอ่ืนมาดาทอตอวา หรือเสียดสีทางวาจา 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้นอกจากจะนําประโยชนใหเกิดข้ึนกับผูปฎิบัติฯแลวยังกอประโยชน
ใหเกิดกับบุคคลรอบขางดวย...๒๕ 

พระมหารุงเรือง รกฺขิตธมฺโม (ปะมะขะ) ไดทําวิจัยเรื่อง “ผลการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน: 
ศึกษากรณีเยาวชนผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน” ผลการวิจัยพบวา เยาวชนมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตางกัน 

                                                 
๒๔วัลลภา ผองแผว, “ผลของโปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผนรวมกบัการฝกสมาธิแบบ

อานาปานสติตอความเครียดของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีสภาวะสมองเส่ือม”, วิทยานิพนธพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๕๓, ๑๙๐ หนา. 

๒๕ญาณิศา รัตนฤกษวศิน, “การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานกับการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการส่ือสาร”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการส่ือสารและการพัฒนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๕๑, ๒๖๖ หนา.  



 ๑๕

เชน บางคนขาดความศรัทธาในการปฏิบัติ บางคนไมเคยรูมากอนวาการปฏิบัติธรรมคืออะไร      
และทําไปเพื่อประโยชนอะไรจึงไมรูเปาหมายของการปฏิบัติธรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติธรรม    
มีนอยเกินไปทําใหการปฏิบัติธรรมไมตอเนื่องและสวนใหญไมตองการปฏิบัติเครงครัดเกินไป      
จึงควรมีกิจกรรมอ่ืนมาชวยเสริมในการปฏิบัติธรรม เพื่อใหเยาวชนมีความรูสึกผอนคลายไมเครียด
เปนตน จากการติดตามผลการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของเยาวชนหลังจากส้ินสุดแตละโครงการ
ปรากฎวาเยาวชนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงคดีข้ึน แตเม่ือเวลาผานไปประมาณ ๑๐-๒๐ 
วันแลวนั้นพฤติกรรมแบบเด็ก ๆ ก็ยอนกลับมาสูวิถีชีวิตเหมือนแตกอนอีกคร้ัง แสดงวาการปฏิบัติ
ธรรมสามารถขัดเกลาพฤติกรรมหยาบไดในชวงระยะเวลาหน่ึงเทานั้น ซ่ึงแนวทางแกไขจะตองมี
การปฏิบัติใหตอเนื่องโดยนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและผูบริหารสถานศึกษาควรจัดตาม
แนวทางของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา และสงเสริมใหมีการปฏิบัติธรรมใหกับเยาวชนตอไป 
ตลอดถึงการสรางบรรยายส่ิงแวดลอมใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติธรรมในโรงเรียนดวย มีกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมรวมกันกอนเขาหองเรียน ซ่ึงเปนกระบวนการขัดเกลาใจกอนที่จะเรียนรูวิชาตางๆ 
ตลอดถึงสงเสริมใหนักเรียนเขามาปฏิบัติธรรมในชวงปดภาคเรียน หรือในวันหยุดราชการ”๒๖ 

ศศิธร บํารุงจิตต ทําวิจัยเร่ือง “ผลของการฝกสมาธิแบบอานาปานสติตอภาวะซึมเศราของ
สตรีวัยทอง” ผลการวิจัยพบวา มีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ สตรีวัยทองท่ีไดรับการฝกสมาธิแบบอานาปานสติมีสภาวะซึมเศรา    
ตํ่ากวากลุมควบคุม ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ    
.๐๑ สตรีวัยทองท่ีไดรับการฝกสมาธิแบบอานาปานสติมีสภาวะซึมเศรา ในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลตํ่ากวาระยะกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ และสตรีวัยทอง
ท่ีไดรับการฝกสมาธิแบบอานาปานสติมีสภาวะซึมเศราในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ๒๗ 

                                                 
๒๖พระมหารุงเรือง รกฺขิตธมฺโม (ปะมะขะ), “ผลการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน: ศึกษากรณี

เยาวชนผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๔๙, ๒๓๘ หนา.  

๒๗ศศิธร บํารุงจิตต, “ผลของการฝกสมาธิแบบอานาปานสติตอภาวะซึมเศราของสตรีวัยทอง”, 
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาการใหคาํปรึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
บูรพา), ๒๕๔๘, ๑๑๖ หนา.  



 ๑๖

พระมหานงค อับไพ ไดทําวิจัยเร่ือง “คําสอนเร่ืองกฎแหงกรรมกับการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานของคุณแมสิริ กรินชัย” ผลการวิจัยเปนดังนี้  

(๑) ในการวิจัยดานเอกสารพบวา คุณแมสิริ กรินชัย ไดอธิบายตามแนวสติปฏฐาน
สูตร โดยเนนการกําหนดอิริยาบถปจจุบัน การเดินจงกรม และการนั่งสมาธิ สวนในดานคําสอน
เร่ือง กฎแหงกรรม พบวา คุณแมสิริ กรินชัย ไดอธิบายหลักกรรมในระดับพื้นฐานท่ีสอนกันอยูท่ัวไป     
โดยเนนอธิบายกฎแหงกรรมท่ีมาปรากฏในขณะปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และมีการจัดกิจกรรม เชน 
การบรรยายธรรม พิธีแสดงความกตัญู และการกลาวอโหสิกรรมตอกัน เพื่อทําใหผูปฏิบัติเกิด
ความเมตตาและปรารถนาดีตอผูอ่ืน มีความสํานึกในบาปบุญคุณโทษมากข้ึน มีจิตใจท่ีออนโยนและ
สงบมากข้ึน 

(๒)  ในการวิจัยภาคสนามดวยการแจกแบบสอบถามกอนและหลังปฏิบัติธรรม 
พบวา  กลุมตัวอยางมีระดับความเช่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางสูงข้ึนหลังปฏิบัติธรรม  คือ                
ในแบบสอบถาม เร่ือง การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของคุณแมสิริ กรินชัย พบวา ผูปฏิบัติมีความ
เขาใจหลักการปฏิบัติเพิ่มข้ึน แตเม่ือถามหลักการปฏิบัติท่ีสูงข้ึน ผูปฏิบัติกลับมีความเขาใจในระดับ
ปานกลาง ผูปฏิบัติสวนใหญเห็นวา หลักสูตรนี้มีความเหมาะสมกับตนเองและอยากใหผูอ่ืนมา
ปฏิบัติตาม สวนในแบบสอบถามเร่ืองกฎแหงกรรม พบวา ผูปฏิบัติมีทัศนะท่ีเห็นดวยเพ่ิมข้ึน          
มีความเขาใจเร่ืองกฎแหงกรรมเพ่ิมข้ึน หลังการปฏิบัติธรรมไปแลวมีความต้ังใจจะงดเวนจากการทํา
ความช่ัวตาง ๆ  

 ผลการวิจัยจึงสรุปวา คําสอนเร่ืองกฎแหงกรรมกับการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ของคุณแมสิริ กรินชัย มีประโยชนตอสังคมเปนอยางมาก ผูปฏิบัติมีความสุขและสงบมากข้ึน 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน อันจะสงผลดีตอตนเองและการอยูรวมในสังคมอยางมี
ความสุขตอไป๒๘ 

มาลัย แสงวิไลสาธร ไดทําวิจัยเร่ือง “ผลของการฝกสมาธิแบบอานาปานสติและการ     
สวดมนตตอปญหาการนอนไมหลับในผูสูงอายุ” ผลการวิจัยพบวา มีปฏิสัมพันธระหวางวิธีทดลอง
กับระยะเวลาของการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ และพบวา ผูสูงอายุท่ีไดรับ    
การฝกสมาธิแบบอานาปานสติและผูสูงอายุท่ีไดรับการฝกสวดมนต ในระยะหลังการทดลองและ
ระยะติดตามผลนอนหลับไดมากกวาระยะกอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ โดยท่ี

                                                 
๒๘พระมหานงค อับไพ, “คําสอนเร่ืองกฎแหงกรรมกับการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของ 

คุณแมสิริ กรินชัย”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 
๒๕๔๖, ๑๙๐ หนา.  



 ๑๗

ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลของกลุมตัวอยางท้ัง ๒ กลุม หลับไดแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุกลุมท่ีไดรับการฝกสมาธิแบบอานาปานสติและ
กลุมสวดมนตสามารถหลับไดมากกวากลุมผูสูงอายุท่ีไดรับบริการตามปกติของโรงพยาบาล         
ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕๒๙   

เสาวนิต ผลุงกระโทก ไดทําวิจัยเร่ือง “การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเพื่อการสงเสริม
สุขภาพจิต : หลักสูตรการพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข” ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

๑. ผูนําปฏิบัติและริเร่ิมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานหลักสูตรการพัฒนาจิตให
เกิดปญญาและสันติสุข สามารถบริหารจัดการ สรางวิทยากรและส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานอยางเหมาะสม 

๒. วิธีการในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานหลักสูตรการพัฒนาจิตใหเกิดปญญา
และสันติสุข เปนการปฏิบัติตามแนวทางสติปฏฐาน ๔ ประกอบดวย การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ 
การกําหนดอิริยบถปจจุบัน มีการสอบอารมณเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ รวมท้ังมีการบรรยายธรรม
และการถือศีลปฏิบัติ เพื่อใหมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงข้ึน 

๓. ผลการประเมินสุขภาพจิตหลังการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ปรากฏดังนี้ 
     ๓.๑ มาตรวัดทางจิตพยาธิวิทยา ลดลง ๙ ชนิด คือ อาการวิตกกังวล ความคิด

หวาดระแวง ความไหวเร็วในสัมพันธภาพระหวางบุคคล ความรูสึกไมเปนมิตร อาการย้ําคิดย้ําทํา 
อาการซึมเศรา อาการกลัวกังวล อาการโรคจิต และอาการทางรางกาย 

    ๓.๒ ความรูสึกและผลการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานท่ีเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติ ไดแก 
เช่ือกฎแหงหรรม เขาถึงแกนพระพุทธศาสนา สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีข้ึน สงบเยือกเย็น         
แตจิตใจเขมแข็ง มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา กิเลสและอัตตาลดลง มีสติและสัมปชัญญะใน
การตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ มีศีลบริสุทธ์ิ เกรงกลัวบาป มีกตัญูกตเวที 

สรุปไดวา การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานหลักสูตรการพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและ
สันติสุข สามารถสงเสริมสุขภาพจิตของผูปฏิบัติได โดยการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลในการ

                                                 
๒๙มาลัย แสงวิไลสาธร, “ผลของการฝกสมาธิแบบอานาปานสติและการสวดมนตตอการ

นอนไมหลับในผูสูงอายุ”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาการใหคําปรึกษา),      
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๔๖, ๑๑๕ หนา. 



 ๑๘

เผชิญและแกปญหาตาง ๆ ของชีวิตไดอยางมีสติสัมปชัญญะ สงผลตอความสงบสุขของตนเอง 
ครอบครัว สังคม และมวลมนุษยชาติ๓๐ 
 พระสมภาร ทวีรัตน ไดทําวิจัยเร่ือง “การนําหลักวิปสสนากรรมฐานมาใชในการลดภาวะ
ความแปรปรวนทางอารมณในสตรีวัยทอง”  ผลการวิจัยพบวา การนําหลักวิปสสนากรรมฐานมาใช
ปฏิบัติในสตรีวัยทองนั้น สามารถลด ความแปรปรวนทางดานรางกายและจิตใจของสตรีวัยทองได 
กลาวคือ อาการทางจิตประสาทภายหลังการทดลองดีข้ึนจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๐๑ อาการทางประสาทอัตโนมัติดีข้ึนจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .๐๑ อาการทางกายภายหลังจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ๑ เดือน ดีข้ึนกวากอน      
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ และผลของการเปรียบเทียบภายหลังการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน กลุมอาการท้ัง ๓ กลุม คือ อาการทางจิตประสาท อาการทางประสาทอัตโนมัติ
และอาการทางกายของกลุมทดลอง ดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๐๐ .๐๐๕ 
และ .๐๑๑ ตามลําดับ๓๑   

สรอยสุดา อ่ิมอรุณรักษ ไดทําวิจัยเร่ือง “ผลของการฝกอานาปานสติภาวนาตอภาวะ
สุขภาพจิต” ผลการวิจัยพบวา ภายหลังจากการเขาอบรมอานาปานสติภาวนาแลว สุขภาพจิตของ    
ผูเขาอบรมท่ีมีภาวะสุขภาพจิตอยูในเกณฑปกติ มีลักษณะไมเปล่ียนแปลง แตก็มีแนวโนมวาดีข้ึนกวา
กอนเขาอบรมและมีบางสวนเห็นวาการแสดงออกทางสังคมดีข้ึน สวนกลุมท่ีมีแนวโนมของภาวะ
สุขภาพจิตไมดีตอบวารูสึกดีข้ึนในทุกดาน ยกเวนผูท่ีมีการรับรูผิดปกติท่ีเห็นวาเหมือนเดิม 
การศึกษาคร้ังนี้นําไปสูแนวคิดของการพัฒนาตนวา การจะเขาสูแนวทางปฏิบัติดวยเทคนิควิธีใด 
ตองพิจารณาถึงความพรอมทางจิตใจและรางกายของบุคคลดวย จึงจะทําใหไดผลดีตามเปาหมาย๓๒ 

                                                 
๓๐เสาวนิต ผลุงกระโทก, “การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเพ่ือการสงเสริมสุขภาพจิต : 

หลักสูตรการพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชา
การสงเสริมสุขภาพ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), ๒๕๔๔, ๑๘๖ หนา. 

๓๑พระสมภาร ทวีรัตน, “การนําหลักวิปสสนากรรมฐานมาใชในการลดภาวะความ
แปรปรวนทางอารมณในสตรีวัยทอง”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต(ศาสนาเปรียบเทียบ), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๓, ๑๘๑ หนา.  

๓๒สรอยสุดา อ่ิมอรุณรักษ , “ผลของการฝกอานาปานสติภาวนาท่ีมีตอภาวะสุขภาพจิต”,
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาคลินิก), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), 
๒๕๔๓, ๙๔ หนา. 



 ๑๙

อพัชชา ผองญาติ ไดทําวิจัยเร่ือง “การสงเสริมการปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสนาเพื่อลด
ความวิตกกังวลในผูปวยมะเร็ง ลําไสใหญและทวารหนัก” ผลของการวิจัยมีดังนี้ 

๑. คาคะแนนความวิตกกังวลขณะไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดและความวิตก
กังวลแฝงหลังฝกปฏิบัติสมาธินอยกวากอนฝกปฏิบัติสมาธิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<๐.๐๐๑) 
โดยผูปวยมีความกังวล ๑๑ ดาน คือ กังวลเกี่ยวกับผลการรักษาและการรอดชีวิต ครอบครัว         
และญาติพี่นอง วิธีการตรวจรักษา อาการขางเคียงจากเคมีบําบัด สภาพความเปนอยูในโรงพยาบาล 
การเงิน การงาน ภาพลักษณ สุขภาพและการดูแลตนเอง การเปนภาระแกผูอ่ืน และเพศสัมพันธกับ  
คูสมรส  

๒. รูปแบบการสงเสริมการปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสนาเพื่อลดความวิตกกังวล 
ในผูปวยมะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก คือ รูปแบบการดูแลระหวางบุคคล ประกอบดวย                
๖ ข้ันตอนตอเนื่อง คือ การเตรียมความพรอม การสรางสัมพันธภาพการชวยเหลืออยางเอ้ืออาทร 
สะทอนปญหาความทุกขกายและใจ ใหขอมูลความรูสรางความเขาใจ สาธิตทดลองและปรับแก  
และติดตามประเมินผลความกาวหนา โดยใช ๑๖ วิธี แบงเปนวิธีท่ีพยาบาลใชตอตนเอง ๓ วิธี, 
ผูปวย ๑๑ วิธี, ครอบครัวผูปวย ๑ วิธี และส่ิงแวดลอม ๑ วิธี  

๓. แนวทางการปฏิบัติสมาธิของผูปวย พบวา วิธีการปฏิบัติสมาธิท่ีผูปวยสวนใหญ
ฝกปฏิบัติไดคือ  วิธีอานาปานสติสมาธิ  และการปฏิบัติสมาธิเปนกระบวนการเรียนรูผาน
กระบวนการ ๖ ระยะ คือ ตระหนักปญหากายจิต สะทอนคิดพิจารณาเกิดความศรัทธาในวิธีการ 
ศึกษาจนเขาใจและตัดสินใจเลือกวิธีฝก ฝกปฏิบัติแลวปรับปรุง พยายามฝกจนสําเร็จ ประจักษผล 
และนําไปใช และปจจัยสงเสริม ไดแก ความศรัทธาในศาสนา ความตั้งใจเพียรพยายาม มีพื้นฐาน
เกี่ยวกับสมาธิ ครอบครัวสนับสนุนกระตุนเตือน การแนะนําใหกําลังใจในกลุมผูปวยมะเร็ง             
มีสถานท่ีเอ้ืออํานวย เห็นตัวอยางผูอ่ืนฝกไดผลดี และมีอุปกรณชวยการเรียนรู ปจจัยขัดขวาง ไดแก  
ภาระงาน ข้ีเกียจ ปญหาสุขภาพ เลนเทปไมเปน ไมมีเทปหรือเคร่ืองเลนเทป อานหนังสือไมเกง 
สายตาไมดี รําคาญเคร่ืองวัด และขาดความศรัทธาในศาสนา๓๓    
 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของขางตน ทําใหผูวิจัยพิจารณาเห็นประเด็นดังตอไปนี้ 

๑. จิตท่ีอยูภายในตนเปนเร่ืองสําคัญมากท่ีทุกคนตองตระหนัก กลาวไดวา มีความสําคัญ
มากกวากายอยางหาคาประมาณไมได จะเห็นไดจากงานวิจัยแสดงใหเห็นวาการเจริญสมถภาวนา

                                                 
๓๓อพัชชา ผองญาติ, “การสงเสริมการปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสนาเพ่ือลดความวิตกกังวล

ในผูปวยมะเร็ง ลําไสใหญและทวารหนัก”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พยาบาล
สาธารณสุข), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๒, ๒๙๓ หนา. 



 ๒๐

และวิปสสนาภาวนาสงผลทําใหการนอนหลับดีข้ึน ความเครียดลดลง ความวิตกกังวลลดลง         
นั่นก็คือ จิตท่ีไดรับการฝกในทางท่ีถูกตองยอมจะสงผลดีไปถึงสุขภาพรางกายดวย 

๒. การฝกจิตทําใหมีสติสัมปชัญญะ สติคือการรูตัว ตามใจใหทัน สัมปชัญญะคือปญญา
มองเห็นหนทางที่ถูกตองท่ีควรเดินไป การฝกจิตตองทําเปนประจําสมํ่าเสมอเพราะเปนการฝกฝน
ใหเกิดความชํานาญ เม่ือจิตกระทบส่ิงใดก็จะสามารถไหวทันรูตัว(สติ)และสามารถจัดการ(ปญญา)
กับส่ิงท่ีเขามากระทบนั้นไดอยางถูกตองตามสภาวธรรมนั้น ๆ 

๓. การฝกจิตทําใหมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน เชน มีความ
ม่ันคงทางอารมณหรืออารมณไมหวั่นไหวงาย มีทัศนคติตอคนรอบขางดีข้ึน มีจิตสํานึกในบาปบุญ 
คุณโทษมากข้ึน มีสุขภาพจิตดี เปนตน 

ถึงแมวาท้ังกายและจิตจะเปนสวนประกอบของตน แตจิตมีความสําคัญมากกวากายยิ่งนัก
เพราะจิตเปนตัวการสําคัญท่ีจะนําพากายไปสูหนทางดีงามหรือหนทางช่ัวรายได ดังนั้นจิตจึงจําเปน
จะตองไดรับการฝกฝนใหมีความชํานาญในการควบคุมยับยั้งใจตนเองใหพนจากส่ิงท่ีจะเหนี่ยวร้ัง
พาจิตไปในทางเสียหาย เม่ือฝกจิตจนสงบต้ังม่ันไดแลวก็จะสามารถพิจารณาดวยปญญามองเห็น
หนทางในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงาม ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทํารายงานวิทยานิพนธ
เร่ือง “การฝกจิตเพื่อการควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา” ดวยตระหนักดีวา         
การฝกจิตไมไดเปนเร่ืองยากอยางท่ีหลายคนคิด ไมใชเร่ืองไกลตัวและก็ไมใชเร่ืองใกลตัว แตเปน
เร่ืองท่ีอยูในตัวของเราทุกคน เราจะตองปฏิบัติหรือฝกจิตเปนประจําอยางตอเนื่องจึงจะเห็นผล     
การฝกจิตเม่ือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ในท่ีสุดจิตจะเกิดความชํานาญท้ังในเร่ืองของการสงบเปนสมาธิ
ตามหลักสมถภาวนาและการเกิดปญญามองเห็นตามสภาพความเปนจริงตามหลักวิปสสนาภาวนา 

 



 ๒๑

 



 ๒๒

๑.๘  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.๘.๑  ทําใหทราบเร่ืองจิตและการฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา 

๑.๘.๒ ทําใหทราบถึงการควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา 

 ๑.๘.๓ ทําใหทราบถึงการบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต 

๑.๘.๔ ทําใหไดรับองคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุม
และพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต”  

 

๑.๙ คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย  
๑) จิต  หมายถึง ธาตุรู  เปนธรรมชาติรับรูอารมณท่ีผานเขามาทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  

จิตเปนนามธรรมคูกับกายซ่ึงเปนรูปธรรม 
 ๒) การฝกจิต  หมายถึง การฝกจิตตามหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน  
 ๓) ควบคุมตน  หมายถึง  การสกัดกั้นหรือยับยั้งตนไมใหกระทําส่ิงท่ีไมถูกตองหรือไมดีงาม
ตามกิเลส อวิชชาท่ีอยูในใจตน โดยยึดหลักของศีลและสติ 

๔) พัฒนาตน  หมายถึง การทําใหปญญาเจริญงอกงามข้ึนในจิต พิจารณาเห็นความเปนจริง 
และกระทําแตส่ิงท่ีถูกตองดีงาม โดยยึดหลักของภาวนา ๔ 
 ๕) ตน  หมายถึง ท่ีประชุมรวมกันของรูปขันธและนามขันธ เปนส่ิงสมมติท่ีเรียกวา ชีวิต 
และองครวมแหงการดําเนินชีวิต หมายถึง องคประกอบท้ังหมดที่รวมเขาดวยกันทําใหการดําเนิน
ชีวิตมีความสมบูรณ มี ๔ มิติ ไดแก กาย สังคม จิต และปญญา 

 ๑. กาย หรือ กายภาพ  หมายถึง ปจจัยแวดลอมท่ีอยูภายนอกท่ีตนเขาไปเกี่ยวของ
หรือมีความสัมพันธดวย โดยผานทางตา หู  จมูก ล้ิน กาย ใจ  

 ๒. สังคม  หมายถึง ปจจัยภายนอกที่ตนเขาไปเกี่ยวของดวยเนื่องจากการอยู
รวมกันและมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องโดยมีวัตถุประสงคสําคัญรวมกัน  

 ๓. จิต  หมายถึง ธรรมชาติท่ีอยูภายในตนโดยมีการทํางานคือ รับ จํา คิด รูอารมณ   
ท่ีผานเขามาทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  

๔. ปญญา  หมายถึง ธรรมชาติท่ีอยูภายในตนอันเปนเหตุใหรูชัดแจงส่ิงท้ังหลาย   
ตามความเปนจริง 
 ๖) บูรณาการ  หมายถึง การฝกหัดจิตตามกระบวนการของสมถภาวนาตอเนื่องไปถึง
วิปสสนาภาวนาจนกระท่ังจิตเกิดความชํานาญในการรูซ่ึงจะสามารถควบคุมและพัฒนาตนในการ
ดําเนินชีวิตท้ัง ๔ มิติได 



บทที่ ๒ 
การฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา 

 
 พระพุทธศาสนามีคําสอนเกี่ยวกับเร่ือง “จิต” ถือวามากท่ีสุดเร่ืองหน่ึง สาเหตุท่ีเปนเชนนั้น   

ก็เพราะพระพุทธศาสนาตองการสอนใหเหลาสรรพสัตวท่ียังเกี่ยวของอยูกับวัฏฏะ ๓ อยาง คือ กิเลส 
กรรม และวิบาก๓๔ ไดเขาใจเร่ืองจิตและนําไปสูการฝกจิตของตนใหเขมแข็งเพื่อท่ีจะไดตัดวงจรแหง
วัฏฏะนั้นลงได แลวเขาสูนิพพานตอไป เนื่องจากตราบใดท่ีจิตยังเกาะเกี่ยวอยูกับกิเลส คือ ความโลภ 
ความโกรธ และความหลงอยู  ตราบนั้นมนุษยยังคงสรางกรรมดีหรือกรรมไมดี แลวตองไปชดใชกรรม
เหลานั้นตามเหตุตามปจจัย วนเวียนอยูอยางนี้กลายเปนวัฏฏสงสารท่ีพวกเราท้ังหลายประสบอยู การท่ี
พวกเราจะตัดขาดวงจรแหงวัฏฏะได  พระพุทธองคทรงเล็งเห็นวา การฝกจิต ทําใหจิตผองใสปราศจาก
กิเลสเปนหนทางท่ีจะทําใหพนทุกขได การฝกจิตจึงเปนขอปฏิบัติ ท่ีสําคัญยิ่งท่ีชาวพุทธจะตองศึกษาให
เขาใจอยางถองแท เพื่อสามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  ไดจริง สามารถแกไขปญหาลดทุกขได 
แมอาจจะไมถึงท่ีสุดแหงทุกขหรือถึงข้ันนิพพานก็ตาม   

ดังนั้นการศึกษาทําความเขาใจเรื่องการฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา จึงนับวา มีความสําคัญ
เปนอันดับตน ๆ จําเปนอยางยิ่งท่ีชาวพุทธจะตองเรียนรู เขาใจและปฏิบัติใหถูกตอง ในบทนี้ผูวิจัย       
ขอนําเสนอหัวขอตามลําดับดังนี้   

     (๑) แนวคิดและหลักคําสอนเกี่ยวกับจิตตามหลักพระพุทธศาสนา  
     (๒) การฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา  
     (๓) การฝกจติดวยสมถกรรมฐาน 
     (๔) การฝกจิตดวยวิปสสนากรรมฐาน 
     (๕) การเจริญสมถะและวิปสสนาตามวิธีอานาปานสติและสติปฏฐาน ๔ 
กอนท่ีจะศึกษาการฝกจิตเราจําเปนท่ีจะตองทราบและเขาใจเร่ืองของจิต พอสมควร อาทิ 

ความหมายของจิต ลักษณะของจิต การทํางานของจิต ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อเปนพื้นฐานของการศึกษา          
ทําความเขาใจการฝกจิตไดอยางลึกซ้ึง  
 
 

                                                            
๓๔พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), 

พิมพคร้ังท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๙๖๘. 



 ๒๔

๒.๑  แนวคิดและหลักคําสอนเกี่ยวกับจิตตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ในการศึกษาเร่ืองจิตนั้นจะตองเร่ิมจากการเรียนรูเกี่ยวกับพื้นฐานของจิตกอน โดยเร่ิมจาก
ศึกษาถึงความหมาย ลักษณะ ประเภทของจิต จุดกําเนิดของจิต หนาท่ีและการทํางานของจิต เปนตน  
เพื่อปูทางไปสูความเขาใจเร่ืองการฝกจิตตอไป ผูวิจัยจึงขอนําเสนอรายละเอียดและหลักคําสอน
เกี่ยวกับจิต ดังตอไปนี้ 
 ๒.๑.๑  ความหมายของจิต 
 ความหมายของจิต มีกลาวไวมากและกลาวไวหลายท่ี แตโดยหลัก ๆ อาจประมวล
ความหมายของจิต ไดดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหคําจํากัดความไววา “จิต (จิต,จิตตะ) ไดแก ใจ,ส่ิงท่ี
มีหนาท่ีรู คิด และนึก” สวนคําวา “ใจ” มีหมายคลายกันวา ส่ิงท่ีทําหนาท่ีรู รูสึก นึกและคิด เชน ใจคิด
วาอยางนั้น”๓๕ 
 Oxford Advanced Learners’ Dictionary  ใหความหมายของคําวา “mind” คือ the ability 
to be aware of things and to think and feel ; the source of one’s thoughts and feelings๓๖ 
 คัมภีร ธัมมสังคณี ใหความหมายไววา  “จินฺเตตีติ จิตฺตํ อารมฺมณํ  วิชานาตีติ  อตฺโถ  
ธรรมชาติท่ีช่ือวาจิต เพราะคิดหรือรูอารมณ”๓๗ 
 คัมภีรอัฏฐสาลินี อรรถกถา กลาวขยายอธิบายคําวา จิต ในพระไตรปฎกไว ดังนี้ 

๑) ธรรมชาติใดยอมคิด ธรรมชาตินั้นช่ือวา “จิต”  
๒) ธรรมชาติยอมนอมไปหาอารมณ ธรรมชาตินั้นช่ือวา “มโน” 
๓) ธรรมชาติท่ีรวบรวมอารมณไวภายใน นั้นแหละช่ือวา “หทัย” 
๔) ธรรมชาติฉันทะ คือ ความพอใจท่ีมีอยูในใจนั้น ช่ือวา “มานัส” 
๕) จิตเปนธรรมชาติผองใส จึงเรียกวา “ปณฑระ” 
๖) มนะท่ีเปนอายตนะภายใน จึงช่ือวา “มนายตนะ” 
๗) มนะท่ีเปนอินทรีย เรียกวา “มนินทรีย” 
๘) ธรรมชาติท่ีรูแจงซ่ึงอารมณช่ือวา “วิญญาณ” 

                                                            

 ๓๕ราชบัณฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :      
ศิริวัฒนาอินเตอรพร้ินท, ๒๕๔๖), หนา ๓๑๒, ๓๒๙. 

๓๖A S Hornby, Oxford Advanced Learners’ Dictionary of Current English, (Oxford : 
Oxford University Press, 1995), p.739 

๓๗อภิ.สํ.๓๔/๑/๒๗. 



 ๒๕

๙) ขันธ คือ กองแหงวิญญาณมีวิญญาณท่ีเปนอดีต เปนตน ช่ือวา “วิญญาณขันธ” 
  ๑๐)  มนะท่ีเปนธาตุรูแจงซ่ึงอารมณ ช่ือวา “มโนวิญญาณธาตุ”๓๘  

 คัมภีรอภิธานวรรณนา อธิบายคําวา “จิต” ไว วา   
จิตฺต หมายถึง จิต, ใจ, จินฺเตตีติ จิตฺตํ สภาพท่ีคิด ช่ือวา จิตตะ, อารมฺมณํ จินฺเตตี ชานาตีติ 

จิตฺตํ สภาพท่ีรูอารมณช่ือวา จิตตะ, สมาหิตํ  จิตฺตํ เอกคฺคํ จิตอันต้ังม่ันแลวในอารมณเดียว, ปมํ จิตฺตํ 
อุปฺปนฺนํ ปมํ วิฺาณํ ปาตุภูตํ จิตดวงแรกเกิดข้ึน คือปฐมวิญญาณปรากฏ๓๙  
 คัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะ ทานแสดงความหมายของจิต (วจนัตถะ) ไวหลายนัย ไดแก  

อารมฺมณํ จินฺเตตีติ จิตฺตํ ธรรมชาติใด ยอมรูอารมณ คือไดรับอารมณอยูเสมอ ฉะนั้น
ธรรมชาตินั้นช่ือวา จิต, หรืออีกนัยหนึ่ง  
  จินฺเตนฺติ สมฺปยุตฺตธมฺมา เอเตนาติ จิตฺตํ สัมปยุตตธรรม คือ เจตสิกท้ังหลาย ยอมรู
อารมณโดยอาศัยธรรมชาตินั้น  ธรรมชาติท่ีเปนเหตุแหงการรูอารมณของเจตสิกเหลานั้น ช่ือวา จิต, 
หรืออีกนัยหนึ่ง 
  จินฺตนมตฺตํ จิตฺตํ ธรรมชาติท่ีรูอารมณ ไดรับอารมณ นั้นแหละ ช่ือวาจิต, หรืออีกนัยหนึ่ง 

จิตฺตี กโรตีติ จิตฺตํ ธรรมชาติใดทําความเปนอยูของสัตวท้ังหลายใหวิจิตร ฉะนั้น
ธรรมชาตินั้นช่ือวา จิต๔๐ 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหความหมายของจิต ไววา จิต ธรรมชาติท่ีรูอารมณ, 
สภาพท่ีนึกคิด, ความคิด, ใจ  ตามหลักฝายอภิธรรมจําแนกจิตเปน ๘๙ (หรือพิสดารเปน ๑๒๑ ) แบง
โดยชาติเปน อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ (พิสดารเปน ๓๗) วิปากจิต ๓๖ (พิสดารเปน ๕๒) และกิริยา
จิต ๒๐ แบงโดยภูมิเปน กามาวจรจิต ๕๔ รูปาวจรจิต ๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒ และ โลกุตตรจิต ๘ 
(พิสดารเปน ๔๐)๔๑ 

                                                            

 ๓๘บรรจบ บรรณรุจิ, จิตวิเคราะหเปรียบเทียบพระพุทธเจากับซิกมันด ฟรอยด, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๒๐), หนา ๘-๑๐. 

 ๓๙พระมหาสมปอง มุทิโต, คมัภีรอภิธานวรรณนา, (กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศพร้ินทต้ิง 
จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๒๐๘.    
 ๔๐พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ,ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทท่ี ๑-๒-๖ จิต เจตสิก รูป 
นิพพาน, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ทิพยวิสุทธ์ิ ,๒๕๕๓), หนา ๗. 

 ๔๑พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๓๖. 



 ๒๖

 พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) อธิบายวา จิต คือ ธรรมชาติท่ีนึกคิดอารมณ ธรรมชาติ
ท่ีรูอารมณ, ความคิด, ธรรมชาติท่ีวิจิตร, ธรรมชาติท่ีส่ังสมกุศลและอกุศล ฯลฯ จิตโดยท่ัวไปแปลวา 
ใจ จิตมีลักษณะรับ จํา คิด รูอารมณท่ีผานเขามาทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ จัดเปนนามธรรม คูกับกาย
ซ่ึงเปนรูปธรรม๔๒ 
 พันเอกปน มุทุกันต แปลคําวา “จิต” คือ ธาตุกายสิทธ์ิผูใหสําเร็จความคิด แลวยังเก็บ ส่ังสม
ส่ิงท่ีคิดนั้นไวดวย๔๓  
 พันตรี ป. หลงสมบูญ ใหความหมาย วา  

คําวา “จิตฺต” นี้ ความจริงมีความหมายหลายนัย เชน หมายถึง ความคิด,หมายถึง 
เดือนหา, หมายถึงความหลากสี,หมายถึงความไพเราะ, งดงาม, สวย, ตระการตา,ประหลาด, แปลก,  
เร่ือเรือง, ดาง, พรอย, ดํามอ ๆ, วิจิตร,ใชเปนช่ือคน เชน จิตฺตคหบดี ๔๔ 
 พร รัตนสุวรรณ ไดอธิบายถึง “จิต” ในรูปของวิญญาณ วา  

คําวา วิญญาณ เม่ือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ความรูสึกนึกคิด ซ่ึงทางพระพุทธศาสนาแบง
ออกเปน ๖ อยาง คือ การเห็น เรียกวา จักษุวิญญาณ การไดยิน เรียกวา โสตวิญญาณ การรูสึกกล่ิน 
เรียกวา ฆานวิญญาณ การรูสึกรส เรียกวา ชิวหาวิญญาณ การรูสึกสัมผัส เรียกวา กายวิญญาณ  
ความรูสึกนึกคิด เรียกวา มโนวิญญาณ๔๕  
 จิต ในอีกความหมายหนึ่ง ท่ีช่ือวาจิตเพราะสามารถสรางหรือทําธรรมชาติท้ังหลาย ให
วิจิตรไดถึง ๖ ประการ๔๖ ดังนี้ 
 ๑. วิจิตรโดยการกระทํา  เพราะการสรางส่ิงวิจิตร หมายถึง ความสวยงามมากมาย
หลายหลาก อัศจรรยหรือชนิดตาง ๆ ของส่ิงท่ีวิจิตร เชน รางกายของคนและสัตวมีส่ิงท่ีวิจิตรอยูมาก

                                                            

 ๔๒พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี  สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑), หนา ๑๖๔. 

    
๔๓ปน มุทุกันต, พันเอก, ปาฐกถาเรื่อง จิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราช

วิทยาลัย , ๒๕๑๕), หนา ๒๑.    
 

๔๔ป.หลงสมบุญ, พันตรี, พจนานุกรม มคธ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักเรียน             
วัดปากน้ําภาษเีจริญ, ๒๕๔๐), หนา ๒๕๙.        

 ๔๕พร รัตนสุวรรณ,  วิญญาณคืออะไร เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิญญาณ, 
๒๕๓๙), หนา ๗. 

   
๔๖พระธรรมวสุิทธิกวี (พิจติร  ิตวณฺโณ), จิตวิทยาในพระอภิธรรม ,  (นครปฐม:         โรง

พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๙), หนา ๒๘. 



 ๒๗

เชน ผม ขน เล็บ  ฟน ลวนเกิดมาจากการสรางสรรคของจิตท้ังส้ิน ส่ิงกอสรางท่ีสวยงาม มีภาพวาด
จิตรกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงความวิจิตรบรรจงแหงอารยธรรมของมนุษยลวนเกิดจากจิตเปนตัวส่ังการ
ใหทําท้ังหมด ความดี ความชั่ว  คือ การกระทําความดีหรือช่ัวข้ึนอยูกับพื้นฐานทางจิตใจวา มีความดี
หรือช่ัวมากนอยเพียงใด ซ่ึงเปนเหตุใหสามารถทําความดีหรือช่ัวไดมากนอย 

 ๒. วิจิตรดวยตนเอง  ท่ีช่ือวา จิต เพราะตัวเองวิจิตร  จิตสามารถสรางส่ิงท่ีวิจิตรได เพราะ
ตัวเองซึ่งมีความหมายวิจิตรอยูดวยความวิจิตรของจิต ก็คือความถนัด ความสามารถ ความคิดท่ี
ละเอียดประณีตสะสมอยูในจิต ซ่ึงทางธรรมเรียกวา “วิบาก” พระพุทธเจาตรัสวา “สัตวเดรัจฉาน        
มีหลายเผาพันธุ มีสีสันสวยงามวิจิตรบรรจงข้ึนมาไดนั้น เพราะอาศัยจิตของมันเอง ถึงสัตวเหลานี้จะ   
ดูวิจิตรอยางไร ก็สูมีจิตท่ีวิจิตรกวาสัตวเดรัจฉานท้ังหลาย” 
 ๓. วิจิตรในการสั่งสมกรรมและกิเลส จิตถูกกรรมกิเลสทําใหวิจิตร ส่ิงท่ีทําใหวิจิตร คือ 
กรรมกิเลส (กิเลสเปนเหตุทํากรรม) ไดอวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปนตัวทําใหวิจิตร กิเลสเปน
แรงผลักดันท่ีเห็นเหตุทํากรรม  สวนกรรม คือ การกระทําท่ีเกิดมาจากกิเลสสรุปไดวา จิตวิจิตร          
ก็เพราะเปนเหตุทําใหคิดและทํากรรมตาง ๆ 
 ๔. วิจิตรในการรักษาวิบาก จิตมีสภาวะท่ีรักษาไวซ่ึงความวิจิตร ความวิจิตรในท่ีนี้ก็คือ
อาการหรือคุณสมบัติตาง ๆ เชน ความรู  ความถนัด  ความสามารถ ความเคยชิน อุปนิสัย เปนตน     
ซ่ึงเปนความวิจิตรของจิต  เกิดมาจากจิต เพราะจิตเปนผูเก็บรักษาไวซ่ึงกรรมท้ังหมดท่ีทําไว จิตเปน
ตัวรักษาวิบากผลกรรมไมใหสูญหายไปไหน เม่ือมีโอกาสก็จะปรากฏออกมา 
 ๕. วิจิตรในการสั่งสมสันดานของตน  จิตมีเพราะการส่ังสมไวซ่ึงการแผขยายของตน      
ส่ังสมไวซ่ึงการสืบตอของตนและส่ังสมไวซ่ึงการสืบตอเพื่อการมีตัวตนตอไป การแผขยายหมายถึง 
การท่ีจิตข้ึนสูวิถีเพื่อรับอารมณ และส่ังสมผลของการเสวยอารมณนั้นลงสูภวังจิต จากน้ันก็สามารถ
กลับข้ึนสูวิถีไดอีก ส่ังสมเพ่ือการสืบตอ หมายความวา จิตเปนธรรมชาติเกิดดับตอเนื่องอยูตลอดเวลา     
จิตขณะเกาท่ีดับไปสงผานผลท่ีส่ังสมไปสูขณะจิตใหมท่ีเกิดข้ึน ส่ังสมไวซ่ึงการสืบตอเพื่อการ          
มีตัวตนตอไป  หมายความวา จิตมีความยึดม่ันในตัวตนวา เปนเรา เปนเขา ส่ิงใดเมื่อทําไวเสมอ ๆ    
จิตก็ยอมส่ังสมส่ิงนั้นไวทําใหเกิดเปนความชํานาญหรือความคุนเคยในการกระส่ิงนั้น ๆ เร่ือยไปจน
ทําใหติดเปนนิสัย 
 ๖. วิจิตรดวยอารมณตาง ๆ จิตนั้นมีอารมณอันวิจิตรมาก จิตรับรูอารมณตาง ๆ อยูเสมอ   
ท้ังในดานการเห็นรูป ฟงเสียง ดมกล่ิน ล้ิมรส รูสัมผัส และนึกคิดเร่ืองราวตาง ๆ สับเปล่ียนหมุนเวียน  
อยูในอารมณท้ัง ๖  

 สรุปความหมายของคําวา “จิต” (จิตฺตํ) หรือใจ วา มีความหมายเหมือนกัน โดยท่ีคําวา จิต  
เปนภาษาบาลี สวนคําวา “ใจ” เปนภาษาสันสกฤตท่ีบุคคลทั่วไปรูจักกันดี และในภาษาอังกฤษใช    



 ๒๘

คําวา “Mind”  ท้ังสามคํามีความหมายเหมือนกัน คือ จิตเปนสภาวะท่ีไมมีรูปราง ไมมีตัวตน เปน
ธรรมชาติท่ีรูอารมณและมีสวนสัมพันธอยูกับการทํางานของรางกาย ธรรมชาติ ของกาย ตามทรรศนะ
ของพุทธปรัชญาน้ัน คิดและรูอารมณไมได ส่ิงท่ีคิดหรือรูอารมณไดนั้นคือ จิต และคําวา “อารมณ” 
ในพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง “ส่ิงท่ีจิตรู” ส่ิงท่ีจิตรูนี้อาจจะหมายถึงอะไรก็ได ท่ีผานมาทางทวาร ๖ 
คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย และทางใจ ซ่ึงเรียกวาทวาร ๖โดยมีจิตคอยกําหนดรู
ทั้งหมดเปนอารมณท้ังส้ิน นอกจากนี้ท่ีช่ือวาจิต เพราะสรางส่ิงท่ีวิจิตร เพราะตัวเองวิจิตร เพราะถูก
กรรมกิเลสทําใหวิจิตร เพราะรักษาไวซ่ึงความวิจิตร เพราะส่ังสมไวซ่ึงการ สืบตอของตน และ   
เพราะมีอารมณอันวิจิตรมากมาย  
 ๒.๑.๒ ลักษณะของจิต 
 เนื่องจากจิตเปน สังขตธรรมอยางหนึ่ง กลาวคือ เปนธรรมชาติท่ีมีปจจัยปรุงแตง ธรรมชาติ
ท่ีปรุงแตงจิตใหเปนไปในลักษณะตาง ๆ เรียกวา “เจตสิก” ลําพังจิตตัวเดียวไมสามารถท่ีจะแสดง
ลักษณะอาการออกมาในหลายรูปแบบได แตจิตนั้นก็มีธรรมชาติเฉพาะของตนเหมือนกันลักษณะของ
จิตโดยท่ัวไปมีนัยตรงกันขามกับรูปธรรมหรือวัตถุธรรม คือเปนสภาพของนามธรรม อาจสรุปได 
ดังนี้ 

๑)  ไมมีรูปราง (อรูป จิตฺตํ) 
๒) ไมกินเนื้อท่ี (อฏธานํ จิตฺตํ) 
๓) หมุนไปเร็ว (ลหุปริวฏฏํ  จิตฺตํ) 
๔) ไปไดไกล (ทูรงฺคมํ  จิตฺตํ) 
๕) บริสุทธ์ิผองใส (อาภสฺสรมิทํ  จิตฺตํ อสงฺกิลิฏ) 
๖) มีปรกติรับรูอารมณอยูเสมอ (อารมฺมณวิชานนลกฺขณํ) 
๗) เปนผูส่ังสมวิบาก (วิปากจิตฺตํ) 
๘) รักษาขันธสันดานใหเกิดข้ึนโดยติดตอกันสืบเนื่องและไมขาดสาย (ภวงฺคจิตฺตํ) 
๙)  ทําใหส่ิงท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตวิจิตรพิสดาร (วิจิตฺตลกฺขณํ)๔๗ 

 ลักษณะท้ัง ๙ ประการนี้ เปนส่ิงท่ีบงบอกความเปน “จิต” ไดอยางครอบคลุมท้ังหมดและ
อธิบายใหเห็นตามอรรถกถาไดอยางชัดเจน แตบางแหงก็แสดงลักษณะแหงจิตไวเปน ๔ อยางเรียกวา 
ลักขณาทิจตุกะ มี ๔ อยาง คือ  

๑) วิชานนลกฺขณํ  มีการรูอารมณเปนลักษณะ (ลักษณะ) 
๒) ปุพฺพงฺคมรสํ  มีการเปนประธานเปนรส (หนาท่ี) 

                                                            

 ๔๗เร่ืองเดียวกัน ,หนา ๒๕. 



 ๒๙

๓) สนฺธานปจฺจุปฏานํ  มีการเกิดสืบตอกันเปนอาการปรากฏ (อาการ) 
๔) นามรูปปทฏานํ  มีนามขันธ ๓ และรูป เปนปทัฏฐาน (เหตุใกล)๔๘ 

 ลักษณะเฉพาะของจิต บางแหงก็มีอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑) ดิ้นรน  (ผนฺทนํ )  คือ  ดิ้นรนไปรับอารมณ ท่ีมากระทบตามทวารต าง  ๆ 
เปรียบเสมือนปลาท่ีถูกเหวี่ยงข้ึนบกแลวดิ้นรนจะลงน้ํา 

๒) กวัดแกวง (จปลํ) กลาวคือ ขาดความม่ันคง แมบางคราวจะมองดูสงบนิ่ง เม่ือมี
อารมณมากระทบเขาก็จะหวั่นไหวไปตามอารมณนั้น ๆ  

๓) รักษายาก (ทุรกฺขํ) กลาวคือ การท่ีจะรักษาจิตใหม่ันคงคิดอยูแตส่ิงท่ีดีงาม
ตลอดเวลานั้นทําไดยาก 

๔) หามไวไดยาก (ทุนฺนิวารยํ) กลาวคือ การพยายามระวังจิตไมใหคิดในส่ิงท่ีไมดีนั้น
ก็ทําไดยาก 

๕) ขมไดยาก (ทุนฺนิคฺคหํ) กลาวคือ การที่จิตเกลือกกล้ัวอยูกับความช่ัวจะบีบบังคับให
จิตใจออกหางจากความช่ัวก็เปนส่ิงท่ีทําไดยาก 

๖) มักตกไปสูกามารมณเสมอ (กามนิปาตนํ) กลาวคือ จิตมักจะคิดถึงแตอารมณท่ีเปน
กามคุณอยูเสมอ 

๗) เห็นไดยาก (สุทุกฺขํ) กลาวคือ การที่จะเขาไปตามดูจิตใหทันตออารมณนั้น ก็ทําได
ยาก 

๘) มีสภาวะละเอียด (สุณิปุณํ) กลาวคือ จิตใจเปนสภาวะท่ีมีความละเอียดออนและ
ออนไหวตออารมณงาย 

๙) เกิดดับรวดเร็ว (ลหุ) กลาวคือ จิตจะมีความเกิดดับท่ีรวดเร็วยากท่ีจะหาอะไรมา
เปรียบเทียบได๔๙ 

 ท่ีเรียกวา จิตมีลักษณะอนิจจังนั้น  เพราะมีความเปล่ียนแปลงอยูทุกขณะหรือกลาวไดวา  
เกิดดับทุกขณะ จิตท่ีเกิดดับทุกขณะนั้นเรียกวา ดวง จิตเกิดดับขณะหน่ึงเรียกวา จิต ๑ ดวง จิตแตละขณะ
เกิดดับเร็ว มีอยู ๓ ระยะ คือ อุปปาทะ(ระยะท่ีจิตเกิดข้ึน) ฐีติ(ระยะท่ีจิตดํารงอยู) และ ภังคะ(ระยะท่ีจิต

                                                            

 ๔๘สมพร ศรีวราทิตย ,พระอภธัิมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๑,  (กรุงเทพมหานคร : พรศิวการ
พิมพ,๒๔๓๑), หนา ๒๓ -๒๔. 

 ๔๙บุญมี เมธางกูร และ วรรณสิทธ์ิ ไวทยะเสรี, คูมือการศึกษาพระอภิธรรมมัตถสังคหะ
ปริจเฉทท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุทธิสารการพิมพ, ๒๕๓๒), หนา ๒๗. 



 ๓๐

ดับไป)๕๐ หมุนเวียนกันอยูอยางนี้ เม่ือจิตดวงเกาดับไป จิตดวงใหมก็เกิดข้ึนแทนท่ีแลวก็ดับไป
กระบวนการนี้เรียกวา “สันตติ” จิตเกิดข้ึนเปนดวง ๆในเม่ือมีอารมณมากระทบและทําหนาท่ีเสร็จแลว   
ก็ดับไป แตแลวก็เกิดข้ึนอีก เกิดดับสลับกันไปอยางรวดเร็วจนดูเปนจิตดวงเดียวอยูตลอดเวลา๕๑          
จึงกลาวไดวา การศึกษาลักษณะของจิตเปนเร่ืองท่ีเขาใจยากท่ีสุดและไมสามารถอธิบายใหเห็นเปน 
รูปธรรมไดอยางชัดเจน  เนื่องจากจิตเปนสภาวะท่ีปรากฏอยูภายในตน แตสงผลตอความคิด การพูด 
และการกระทําท่ีแสดงออกมาภายนอกตน 
 ๒.๑.๓ การทํางานของจิต   
 ๑. กิจของวิญญาณ คือ หนาท่ีของจิต  คัมภีรวิสุทธิมรรค แสดงจิตทําหนาท่ีท้ังหมด ๑๔ 
ข้ันตอน๕๒ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิสนธิกิจ คือหนาท่ีของจิตในการสืบตอภพ(สภาพ)ใหม การปฏิสนธิของอารมณ
แตละขณะจิต เกิดข้ึนคร้ังเดียวอยางรวดเร็ว ดับไป แลวจึงเกิดอารมณใหม จิตดวงใหมปฏิสนธิกิจ    
ทําใหเกิดสืบตอทางการกระทํา         
  (๒) ภวังคกิจ คือหนาท่ีของจิตในการรักษาภพ(สภาวอดีต) สืบตอจากปฏิสนธิกิจ จิตมี
การสืบตออารมณกันไปจนกวาจะข้ึนสูวิถีรับอารมณใหมเกิดข้ึน เปนลักษณะการสะสมความทรงจําและ
ประสบการณ          
  (๓) อาวัชชนกิจ คือหนาท่ีของจิตในการรับรูอารมณท่ีมากระทบทวารท้ัง ๖ 
  (๔) ทัสสนกิจ คือหนาท่ีของจิตในการทําหนาท่ีเห็นรูป เรียกวา จักขุวิญญาณ  
  (๕) สวนกิจ คือหนาท่ีของจิตในการทําหนาท่ีไดยิน เรียกวา โสตวิญญาณ  
  (๖) ฆายนกิจ คือหนาท่ีของจิตในการทําหนาท่ีรูกล่ิน เรียกวา ฆานวิญญาณ  
  (๗) สายตนกิจ คือหนาท่ีของจิตในการทําหนาท่ีรูรส เรียกวา ชิวหาวิญญาณ  
  (๘) ผุสสนกิจ คือหนาท่ีของจิตในการทําหนาท่ีรับรูส่ิงท่ีมากระทบกาย เรียกวา กายวิญญาณ 
 (๙) สัมปฏิจฉนกิจ คือหนาท่ีของจิตในการรับอารมณตอจากอายตนะ ๕ (ตา หู จมูก ล้ิน กาย) 
 (๑๐) สันตีรณกิจ คือหนาท่ีของจิตในการพิจารณาอารมณตอจากสัมปฏิจฉนกิจ  
  (๑๑) โวฏฐัพพนกิจ คือหนาท่ีของจิตในการตัดสินอารมณท่ีไดพิจารณาแลว  
  (๑๒) ชวนกิจ คือหนาท่ีของจิตในการเสวยหรือเสพอารมณ เปนชวงท่ีทํากรรม  

                                                            
๕๐องฺ.เอก.๒๐/๔๘/๙.  
๕๑แสง จันทรงาม, ปรากฏการณทางจิต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระการพิมพ จํากัด, 

๒๕๔๔), หนา ๓.   
๕๒วิสุทฺธิ.๓/๒๙. 



 ๓๑

  (๑๓) ตทาลัมพณกิจ คือหนาท่ีของจิตในการรับอารมณตอจากชวนกิจกอนตกภวังคกิจ 
  (๑๔) จุติกิจ คือหนาท่ีของจิตในการเคล่ือนจากภพ(สภาพ)ปจจุบันไปสูภพ(สภาพ)ใหม 
 แสง จันทรงาม กลาวเกี่ยวกับการทํางานของจิต ตามหลักพระอภิธรรม๕๓ ตามลําดับดังนี้
  ๑. อดีตภวังคะ หมายถึง ตอนท่ีภวังคจิตถูกอารมณกระทบคร้ังแรก 
  ๒. ภวังคจลนะ หมายถึง ภวังคจิตเร่ิมไหวตัวออกไป  
  ๓. ภวังคปจเฉทะ หมายถึงอาการไหวตัวของภวังคจิตส้ินสุดลง 
  ๔. อาวัชชนะ หมายถึงตอนท่ีจิตพุงไปเตรียมรับอารมณ 
  ๖. ปญจวิญญาณ หมายถึงตอนท่ีจิตรับรูชนิดและลักษณะของอารมณ 
  ๗. สัมปฏิจฉันนะ หมายถึงตอนท่ีจิตท่ีเปนวิบากเขารับอารมณตอจากปญจวิญญาณ 
  ๘. สันตีรณะ  หมายถึงตอนท่ีจิตท่ีเปนวิบาก ตรวจตราอารมณนั้น 
  ๙. โวฏฐัพพนะ หมายถึงตอนท่ีจิตตัดสินอารมณวาดีหรือไมดี 
  ๑๐.ชวนะ หมายถึงตอนท่ีจิตเสวยผลการตัดสินนั้น ตามปกติชวนะจิตเกิดข้ึน ๗ ขณะ 
  ๑๑.ตทาลัมพณะ หมายถึงตอนท่ีจิตรับเอาผลของการตัดสินอารมณจากชวนะมาเสวย
ตออีก ๒ ขณะ ตอจากนั้นจิตจะตกไปอยูในแดนภวังคตามเดิม จนกวาจะมีอารมณอ่ืนมากระทบอีก  
จึงจะข้ึนสูวิถีรับอารมณอีก ความจริงนั้นจิตของคนเรายอมข้ึนสูวิถีรับอารมณตาง ๆ สลับกับการตกสู
ภวังคตลอดเวลาท่ีต่ืนอยู 

เพื่อใหเขาใจการทํางานของจิตในแตละตอนไดงายข้ึน แสง จันทรงามไดหยิบยกตัวอยาง
เหตุการณ ดังนี้  

คนผูหนึ่งนอนหลับอยูใตตนมะมวงตนหนึ่ง (ภวังคะ) ผลมะมวงสุกผลหนึ่ง หลนลง
มากระทบพื้นดิน เสียงมะมวงกระทบพื้นแลนไปกระทบโสตประสาท ชายคนนั้นต่ืน
จากหลับ หันหนาไปมองดู และไดเห็นผลมะมวงสุก เขาลุกข้ึนไปเก็บเอามะมวงผล
นั้นมาตรวจดูแลวเห็นวาสุกพอกินได จึงปดฝุนออก เอาผลมะมวงใสปากเค้ียวกินจน
แหลกดีแลวจึงกลืนกิน คร้ันแลวก็ลมตัวลงนอนและหลับตอไปอีก 

อธิบายแตละตอนของเหตุการณเปรียบเทียบกับข้ันตอนการทํางานของจิตดังนี้  
  ๑. ตอนท่ีกําลังหลับ  คือ ตอนท่ีเรียกวา ภวังคะ    
  ๒. ตอนท่ีเร่ิมต่ืนจากหลับ คือ อดีตภวังคะ     
  ๓. ตอนท่ีต่ืนแลวแตยังงัวเงียอยู คือ ภวังคจลนะ   

                                                            
๕๓แสง จันทรงาม,  ปรากฏการณทางจิต , (กรุงเทพมหานคร   :บริษัทธีระการพิมพ จํากัด , 

๒๕๔๔), หนา ๔.  



 ๓๒

  ๔. ตอนท่ีตาสวาง หมดงัวเงียแลว คือ ภวังคปจเฉทะ    
  ๕. ตอนท่ีหันไปมองดูทางเสียง คือ อาวัชชนะ    
  ๖. ตอนท่ีเห็นและรูวาเปนมะมวง คือ ปญจวิญญาณ     
  ๗. ตอนท่ีลุกข้ึนไปเก็บผลมะมวง คือ สัมปฎิจฉันนะ    
  ๘. ตอนท่ีตรวจดูรูวามะมวงสุก คือ สันตีรณะ     
  ๙. ตอนปลงใจกิน ปดฝุน สงเขาปาก คือ โวฏฐัพพนะ   
 ๑๐. ตอนท่ีเค้ียวมะมวงใหแหลก ซ่ึงนานกวาทุกตอน คือ ชวนะ   
 ๑๑. ตอนท่ีกลืนมะมวงลงท่ีเค้ียวแหลกแลว คือ ตทาลัมพณะ   
 ๑๒. ตอนท่ีลมตัวลงนอนหลับไปอีก คือ ภวังคปาตะ (จิตตกสูภวังคะ) 

  นอกจากนี้ยังมีจิตอีก ๒ ดวงที่อยูในภาวะเปนภวังคจิต แตทําหนาท่ีสําคัญ ๒ อยาง คือ 
จุติจิต หมายถึงจิตดวงสุดทายท่ีดับไปในขณะท่ีคนตาย และปฏิสนธิจิต หมายถึงจิตดวงแรกท่ีเกิดข้ึน
ในภพใหมดวยพลังกรรมนิมิตและคตินิมิต๕๔  

 สรุปไดวา การทํางานหรือการทําหนาท่ีของจิต  เร่ิมตนท่ี กระทบ(สัมผัส) รับ รู ตรวจตรา 
ตัดสิน เสวยผล และสุดทายรับเอาผลตัดสินนั้น จึงเรียกวาจบครบกระบวนการทํางานหน่ึง คือ จิตเกิด 
จิตทํางาน แลวจิตดับ  จิตจะเกิดข้ึนและดับไปอยางรวดเร็วมาก  เพราะจิตแลนไปในอารมณ
ตลอดเวลา มีการรับรูอารมณและส่ังสมอารมณไวในจิต  จิตจึงมีการเกิดดับตลอดเวลา จิตเกิดดับ
รวดเร็วมากจนดูเปนจิตดวงเดียวอยูตลอดเวลา 
 ๒. งานหลักของจิต         
      พันเอกปน มุทุกันต สรุปวา งานหลักของจิต มี ๔ อยางคือ. รับ (เวทนา)  จํา (สัญญา)        
คิด (สังขาร)  และรู (วิญญาณ)  แสดงเปนภาพท่ี ๒.๒ ดังนี้ 

 
                                              ภาพท่ี ๒.๑  งานหลักของจิต 
                                                            

                  
๕๔เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕. 

จิตรับ (เวทนา)

จิตจํา (สัญญา)

จิตคิด(สังขาร)

จิตรู (วิญญาณ)



 ๓๓

 งานแขนงท่ี ๔ “รู” นี้เรียกไดวาเปนงานดั้งเดิมของจิต เพราะจิตคือธาตุรู ท่ีเรียกวา
วิญญาณ๕๕ วิญญาณ คือ ความรูแจงอารมณ จิตรับรูอารมณ ๖ อยางโดยอาศัยประตูหรือทวาร ๖ ชอง 
ดังตอไปนี้     

๑. รูป (รูปารมณ)  จิตรับรูโดยอาศัยจักขุทวาร (ตา)    
  ๒. เสียง (สัททารมณ) จิตรับรูโดยอาศัยโสตทวาร (หู)    
  ๓. กล่ิน (คันธารมณ) จิตรับรูโดยอาศัยฆานทวาร (จมูก)   
  ๔. รส (รสารมณ) จิตรับรูโดยอาศัยชิวหาทวาร (ล้ิน)    
  ๕. โผฏฐัพพะ (โผฏฐัพพารมณ) จิตรับรูโดยอาศัยกายทวาร (ผิวกาย)  
  ๖. มโนภาพ (ธัมมารมณ) จิตรับรูโดยอาศัยมโนทวาร (สมอง)๕๖ 
 การทํางานของจิตมีการเช่ือมตอระหวางอายตนะภายนอก ๖ กับอายตนะภายใน ๖ เกิด    
ผลการรับรูเปนอารมณ ๖๕๗ แสดงเปนตารางท่ี ๒.๑ ดังนี้ 
 

ลําดับ

ท่ี 

อายตนะภายนอก

เปนเคร่ืองเรา 

อายตนะภายใน

เปนเคร่ืองรับ 

สัมผัสความ

ต่ืนตัวทางสมอง

วิญญาณความรู

ความเขาใจ 

อารมณ

ความรูสึก 

  ๑         รูป         ตา  จักษุสัมผัส  จักษุวิญญาณ  รูปารมณ 

  ๒        เสียง         หู  โสตสัมผัส  โสตวิญญาณ  สัททารมณ 

  ๓        กล่ิน       จมูก  ฆานสัมผัส  ฆานวิญญาณ  คันธารมณ 

  ๔         รส        ล้ิน  ชิวหาสัมผัส  ชิวหาวิญญาณ  รสารมณ 

  ๕    โผฏฐัพพะ        กาย  กายสัมผัส  กายวิญญาณ โผฏฐัพพารมณ 

  ๖     มโนภาพ         ใจ  มโนสัมผัส  มโนวิญญาณ  ธรรมารมณ 

  ตารางท่ี ๒.๑  การทํางานของจิตท่ีเชื่อมตอระหวางอายตนะภายนอก ๖ กับ อายตนะภายใน ๖  
 ผูวิจัยสรุปไดวา การทํางานของจิตมีผลทําใหจิตรับรูอารมณผานทวารท้ัง ๖ แลวแสดง   
การกระทําออกมา ๓ ทาง คือ กายกรรม(การกระทําทางกาย) วจีกรรม(การพูดทางวาจา) และ
มโนกรรม(การกระทําทางใจ) จะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วแลวแตมูลเหตุเปนกุศลหรืออกุศล แมการ
                                                            

๕๕ปน มุทุกันต, พันเอก, ปาฐกถาเรื่องจิต, อางแลว, หนา ๓๖-๔๕.  
๕๖แสง จันทรงาม ,ปรากฏการณทางจิต, อางแลว, หนา ๗.    
๕๗ผศ.วไลพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, จิตวิทยาพุทธศาสนา,  (กรุงเทพมหานคร  :บริษัท

เมดารทจํากัด,  ๒๕๒๗), หนา ๘๔. 



 ๓๔

ควบคุมจิตเปนส่ิงท่ีทําไดยาก แตเราสามารถควบคุมไดดวยการฝกจิตซ่ึงก็เปนการควบคุมอารมณตาม
หลักพระพุทธศาสนานั่นเอง 
 ๒.๑.๔ บทบาทของจิต  
                     ๑. บทบาทของจิตในปรมัตถธรรม 
          ปรมัตถธรรม หมายถึง สภาวะท่ีมีอยูโดยปรมัตถ ส่ิงท่ีเปนจริงโดยความหมายสูงสุด  
ตามหลักอภิธรรมวามี ๔ อยาง คือ  

ก. จิต คือ สภาพท่ีคิด, ภาวะท่ีรูแจงอารมณ  
ข. เจตสิก คือ สภาวะท่ีประกอบจิต คุณสมบัติและอาการของจิต   
ค. รูป คือ สภาวะท่ีเปนราง พรอมท้ังคุณและอาการ   
ง.   นิพพาน คือ สภาวะท่ีส้ินกิเลสและทุกขท้ังปวง สภาวะท่ีปราศจากตัณหา๕๘     

 เนื้อความในคัมภีรอภิธรรมท้ัง ๗ คัมภีร (คือ ธัมมสังคณี วาดวยการรวมกลุมธรรมะ 
วิภังค วาดวยการแยกกลุม ธาตุกถา วาดวยส่ิงอันเปนตนเดิมของธรรมะ ปุคคลปญญัติ วาดวยบัญญัติ
บุคคล กถาวัตถุ วาดวยเรื่องของถอยคํา ยมก วาดวยธรรมะท่ีเปนคู และ ปฏฐาน วาดวยท่ีต้ังคือ ปจจัย 
๒๔) พระอนุรุทธาจารย ไดนํามายอในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ เรียกวา ปรมัตถธรรม พูดถึงสภาวะ
หรือธรรมชาติตามท่ีเปนจริง พูดแตตัวธรรมลวนๆ ไมกลาวถึงสัตว บุคคล เหตุการณ สถานท่ีอันใด
เลย เปนจิตวิทยาทางพระพุทธศาสนา๕๙ ปรมัตถธรรมช้ีใหเห็นความเปนจริงของชีวิตมนุษย จากชีวิต
ภายใน คือ จิตและเจตสิก แสดงออกมาสูภาวะภายนอก คือ รูป(รางกาย)จนเขาถึงสภาวะแหงการหมด
ทุกข คือ นิพพาน จิตมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของมนุษย คือ เม่ือมนุษย มีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
ภายนอก เกิดเปนพฤติกรรมตาง ๆ สะทอนมาจากการทํางานของจิตท่ี รูแจงอารมณอยูภายใน            
จิตปรมัตถจําแนกอยางยอเปน ๘๙ดวง หรืออยางพิสดาร ๑๒๑ ดวง พระพุทธศาสนามุงเนนสอน
ฝกอบรมจิตไปสูสภาวะความเปนจริงสูงสุด คือ นิพพาน 
      ๒. บทบาทของจิตในขันธ 
        ขันธ ๕ คือ กองแหงรูปธรรมและนามธรรมหาหมวดที่ประชุมกันเขาเปนหนวยรวม   
เปนสัตว บุคคล ตัวตน เรา-เขา ไดแก         
       ก. รูปขันธ คือ สวนท่ีเปนรูป รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติตาง ๆ ของสวนท่ีเปน
รางกาย สวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด ส่ิงท่ีเปนรางพรอมท้ังคุณและอาการ   

                                                            

 ๕๘พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อางแลว, 
หนา ๑๒๒.  

๕๙พระธรรมวิสุทธิกวี (พจิิตร  ิตวณฺโณ), จิตวิทยาในพระอภิธรรม, อางแลว, หนา ๕-๖. 



 ๓๕

       ข. เวทนาขันธ คือ สวนท่ีเปนการเสวยรสอารมณ ความรูสึกสุข ทุกข เฉย ๆ     
          ค. สัญญาขันธ คือ สวนท่ีเปนความกําหนดหมายใหจําอารมณนั้น ๆ ได ความกําหนด
ไดหมายรูในอารมณ ๖          
         ง. สังขารขันธ คือ สวนท่ีเปนความปรุงแตง สวนท่ีปรุงแตงจิตใหดีหรือช่ัวหรือ         
เปนกลางๆ คุณสมบัติตาง ๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนําท่ีปรุงแตงคุณภาพของจิตใหเปนกุศล อกุศล        
อัพยากฤต (ไมใชกุศล ไมใชอกุศล)       
     จ. วิญญาณขันธ คือ สวนท่ีเปนความรูแจงอารมณ ความรูอารมณทางอายตนะท้ัง ๖  
มีการเห็น การไดยิน เปนตน ไดแก วิญญาณ ๖๖๐   
       จิตในบทบาทของขันธ ๕ คือ วิญญาณ ไดแก ความรูแจงอารมณเม่ือมีอะไรมากระทบ
ทางประสาทท้ัง ๕ (ตา หู จมูก ล้ิน กาย) และทางใจ นักปราชญรวมสมัยอยางพระธรรมปฎก        
(ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายวา การกระทบเหลานั้น ไดแก การเห็น การไดยิน การไดกล่ิน การรูรส การรู
สัมผัส  ทางกาย และการรูอารมณทางใจ๖๑ มนุษยจะรูเร่ืองอะไร ๆ ไดก็ดวยวิญญาณ เชน รูวาสุข         
รูวาทุกข รูวาไมสุขไมทุกข๖๒ และวิญญาณท่ีกลาวมานี้เปนวิญญาณท่ีไมไดเกิดข้ึนเองโดยปราศจาก
เหตุปจจัย แตเกิดเพราะเหตุปจจัยเปนตัวกําหนด ดวยเหตุนี้ทําใหวิญญาณมีช่ือเรียกตามเหตุปจจัยนั้น ๆ 
เชน วิญญาณเกิดเพราะอาศัยรูปเปนอารมณก็เรียกวา จักขุวิญญาณ วิญญาณท่ีเกิดเพราะอาศัยเสียง  
เปนอารมณก็เรียกวา โสตวิญญาณ เปนตน๖๓

  

จิตหรือวิญญาณในขันธ ๕ แบงตามท่ีเกิดได ๖ ประการ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ 
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ๖๔

 วิญญาณในขันธ ๕ นี้ เปนความรูท่ีเปน
ตัวยืนหรือเปนฐานใหกับนามขันธอ่ืนท่ีเหลือท้ังสาม คือ เวทนา สัญญา และสังขาร  เปนท้ังความรูตน
และความรูตาม ความรูตนคือความรูเร่ิมแรก เม่ือเห็น ไดยิน เปนตน รูสึกช่ืนใจหรือ บีบค้ันใจ (เปน
เวทนา) กําหนดหมายรู วาเปนนั่นเปนนี่ (เปนสัญญา) แลวคิดปรุงแตงไปตาง ๆนานา (เปนสังขาร) 
กระแสความรูยืนพื้นซ่ึงเกิดดับตอเนื่องอยูตลอดเวลาควบไปกับนามขันธอ่ืน ๆ หรือ กิจกรรมทุกอยาง

                                                            

 ๖๐พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๖๒.  
 ๖๑พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,  อางแลว, หนา 
๑๕-๑๖.  
 ๖๒ม.อุ.๑๔/๔๒๕/๔๘๔.  
 ๖๓ม.มู.๑๒/๔๐๐/๔๓๑. 
 ๖๔ที.ปา.๑๑/๓๒๓/๓๑๖.  
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 ๓๗

สัญญาเหมือนโทษ  สังขารเหมือนเจาหนาท่ีผูลงโทษ วิญญาณเหมือนนักโทษ๖๗  วิญญาณจึงเปนท้ัง
เจาของงาน ใครทําอะไรก็คอยรับรูไปหมด เปนท้ังผูเปดโอกาสใหมีการทํางานและเปนผูรับผลของ
การทํางาน๖๘สรุปความวา เวทนาเปนเสมือนตัวลอและชักจูงใจใหเอาหรือไมเอาอะไร สัญญาเปน
เสมือนผูสะสมเก็บขอมูล สังขารเปนเสมือนผูนําเอาขอมูลไปใชตระเตรียมทําการ วิญญาณเปนเสมือน
เจาของงานท่ีรับรูทุกอยางท้ังหมดและเปดโอกาสใหมีการทํางานตามกระบวนการ ดังนั้นวิญญาณ   
จึงเปนผูรับผลของการทํางาน 

  จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา จิตหรือวิญญาณตามนัยขันธ ๕  คือ ความรูแจงส่ิงท่ี
กระทบกับประสาทสัมผัส ท้ัง ๕ และใจ โดยทําหนาท่ีรูเม่ืออายตนะภายในกายเกิดการสัมผัส(ผัสสะ)
กับอารมณภายนอกกาย (ไดแก รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ) วิญญาณเปน
องคประกอบท่ีสําคัญตอการรับรู การเสพเสวยโลก การฝกฝนพัฒนาชีวิต และการเปนสุขเปนทุกข  
“วิญญาณ” เปนธรรมชาติหนึ่งท่ีเปนสวนประกอบของชีวิตมนุษย มีลักษณะเปนนามธรรม เวลาแสดง
ตัวเองจะแสดงรวมกับธรรมชาติฝายรูปธรรม วิญญาณขันธมีความสัมพันธกับนามขันธอ่ืน และสง
อิทธิพลเปนปจจัยแกกัน 
 ๓. บทบาทของจิตในวงจรแหงปฏิจจสมุปบาท 

          ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติ หรือ 
หลักความจริงท่ีมีอยูโดยธรรมดา ความสําคัญของหลักธรรมหมวดนี้จะเห็นไดจากพุทธพจนท่ีวา 
     ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้น ยอมเห็นธรรม     
     ผูใดเห็นธรรม ผูนั้น ยอมเห็นปฏิจจสมุปบาท๖๙ 
 
     ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักธรรมท่ีแสดงถึงการเกิดข้ึนพรอมแหงธรรมท้ังหลายเพราะ
อาศัยกัน การท่ีส่ิงท้ังหลายอาศัยกันจึงเกิดมีข้ึน การท่ีทุกขเกิดข้ึนเพราะอาศัยปจจัยตอเนื่องกันมา  มีองค
หรือหัวขอ ๑๒ คําอธิบายแตละองค๗๐ เปนดังนี้ 

๑. อวิชชา คือ ความไมรู ไมรูตามเปนจริง การไมใชปญญา  

                                                            
๖๗วิสุทฺธิ.๓/๕๘.  

 ๖๘พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ , อางแลว,        
หนา ๒๕. 

๖๙ม.มู.๑๒/๓๐๖/๓๓๘. 
 ๗๐พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ,อางแลว, หนา 
๑๕๐. 



 ๓๘

๒. สังขาร คือ ความคิดปรุงแตง เจตนจํานง จิตนิสัย และทุกส่ิงท่ีจิตไดส่ังสมอบรมไว
  ๓. วิญญาณ คือ ความรูตอโลกภายนอก ตอเร่ืองราวในจติใจ สภาพพื้นจิต 
  ๔. นามรูป  คือ องคาพยพ สวนประกอบของชีวิต ท้ังกายและใจ  

๕. สฬายตนะ คือ ส่ือแหงการรับรู คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ   
๖. ผัสสะ คือ การรับรู การติดตอกับโลกภายนอก การประสบอารมณ  
๗. เวทนา คือ ความรูสึกสุข ทุกข สบาย ไมสบาย หรือเฉย ๆ   
๘. ตัณหา คือ ความอยาก คือ อยากได อยากเปน อยากคงอยูตลอดไปอยากเล่ียงหรือ

ทําลาย         
๙. อุปาทาน คือ ความยึดติดถือม่ัน ความผูกพันถือคางไวในใจ ใฝนยิม เทิดคา การ

ถือรวมเขากับตัว        
๑๐.ภพ คือ ภาวะชีวิตท่ีเปนอยู เปนไป บุคลิกภาพ กระบวนพฤติกรรมท้ังหมดของ

บุคคล         
๑๑.ชาติ คือ การเกิดมีตัวท่ีคอยออกรูออกรับเปนผูอยูในภาวะชีวตินั้น เปนเจาของ

บทบาทความเปนอยูเปนไปนั้น ๆ       
๑๒.ชรามรณะ คือ การประสบความเส่ือม ความไมม่ันคง ความสูญเสียจบส้ิน แหง

การที่ตัวไดอยูครอบครองภาวะชีวิตนัน้ ๆ  
  คัมภีรวิสุทธิมรรค อธิบายจิตหรือวิญญาณ ในวงจรปฏิจจสมุปบาท๗๑

 หมายถึง          
ความรูแจงอารมณทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ เปนกระบวนธรรมอยางหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากเหตุปจจัย
อ่ืน คือ สังขาร และวิญญาณเองเปนเหตุใหเกิดนามรูป กลาวคือ วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป คือ 
รูปที่เกิดจากกรรม นามก็เปนผลที่เกิดข้ึนจากกรรมได อยางมนุษยเกิดข้ึนคร้ังแรก พอปฏิสนธิวิญญาณ
เกิดข้ึนก็จะมีรูปท่ีเกิดจากกรรมเกิดข้ึนพรอมกัน  เชน มีหทยรูปคือรูปหัวใจ ภาวรูปคือรูปแหงความ
เปนหญิงเปนชายเกิดข้ึน ยังไมมีตา หู จมูก ล้ิน ก็มีรูปมีนามเกิดข้ึนกอน เม่ือจิตเกิดข้ึนก็มีเจตสิกเกิด
รวมข้ึนซ่ึงเปนนามธรรม 
  พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายวา จิตหรือวิญญาณในปฏิจจสมุปบาท คือ 
“ความรูตออารมณตาง ๆ คือ เห็น ไดยิน ไดกล่ิน รูรส รูสัมผัส รูตออารมณท่ีมีในใจ ตลอดจนสภาพ

                                                            

 ๗๑พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหา
เถร), อางแลว, หนา ๘๖๓. 



 ๓๙

พื้นเพของจิตใจในขณะน้ันๆ”๗๒ ตามทรรศนะของทาน วิญญาณในปฏิจจสมุปบาทเกิดความตระหนักรู
และรับรูอารมณตางๆ เฉพาะท่ีเปนไปตามหรือเขากันไดกับเจตนา(สังขาร)อยางนั้นเปนสําคัญ         
จิตหรือวิญญาณถูกปรุงแตงใหมีคุณสมบัติเฉพาะข้ึนมาแบบใดแบบหนึ่ง เม่ือตายพลังแหงสังขารคือ
กรรมท่ีปรุงแตงไวจึงทําใหปฏิสนธิวิญญาณท่ีมีคุณสมบัติเหมาะกับตัวมัน ปฏิสนธิข้ึนในภพ (รูป) 
และระดับชีวิตท่ีเหมาะกัน คือ ถือกําเนิดข้ึนจากนั้น๗๓

   

 พร รัตนสุวรรณ กลาววา จิตหรือวิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป๗๔ ทานไดยก          
พระพุทธดํารัสมาสนับสนุนคํากลาว  ดังตอไปนี้      
  ๑. วิฺญาณปจฺจยา นามรูป  แปลวา วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามและรูป หรือ 
วิญญาณเปนผูสรางชีวิต         
  ๒. มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏา มโนมยา  แปลวา วิญญาณเปนรากฐานของ         
ส่ิงท้ังหลาย ประเสริฐกวาส่ิงท้ังหลาย ส่ิงท้ังหลายสําเร็จมาแตวิญญาณ   
   ๓. “ดูกอนอานนท ถาวิญญาณจักไมกาวลงสูทองของมารดา นามรูปจะพึงเกิด        
ในทองของมารดาไดหรือ? ดวยเหตุนี้เราตถาคตจึงกลาววาวิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป 

  เม่ือวิญญาณปฏิสนธิในทองของมารดา ทันทีท่ีวิญญาณปฏิสนธิ นามคือเวทนาขันธ 
สัญญาขันธ และสังขารขันธ จะตองเกิดพรอมกับวิญญาณทันที วิญญาณท่ีเกิดข้ึนในระยะแรกน้ี       
คือ มโนวิญญาณ คําวา มโนวิญญาณเกิด หมายความวา มีความรูสึกนึกคิดเกิดข้ึน ความรูสึกนึกคิดท่ี
เกิดในขณะน้ี เปนความรูสึกนึกคิดของภวังคจิต กลาวคือ เปนความรูสึกนึกคิดท่ีเปนไปโดยไมรูสึกตัว 
และทันทีท่ีวิญญาณเกิดข้ึน รูปก็จะเกิดพรอมกับวิญญาณดวย รูปท่ีเกิดพรอมกับวิญญาณในขณะแรก      
มีอยู ๓ อยาง คือ กายประสาท หทัยวัตถุ(คือสมอง) และภาวะท่ีเกิดเปนหญิงหรือชาย๗๕ตราบเทาท่ี
กิเลสและกรรมยังไมส้ิน วิญญาณจะตองสรางชีวิตตอไปอีกไมมีส้ินสุด ยังคงอยูในสังสารวัฏ  

 บรรจบ บรรณรุจิ อธิบายวา จิตหรือวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทแบงเปน ๒ สาย คือ 
    (๑) ภวังควิญญาณ (ภวังคจิต) หมายถึง วิญญาณท่ีเปนตนตอใหภพ (นามรูป)       
เกิดและดํารงอยู วิญญาณท่ีเปนรากฐานของชีวิต ภวังควิญญาณทําหนาท่ีดังนี้   
    ก. ทําหนาท่ีเปนจุติวิญญาณ คือจิตท่ีบงบอกใหรูวาคนเราตายแลว   

                                                            

 ๗๒พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 
๑๐๙.  
 ๗๓เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๙.    
 ๗๔พร รัตนสุวรรณ, วิญญาณคืออะไร เลม ๑, อางแลว, หนา ๑๖-๑๗. 
 ๗๕เร่ืองเดียวกัน, หนา ๖๐. 



 ๔๐

    ข. ทําหนาท่ีเปนปฏิสนธิวิญญาณ หลังจากตายแลวไปเกิดใหม   
    ค. ทําหนาท่ีรักษาหลอเล้ียงชีวิตหนึ่งในชาติหนึ่ง    
    ง. ทําหนาท่ีเปนวิปากวิญญาณ เก็บรักษาไวท้ังผลของกรรมดีและกรรมช่ัว 
    จ. ทําหนาท่ีเปนปจจัยใหเกิดวิถีวิญญาณ     
     (๒) วิถีวิญญาณ (วิถีจิต) หมายถึง หนทางหรือทางเดินของวิญญาณ ๖ สาย ไดแก จักขุ

วิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ๗๖
   

  บรรจบ บรรณรุจิ สรุปวา  ภวังควิญญาณท่ีเปนวิบาก  เปนปจจัยใหเกิดวิถีวิญญาณท่ีเปน
กรรม  และวิถีวิญญาณท่ีเปนกรรม  เปนปจจัยใหเกิดภวังควิญญาณท่ีเปนวิบาก   
 ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงใหเห็นกฎธรรมชาติท่ีวา การท่ี             
ส่ิงทั้งหลายอาศัยกัน ๆ จึงเกิดมีอาการที่ส่ิงท้ังหลายเปนปจจัยแกกัน เปนกระบวนการเกิดข้ึนและดับไป
แหงชีวิตและความทุกขของบุคคล เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีอยูใกลกับวิญญาณ ปจจัยกอนหนา คือสังขาร 
และปจจัยตามหลัง คือ นามรูป ตามหลักปฏิจจสมุปบาทสามปจจัยอาศัยกัน ดังนี้  
   เพราะสังขารเปนปจจยั วิญญาณจึงมี   เพราะวิญญาณเปนปจจยั นามรูปจึงมี 
   เพราะสังขารดบั วิญญาณจึงดับ   เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ   
 โดยสรุป กระบวนความเปนไปท้ังปวงในธรรมชาติยอมเปนไปตามเหตุปจจัย ไมมีการ
เกิดข้ึนไดโดยปราศจากเหตุปจจัย ดังนั้นจึงกลาวไดวาวิญญาณสรางชีวิต หรือ วิญญาณไมมีชีวิตก็ดับ 
 ๔.  บทบาทของจิตในนิยาม ๕ 
                          นิยาม  ๕  คือ  กฎแหงธรรมชาติหรือความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของ
ธรรมชาติ๗๗  มี ๕ อยาง ดังนี้  
                   ๑) อุตุนิยาม คือ กฎธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับอุณหภูมิ ครอบคลุมความเปนไปของ
ปรากฏการณในธรรมชาติ เกี่ยวกับวัตถุท่ีไมมีชีวิตทุกชนิด เชน ปรากฏการณฟารอง ฟาผา ดอกบัว
บานกลางวัน หุบกลางคืน การที่ดินน้ําปุยชวยใหตนไมงาม การที่คนไอหรือจาม การที่ส่ิงท้ังหลาย    
ผุพังเนาเปอย แมกระท่ังการเกิดและการดับสลายของโลกก็เปนไปตามกฎธรรมชาติขอนี้ ในตํารา
พระพุทธศาสนาท่ีเขียนโดยชาวฝรั่ง มักใชคําวา คนอินเดียในสมัยพุทธกาลสงสัยกันวา อะไรคือ      
ส่ิงกําหนดใหมีความสม่ําเสมอคงที่ในธรรมชาติสวนท่ีเกี่ยวกับวัตถุ เชน ความสม่ําเสมอของฤดูกาล                

                                                            

 ๗๖บรรจบ บรรณรุจิ,  จิต  มโน  วิญญาณ, อางแลว, หนา ๓๓ . 
๗๗พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อางแลว ,  

หนา ๑๖๖. 



 ๔๑

ทางพระพุทธศาสนาตอบปญหานี้วา ส่ิงท่ีกําหนด คือ อุตุนิยาม ความผันแปรท่ีเนื่องดวยความรอน
หรืออุณหภูมิ 
                           ๒) พีชนิยาม คือ กฎธรรมชาติท่ีครอบคลุมความเปนไปของส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและสัตว   
กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุหรือเรียกกันวาพันธุกรรม เชน เม่ือเรานําเมล็ดขาวเปลือกไป      
เพาะตนไมท่ีงอกออกมาจะตองเปนตนขาวเสมอ หรือชางเม่ือคลอดลูกออกมาแลว ก็ยอมเปนลูกชาง
เสมอ ความเปนระเบียบนี้พระพุทธศาสนาเช่ือวาเปนผลมาจากการควบคุมของพีชนิยาม  

 ๓) จิตนิยาม คือ กฎธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับกลไกการทํางานของจิต เชน เม่ืออารมณ     
(ส่ิงเรา)กระทบประสาทจะมีการรับรูเกิดข้ึน จิตจะทํางานอยางไร คือมีการไหวแหงภวังคจิต ภวังคจิต
ขาดตอน แลวมีอาวัชชนะแลวมีการเห็น การไดยิน ฯลฯ มีสัมปฏิจฉันนะ สันตีรณะ ฯลฯ มีเจตสิก
อะไรบางประกอบได หรือประกอบไมได เปนตน พระพุทธศาสนาเช่ือวาคนเราประกอบดวยสวนท่ี
สําคัญ ๒ สวน คือ รางกายและจิตใจ จิตมีกฎเกณฑในการทํางาน เปล่ียนแปลง และแสดงพฤติกรรม
เปนแบบฉบับเฉพาะตัว  

  ๔) กรรมนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย กฎการใหผลของ
กรรม กรรมคือการกระทําท่ีประกอบดวยความต้ังใจแบงออกเปน ๒ อยาง คือ กรรมดีและกรรมช่ัว   
กรรมดียอมตอบสนองในทางดี กรรมช่ัวยอมตอบสนองในทางช่ัว นี่คือ กฎแหงกรรม 
                    ๕) ธรรมนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเปนเหตุเปนผลของส่ิงท้ังหลาย       
เปนกฎสากลที่ครอบคลุมความเปนไปทั้งฝายจิตและฝายวัตถุ เชนวา ส่ิงท้ังหลายมีความเกิดข้ึน ต้ังอยู 
และดับไป เปนธรรมดา คนยอมมีความเกิดแกเจ็บตาย เปนธรรมดา ไมวาพระพุทธเจาจะอุบัติหรือไม
ก็ตาม ยอมเปนธรรมดาของส่ิงท้ังหลายที่เปนสภาพไมเท่ียง ถูกปจจัย บีบค้ัน และไมเปนอัตตา ดังนี้
เปนตน๗๘ 
             ขยายความคําวา “จิตนิยาม” คือ กฏแหงจิต หรือกฏเกณฑทางธรรมชาติของจิต ไดแก 
การทํางานของจิต ซ่ึงมีกฏเกณฑโดยเฉพาะของจิต เชน จิตเกิดเร็ว ดับเร็ว จิตออกรับอารมณทีละอยาง
เทานั้น จิตดวงหนึ่งเกิดข้ึนแลวจะมีเจตสิกอะไรประกอบไดบาง หรือมีเจตสิกอะไรรวมไมได มันมี
กฏเกณฑของมัน หรือเม่ือจะมีจิตข้ึนสูวิถีรับอารมณ มันจะดําเนินไปอยางไร กอนจะเคล่ือนไหว     
มันเปนอดีตภวังค(ภวังคเดิม) เม่ือเคล่ือนตัวจะออกจากภวังคก็เปนภวังคจลนะ(ภวังคไหว) แลวจึงเปน
ภวังคุปจเฉทะ(ตัดกระแสภวังค) จากนั้นกมี็การทําหนาท่ีตาง ๆ ตอไปจนถึงชวนจิต แลวกลับตกภวังค

                                                            

 ๗๘ที.สี.อ.๒/๓๔. 



 ๔๒

อยางเดิมอีก อยางนี้เรียกวา จิตนิยาม แมการท่ีจิตเกิดข้ึน(อุปปาทะ) ต้ังอยู(ฐิติ) แลวดับไป(ภังคะ)   
ของจิต อันมีอยูตลอดเวลาก็จัดเปนจิตนิยามเชนกัน๗๙ 

 บทบาทของจิตในฐานะจิตนิยามซ่ึงเปนนิยามหนึ่งของกฎแหงธรรมชาตินั้นถือวา           
มีความสําคัญและมีความสัมพันธกับนิยามอีก ๔ อยาง เพราะชีวิตประกอบดวยกายกับจิต หรือ         
รูปขันธกับนามขันธ จิตเปนผูขับเคล่ือนชีวิตวาจะไปในทิศทางใดดวยกลไกการทํางานของจิต ชีวิต
ดําเนินไปทามกลางธรรมชาติแวดลอมและความเปล่ียนแปลงทางวัตถุ(อุตุนิยาม) ชีวิตมีการสืบพันธุ    
ทางพันธุกรรม(พีชนิยาม) กระบวนการกอการกระทําของมนุษยเกิดและใหผลของการกระทําจากท่ี
มนุษยไดทํา(กรรมนิยาม) และทุกส่ิงทุกอยางอยูภายใตกฎเกณฑท่ีเปนเหตุเปนผลแกกันและกัน  
(ธรรมนิยาม) ดังนั้นมนุษยเกิดจากธรรมชาติและเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ จึงตองอยูภายใตกฎแหง
ธรรมชาติ ซ่ึงหมายความวา มนุษยจะตองยอมรับและเขาใจโลกและชีวิตอยางถองแทและดําเนินชีวิต
อยางรูเทาทันความจริงจนสามารถคลายความยึดม่ันถือม่ันในส่ิงใด ๆ ไดท้ังปวง  

สรุปท่ีกลาวมาท้ังหมดเกี่ยวกับบทบาทของจิต จะเห็นวา จิตมีบทบาทสําคัญมากต้ังแต    
เปนสวนหน่ึงของกฎธรรมชาติ (จิตนิยาม) เปนสวนหน่ึงของปฏิจจสมุปบาทในนามวา วิญญาณ     
เปนสวนหน่ึงของขันธในนามวา วิญญาณ เชนกัน และบทบาทท่ีสําคัญมากสุด คือ เปนสวนหนึ่งของ
ปรมัตถธรรมหรือความจริงโดยสูงสุด ท่ีเรียกวา จิตปรมัตถ  

จากท่ีศึกษามาท้ังหมดเก่ียวกับจิต จะเห็นไดวา จิตมีความสําคัญมาก กลาวคือ จิตเปน
ธรรมชาติท่ีรูอารมณผานทางทวาร ๖ คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย และทางใจ        
แมวาจิตจะเปนสภาวะท่ีปรากฏอยูภายในตน แตสงผลตอความคิด การพูด และการกระทําท้ังหลาย    
ท่ีตนแสดงออกมาภายนอก ซ่ึงอาจเปนไปในทางท่ีเปนกุศลหรืออกุศลข้ึนกับส่ิงท่ีส่ังสมอยูภายในจิต 
ลักษณะของจิตของคนท่ัวไป คือ ดิ้นรน กวัดแกวง รักษายาก หามไวไดยาก ขมไดยาก มักตกไปสู
กามารมณเสมอ เห็นไดยาก มีสภาวะละเอียด และเกิดดับเร็ว ดวยเหตุนี้เราจําเปนท่ีจะตองศึกษาหรือ
เรียนรูการฝกจิตเพื่อใหเกิดความดีงามและความสุขจากการกระทํา ดังพุทธพจนท่ีวา “การฝกจิตท่ี
ควบคุมไดยาก เปล่ียนแปลงงาย  ชอบใฝหาแตอารมณท่ีปรารถนา  จัดวาเปนความดี  เพราะจิตท่ี      
ฝกแลวยอมนําสุขมาให”๘๐ 

 
 

                                                            

 ๗๙สุรพร พรศิริเดช หรือ ศรีสารภี,“พุทธจิตวิทยา”, ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๒,
<http://www.vcharkarn.com/vblog/๕๕๑๙๖/๕> (๓๑ July ๒๐๐๙) 

๘๐ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๓๖.  



 ๔๓

๒.๒ การฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา 
๒.๒.๑ ความหมายของการฝกจิต 
กอนอ่ืนผูวิจัยขออธิบายความหมายของคําวา”ฝก” เพื่อจะนําไปสูการศึกษาและเขาใจ

ความหมายของ “การฝกจิต” ในลําดับตอไป    
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหคําจํากัดความของคําวา “ฝก” ไววา เปนคํากริยา

แปลวา ทํา (เชน บอก แสดง หรือปฏิบัติ เปนตน) เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจจนเปนหรือเกิดความ
ชํานาญ เชน ฝกทหาร ฝกกายบริหาร ฝกงาน๘๑     
 สวนคําตอไปนี้เปนคําท่ีมีความหมายใกลเคียง กับคําวา “ฝก” ไดแก 

คําวา “เรียน”๘๒ เปนคํากริยา แปลวา เขารับความรูจากผูสอน, รับการฝกฝนอบรมเพ่ือให
เกิดความรูความเขาใจหรือความชํานาญ, เชน เรียนหนังสือ เรียนวิชาความรู, ฝกใหเกิดความรูความ
เขาใจจนเปนหรือมีความชํานาญ เชน เขาเรียนแกพัดลมดวยตนเอง  

 คําวา  “สอน”๘๓ ซ่ึงเปนคํากริยาเชนกันแปลวา  บอกวิชาความรูให เชน ครูสอนหนังสือ
นักเรียน, แสดงใหเขาใจโดยวิธีบอกหรือทําใหเห็นเปนตัวอยางเพ่ือใหรูดีช่ัว เปนตน เชน สอนแมไม
มวยไทย สอนเย็บปกถักรอย สอนเทาไรไมรูจักจํา; เร่ิมฝกหัด เชน เด็กสอนพูด ผูเปนอัมพาตตองมา
สอนเดินใหม ไกสอนขัน, เร่ิมมีผล เชน ตนไมสอนเปน 

คําวา “ศึกษา”๘๔ เปนคํานามแปลวา การเลาเรียน ฝกฝน และอบรม     
คําวา “อบรม”๘๕ เปนคํากริยาแปลวา แนะนําพร่ําสอนใหซึมซาบเขาไปจนติดเปนนิสัย, 

แนะนําช้ีแจงใหเขาใจในเร่ืองท่ีตองการ, ขัดเกลานิสัย, บางทีก็ใชเขาคูกับ บมนิสัยเปน อบรมบมนิสัย 
 จะเห็นไดวา คําวา ฝก เรียน สอน ศึกษา อบรม มีความหมายใกลเคียงกันและท่ีสําคัญ        
มีจุดมุงหมายไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อใหเกิดการเรียนรู เขาใจ และนําไปปฏิบัติจริงได ยังมีศัพททาง
ธรรมท่ีมีความหมายเกี่ยวกับการฝกฝนอบรมอีกหลายคํา เชน  
        ทมะ แปลวา การฝก, การฝกฝนปรับปรุงตน, การรูจักขมจิตขมใจ บังคับควบคุม
ตนเองได ไมพูดไมทําเพียงตามที่อยาก แตพูดและทําตามเหตุผลท่ีพิจารณาเห็นดวยปญญาวาดีงาม

                                                            
๘๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนา

อินเตอรพร้ินท, ๒๕๔๖), หนา ๗๕๑. 
๘๒เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๖๙. 
๘๓เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๑๔๗. 
๘๔เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๑๐๔.  
๘๕เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓๒๙. 



 ๔๔

สมควรเปนประโยชน รูจักปรับตัวปรับใจ และแกไขปรับปรุงตนดวยปญญาไตรตรองใหงอกงาม      
ดียิ่งข้ึนอยูเสมอ๘๖ 
        วินัย แปลวา ระเบียบแบบแผนสําหรับฝกฝนควบคุมความประพฤติของบุคคลใหมี
ชีวิตท่ีดีงามเจริญกาวหนาและควบคุมหมูชนใหอยูรวมกันดวยความสงบเรียบรอยดีงาม๘๗        
         สิกขา แปลวา การศึกษา, การสําเหนียก, ขอท่ีจะตองศึกษา, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรม 
มี ๓ อยาง คือ ๑. อธิสีลสิกขา ฝกอบรมในเร่ืองศีล  ๒. อธิจิตตสิกขา ฝกอบรมในเร่ืองจิต เรียกงาย ๆ 
วา สมาธิ  ๓.อธิปญญาสิกขา ฝกอบรมในเร่ืองปญญา รวมเรียกวา ไตรสิกขา๘๘ 
 ในทางพระพุทธศาสนาการฝกจิต หรือการอบรมจิต หรือการพัฒนาจิต ใชคําวา “ภาวนา” 
ภาวนา แปลวา การทําใหมีข้ึนเปนข้ึน, การทําใหเกิดข้ึน, การเจริญ, การบําเพ็ญ  ซ่ึงพระพรหมคุณาภรณ 
ทานไดอธิบายความหมายอยางละเอียดเปนขอ ๆ ดังนี้         
 ๑. การฝกอบรมตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๒ อยางคือ ๑)สมถภาวนา ฝกอบรมจิตใหเกิด
ความสงบ  ๒)วิปสสนาภาวนา ฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูเขาใจตามเปนจริง, อีกนัยหนึ่ง จัดเปน     
๒ เหมือนกัน คือ ๑)จิตตภาวนา การฝกอบรมจิตใจใหเจริญงอกงามดวยคุณธรรม มีความเขมแข็ง
ม่ันคง เบิกบาน สงบสุขผองใสพรอมดวยความเพียร สติ และสมาธิ  ๒)ปญญาภาวนา การฝกอบรม
เจริญปญญา ใหรูเทาทันเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริงจนมีจิตใจเปนอิสระ ไมถูกครอบงําดวย
กิเลสและความทุกข      
 ๒. การเจริญสมถกรรมฐานเพื่อใหเกิดสมาธิ  มี ๓ ข้ัน คือ  ๑)บริกรรมภาวนา ภาวนาข้ัน
ตระเตรียม คือ กําหนดอารมณกรรมฐาน  ๒)อุปจารภาวนา ภาวนาข้ันจวนเจียน คือ เกิดอุปจาร
สมาธิ  ๓)อัปปนาภาวนา ภาวนาข้ันแนวแน คือ เกิดอัปปนาสมาธิเขาถึงฌาณ         
 ๓. ในภาษาไทย ความหมายเลือนมาเปน การทองบนหรือวาซํ้าๆใหขลัง ก็มี๘๙ 
 พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) ใหคําจํากัดความของ “ภาวนา” วาหมายถึง การทําจิต  
ใหสงบและทําปญญาใหเกิดข้ึน ดวยการฝกฝนอบรมจิตไปตามแบบท่ีทานกําหนดไว ซ่ึงเรียกช่ือไป
ตาง ๆ เชน การบําเพ็ญกรรมฐาน การทําสมาธิ การเจริญภาวนา การเจริญจิตตภาวนา๙๐ 

                                                            
๘๖พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, หนา ๗๒.  
๘๗เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๒๙. 
๘๘เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๘๕. 
๘๙เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๗๒.  
๙๐พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน, อางแลว, หนา 

๗๒๓.  



 ๔๕

อุบาสิกาแนบ มหานีรานนท  ทานอธิบายคํา “ภาวนา” วา    
  ภาวนา หมายถึง ทําใหเกิดข้ึน คือทําใหสมถะและวิปสสนาเกิดข้ึน เพราะ            
ธรรมท้ัง ๒ นี้เกิดมีข้ึนเองไมได จะมีข้ึนไดก็ตองอาศัยความเพียร ซ่ึงตามพระบาลี 
เรียกวา อนุปฺปนฺนานํ กุสลานํ ธมฺมานํ อุปปาทาย วายาโม คือ ความเพียรเพื่อกุศลท่ียังไม
เกิดใหเกิดข้ึน ตองอาศัยฉันทะ คือความพอใจในธรรมอันนั้น ถามิฉะนั้น ธรรมท้ัง ๒ นี้ 
จะเกิดข้ึนไมไดเลย๙๑ 

 
 คํา จิตตภาวนา นี้ปรากฏในมหาสัจจกสูตรซ่ึงพระพุทธเจาตรัสแกสัจจกะ นิครนถบุตร          
ความตอนหนึ่งวา “อัคคิเวสสนะ ทานไดฟงจิตตภาวนามาอยางไร” เม่ือสัจจกะ นิครนถบุตรทูลตอบ
ไมได พระพุทธองคจึงตรัสวา        

...อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผูไดสดับแลว...สุขเวทนานั้นแมท่ีเกิดข้ึนแกอริย
สาวกแลว ก็ไมครอบงําจิตต้ังอยู  เพราะเหตุท่ีไดอบรมกาย ทุกขเวทนาแมท่ีเกิดข้ึนแลว  
ก็ครอบงําจิตอยูไมได  เพราะเหตุท่ีไดอบรมจิต สุขเวทนาและทุกขเวทนาท้ัง ๒ ฝายท่ี
เกิดข้ึนแกอริยสาวกผูใดผูหนึ่งอยางนี้  ก็ไมครอบงําจิตต้ังอยู เพราะเหตุท่ีไดอบรมกาย 
เพราะเหตุท่ีไดอบรมจิต....๙๒  

 
 การแสดงเทศนาของพระพุทธเจากับสัจจกะ นิครนถบุตร แสดงใหเห็นวาการอบรมกายและ
อบรมจิต คือการยกจิตของตนใหสูงข้ึนเหนืออํานาจของกิเลสท่ีจะมาครอบงําได  เปนการฝกฝนอบรม
ตนเองใหเจริญข้ึน จุดมุงหมายสูงสุดของการฝกอบรมจิตตามหลักพระพุทธศาสนา คือเพื่อความหลุดพน
จากอาสวะท้ังหลาย ดังคําท่ีวา “จิตท่ีปญญาบมงอมแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย” ดังนั้นการ
ฝกอบรมจิตเม่ือมีการพัฒนาตามลําดับข้ัน บมเพาะจนไดปญญาเห็นตามความเปนจริง รูเทาทันสังขาร
แลว จิตจึงพนจากอํานาจครอบงําของกิเลสได ไมตกเปนทาสของอารมณท่ีเยายวนหรือยั่วยุ จิต
ปราศจากอารมณ อันเปนท่ีต้ังของราคะหรือโลภะ โทสะ และโมหะ ทําใหไมมีความหวาดเสียว สะดุง 
สะทาน หวั่นไหว เปนผูมีสติ ควบคุมตนได เรียกวาเปนคนท่ีฝกแลว๙๓ 

                                                            
๙๑อุบาสิกแนบ มหานีรานนท, วิปสสนาภาวนา กับ สมถภาวนา ตางกันอยางไร, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมูลนิธิภูมิพโล ภิกขุ, ๒๕๒๕), หนา ๑. 
๙๒ม.มู.๑๒/๓๖๙/๔๐๔.  
๙๓พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๒๔๔-๒๔๕.  



 ๔๖

  โดยสรุปแลว การฝกจิต ตามศัพททางธรรมเรียกวา ภาวนา  ในทางพระพุทธศาสนา มี ๒ 
อยาง คือ สมถภาวนา เพื่อทําจิตใหสงบ และวิปสสนาภาวนา เพื่อใหเกิดปญญากําจัดอวิชชา อันเปน
ตนตอของกิเลส การฝกจิตจึงเปนการพัฒนาจิตของตนใหสูงข้ึนอยูเหนืออํานาจของกิเลสท้ังหลาย   
ท้ังปวงอันเปนจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 
 ๒.๒.๒ ความเปนมาของการฝกจิต  
 การฝกจิตมีมาต้ังแตกอนสมัยพุทธกาล จนกระท่ังยุคปจจุบันแพรหลายอยางมากใน
ประเทศทางตะวันตก  จากหลักฐานเกา ๆ พบวาการฝกจิตมีมาต้ังแตสมัยกอนยุคพระเวท คือ 
ประมาณสมัยอารยธรรมโมเหนโจ-ดาโร (Mohenjo-daro) ซ่ึงเปนอารยธรรมเกาแกแถบลุมแมน้ําสินธุ 
ประมาณ ๕,๗๓๐ ปแลว๙๔  กอนสมัยพุทธกาล พวกฤๅษี โยคี ดาบส ฝกสมาธิจนไดอภิญญาไดฤทธ์ิ
เดชตาง ๆ  เชน คัมภีรพระเวทในศาสนาพราหมณหรือฮินดู พวกพราหมณบําเพ็ญเพียรทางจิตในท่ี
สงัดในปาไดยินเสียงทิพย ท่ีเรียกวา ศรุติ แลวจดจําเอาไวที่เรียกวา สมฤติ  ท้ังศรุติและสมฤตินี้เองท่ี 
ทําใหเกิดคัมภีรพระเวทของศาสนาพราหมณหรือฮินดู  เม่ือพระพุทธเจายังไมตรัสรูและกําลังแสวงหา
โพธิญาณในชาติสุดทาย ทรงออกไปศึกษายังสํานักของอาฬารดาบส กาลามโคตรและไดบรรลุ                
อากิญจัญญายตนฌาน สําเร็จสมาบัติ ๗ เทากับอาฬารดาบส  จากนั้นไดไปศึกษายังสํานักของ          
อุทกดาบสรามบุตร ผูซ่ึงไดสมาบัติ ๘ สูงกวาอาฬารดาบส กาลามโคตรไปอีกหนึ่งข้ัน พระพุทธองค
ทรงศึกษาอยูในสํานักของอุทกดาบสไมนานก็บรรลุสมาบัติ ๘ มีความรูเทียบเทาอุทกดาบสผูเปน
อาจารย แตหาใชจุดหมายสูงสุดท่ีพระพุทธองคทรงประสงค  จึงทรงออกบําเพ็ญเพียรตอดวยพระองค
เอง ทรงบําเพ็ญเพียรดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔ ทรงนําเอาสมถะเปนบาทฐานเบ้ืองตนแหงวิปสสนา 
เกิดวิปสสนาปญญา  รูแจงเห็นจริงในส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง  ในคืน  วันเพ็ญเดือน  ๖             
พระพุทธองคตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เร่ิมจากยามตนทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
(ระลึกชาติหนหลัง) ตอมายามสองบรรลุจุตูปปาตญาณ (รูวาระจิตสัตวนี้มาจากไหนจะไปเกิดเปน
อะไร) และในยามสามทรงบรรลุอาสวักขยญาณ (รูหนทางดับกิเลสอาสวะใหหมดส้ิน) พระพุทธองค
ทรงเผยแผวิชานี้แกพระสาวก ในกาลตอมาสาวกท้ังหลายไดทําสังคายนาไวใหศึกษาและนํามาปฏิบัติ
สืบตอมาจนตราบเทาทุกวันนี้๙๕ 

                                                            
๙๔Mortimer Wheeler, Civilization of the Indus Valley and Beyond, (London : Thames 

and Hunson, 1996), p.68.  
๙๕รองศาสตราจารยคูณ โทขันธ, การพัฒนาจิต,  (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 

๒๕๔๘), หนา ๔-๕.   



 ๔๗

 ปจจุบันมีผูคนใหความสนใจการฝกจิตกันอยางแพรหลาย เรียกเปนภาษาอังกฤษวา 
Meditation  มีงานวิจัยเกี่ยวกับการฝกจิต สรุปผลวา การฝกจิตใหวาง ผอนคลาย สงบประณีตจนเปน
สมาธิระดับตาง ๆ นั้นจะชวยเพิ่มส่ิงดี ๆ ท่ีควรรักษา และลดส่ิงช่ัวรายในรางกาย จิตใจ พฤติกรรม 
และศักยภาพดานตาง ๆ ของชีวิต๙๖ นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกเปดสอนการฝกจิต
มากมายหลายหลักสูตร อยางเชน มหาวิทยาลัยฮารวารดเปดสอนหลักสูตร Harvard College 
Meditation Club โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อสรางชุมชนสําหรับแสวงหาการดําเนินชีวิตอยางมีสติ
มากข้ึน มองเห็นธรรมชาติหรือความเปนจริงของชีวิตมากข้ึน และมีทักษะมากข้ึน๙๗  มหาวิทยาลัย 
Naropa ท่ีโคโลราโด เปดสอนหลักสูตรวิปสสนา Contemplative Psychology เปนหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท นักศึกษาจะตองเรียนรูและปฏิบัติการนั่ง-เดินสมาธิและศึกษาเกี่ยวกับจิตทางพุทธศาสนาเพื่อ
นํามาใชในงานรักษาอาการปวยทางจิต๙๘  อีกตัวอยางหนึ่งของ Meditation ท่ีมีช่ือเสียงและ เปนท่ีนิยม
มาก คือ Transcendental Meditation จัดต้ังโดย Maharishi Mahesh Yogi สามารถตอบสนองความตองการ
ของคนท่ีเสาะแสวงหาวิธีการพัฒนาตนเองจากจิตท่ีอยูขางใน สูภาวะของความรูตัวอยางเงียบและสงบ
มากท่ีสุด  มีผลทําใหสมองท่ีมีการทํางานตอเนื่องสัมพันธกันและรางกายไดรับการพักผอนอยางลึก  
จนถึงปจจุบันมีคนท่ัวโลกกวา ๕ ลานคนท่ีไดเรียนรูเทคนิคของ Transcendental Meditation๙๙  
 นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา การฝกจิตมีหลายวิธี เพื่อหลายวัตถุประสงค ยกตัวอยางเชน       
ฝกจิตเพื่อสุขภาพ ไดแก ช่ีกง, กังฟู  ฝกจิตเพื่อการพักผอน ไดแก โยคะ, เตา  ฝกจิตเพื่อความสัมพันธ
อันดี ไดแก เทวปูชา, มหาเมตตา๑๐๐ จะเห็นไดวาการฝกจิตมีมาต้ังแตโบราณกาลนานมาแลว ต้ังแต
กอนสมัยพุทธกาลมีการฝกจิตอยางฤๅษี โยคี ดาบส ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญเพียรทาง
จิตจนกระท่ังตรัสรูและคนพบสัจธรรม ดังนั้นจุดมุงหมายสูงสุดของการฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา 
คือ ปญญาเพ่ือการหลุดพนและการดับทุกขอันเกิดจากกิเลสท้ังหลายท้ังปวง เขาสูภาวะแหงนิพพาน 
 
 

                                                            
๙๖อัคร ศุภเศรษฐ, สรรพศาสตรแหงการฝกจิต, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจยัธรรมสากล, 

๒๕๕๐), หนา ๑๖-๒๑.   
๙๗http://usodb.fas.harvard.edu/public/?rm=details&id=599 (๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) 
๙๘http://www.naropa.edu/academics/graduate/psychology/macp/meditation.cfm  

(๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) 
๙๙

http://www.tm.org/meditation-techniques (๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๕) 
๑๐๐อัคร ศุภเศรษฐ ,สรรพศาสตรแหงการฝกจิต, อางแลว, หนา ๒๕-๒๖.   



 ๔๘

 ๒.๒.๓ ลักษณะของการฝกจิต 
   คําบาลีท่ีกลาววา “ทนฺโต  เสฏโ  มนุสฺเสสุ”๑๐๑ หมายความวา ในหมูมนุษยนั้น ผูท่ี
ประเสริฐสุด คือคนท่ีฝกแลว มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได และการฝกท่ีสําคัญของมนุษย ก็คือ การฝกจิต  
เพราะจิตเปนท่ีมาของความดี-ความช่ัว บาป-บุญ คุณโทษท้ังหลาย จิตไมอยูกับท่ี  มีการเปล่ียนแปลง      
มีลักษณะเปนอนิจจัง  คือ  ดิ้นรน (ผนฺทนํ)  กวัดแกวง (จปลํ)  รักษายาก (ทุรกฺขํ)  หามไวไดยาก (ทุนฺนิวารยํ)  
ขมไดยาก (ทุนฺนิคฺคหํ)  มักตกไปสูกามารมณเสมอ (กามนิปาตนํ)  เห็นไดยาก (สุทุกฺขํ)   มีสภาวะ
ละเอียด (สุณิปุณํ)  เกิดดับรวดเร็ว(ลหุ) การจะทําใหจิตอยูนิ่งคงท่ีไดจึงตองฝกจิต ท่ีเรียกวา กรรมฐาน  
 “การฝกจิตท่ีควบคุมไดยาก เปล่ียนแปลงงาย ชอบใฝหาแตอารมณท่ีปรารถนา จัดวา เปน
ความดี  เพราะจิตท่ีฝกแลวยอมนําสุขมาให”๑๐๒ ยอมหมายถึง สุขท่ีเกิดจากสมถกรรมฐาน ไดแก  
ความสงบท่ีเกิดข้ึนกับจิต และสุขท่ีเกิดจากวิปสสนากรรมฐาน ไดแก ความรูแจงหรือปญญาเห็น
หนทางดับทุกขท่ีเกิดข้ึนกับจิต   
 กรรมฐานเปนคําเรียกการปฏิบัติสมถะและวิปสสนา เปนคําท่ีอยูในคัมภีรสมัยหลัง 
กรรมฐาน หรือกัมมัฏฐาน แปลวา ท่ีต้ังแหงการงาน, อารมณเปนท่ีต้ังแหงการงานของใจ, อุบายทางใจ, 
วิธีฝกอบรมจิต๑๐๓ กรรมฐานจึงเปนงานท่ีประเสริฐของจิตหรือใจ เปนการฝกและพัฒนาจิตใหมี
คุณภาพ  นับเปนหลักปฏิบัติท่ีสําคัญอยางยิ่งในทางพุทธศาสนา ถึงกับมีผูกลาววา ผูใดยังไมเขาใจหรือ
ยังไมปฏิบัติกรรมฐาน ผูนั้นช่ือวายังไมรูจักพระพุทธศาสนา๑๐๔กรรมฐาน เปนภาเวตัพพธรรม คือ 
ธรรมท่ีเขากับกิจในอริยสัจจขอท่ี ๔ เปนขอปฏิบัติหรือเปนวิธีการที่จะทําหรือดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
จุดหมายแหงการสลายทุกขหรือดับปญหา๑๐๕กรรมฐาน มี ๒ ประเภท ไดแก สมถกรรมฐานและ
วิปสสนากรรมฐาน ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา                  

 “ธรรม  ๒  ประการนี้เปนฝายวิชชา  ธรรม  ๒  ประการนี้  อะไรบาง  คือ  
๑. สมถะ  (การฝกจิตใหสงบเปนสมาธิ) 

                                                            
๑๐๑ขุ.ธ.๒๕/๓๒๑/๑๓๓.  
๑๐๒ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๓๖  

๑๐๓พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว,  
หนา ๙.  

๑๐๔พระธรรมวิสุทธิกวี (พจิิตร  ิตวณฺโณ), การพัฒนาจิต ภาคหนึ่ง, (นครปฐม:โรงพิมพ
มหามกุฏราชวทิยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๕. 

๑๐๕พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม , อางแลว, 
หนา ๑๕๗.  



 ๔๙

๒. วิปสสนา  (ความเห็นแจง) 
สมถะท่ีภิกษุเจริญแลวยอมใหสําเร็จประโยชนอะไร  คือ  ยอมใหจิตเจริญ  จิตท่ี    
เจริญแลวยอมใหสําเร็จประโยชนอะไร คือ ยอมละราคะได 
วิปสสนาท่ีภิกษุเจริญแลวยอมใหสําเร็จประโยชนอะไร  คือ  ยอมใหปญญาเจริญ 
ปญญาท่ีเจริญแลวยอมใหสําเร็จประโยชนอะไร คือ ยอมละอวิชชาได  
จิตท่ีเศราหมองเพราะราคะยอมไมหลุดพน ปญญาท่ีเศราหมองเพราะอวิชชา ยอมไม
เจริญ  เพราะสํารอกราคะจึงมีเจโตวิมุตติ  เพราะสํารอกอวิชชาจึงมีปญญาวิมุตติ”๑๐๖ 
 

 สรุปความแลว   การฝกจิต  ท่ี เ รียกวา  กรรมฐาน  หรือ  ภาวนา  มี  ๒  ลักษณะ  คือ                  
(๑) สมถกรรมฐาน หรือสมถภาวนา เปนการฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบหรือเปนสมาธิ และ        
(๒) วิปสสนากรรมฐาน หรือวิปสสนาภาวนา เปนการฝกอบรมจิตเพื่อใหเกิดปญญารูแจงตาม      
ความเปนจริง  เพื่อกําจัดอวิชชาอันเปนตนตอของกิเลสท้ังปวง หรือเพื่อใหจิตหลุดพนเปนอิสระจาก
อํานาจครอบงําของกิเลส     
 ๒.๒.๔ หลักและวิธีปฏิบัติของการฝกจิตท่ีแสดงไวในพระไตรปฎก 
               ในหัวขอนี้ ผูวิจัยขอกลาวถึงหลักและวิธีปฏิบัติของสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน       
แลวผูวิจัยจะศึกษาวิเคราะหถึงรายละเอียดของกรรมฐานท้ัง ๒ อยางในหัวขอลําดับถัดไป  
      ก. หลักของสมถกรรมฐาน           
        สมถกรรมฐาน เปนอุบายวิธีเพื่อทําจิตใหมีอารมณหนึ่งเดียว เม่ือจิตมีอารมณหนึ่งเดียว 
เม่ือนั้นฌานจะเกิดข้ึน พุทธพจนตอไปนี้ แสดงถึงฌาน ๔ ตอดวยวิชชา ๓ 

“เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผอง ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความ   
เศราหมอง ออน เหมาะแกการใชงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้ เรานั้นนอมจิตไปเพื่อ
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติกอนไดหลายชาติ คือ ๑ ชาติบาง ๒ ชาติบาง ฯลฯ  
เรานั้นระลึกชาติกอนไดหลายชาติพรอมท้ังลักษณะท่ัวไปและชีวประวัติอยางนี้        
เราบรรลุวิชชาที่ ๑ นี้ในปฐมยามแหงราตรี กําจัดอวิชชาไดแลว  วิชชาก็เกิดข้ึน  กําจัด
ความมืดไดแลว ความสวางก็เกิดข้ึน เหมือนบุคคลผูไมประมาท มีความเพียร อุทิศกาย
และใจอยูฉะนั้น” 

“เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผอง ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความ            
เศราหมอง ออน เหมาะแกการใชงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้  เรานั้นนอมจิตไป  
เพื่อจุตูปปาตญาณ  เห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ  กําลังเกิดดวยตาทิพยอันบริสุทธ์ิ เหนือ
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มนุษย ฯลฯ รูชัดถึงหมูสัตวเปนไปตามกรรมวา หมูสัตวท่ีประกอบกายทุจริต ฯลฯ  เรา
เห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ  กําลังเกิด  ท้ังช้ันตํ่าและช้ันสูง  งามและไมงาม เกิดดีและไมดี 
ดวยตาทิพยอันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย  รูชัดถึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมอยางนี้แล เรา
บรรลุวิชชาที่ ๒ นี้ในมัชฌิมยามแหงราตรี  กําจัดอวิชชาไดแลว  วิชชาก็เกิดข้ึน  กําจัด
ความมืดไดแลว ความสวางก็เกิดข้ึน  เหมือนบุคคลผูไมประมาท  มีความเพียร อุทิศกาย
และใจอยูฉะนั้น” 

“เม่ือจิตเปนสมาธิ  บริสุทธ์ิผุดผอง ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความ   
เศราหมอง ออน  เหมาะแกการใชงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้ เรานั้นนอมจิตไป   
เพื่ออาสวักขยญาณ รูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ           
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินี
ปฏิปทา เม่ือเรารูเห็นอยางนี้ จิตจึงหลุดพนจากกามาสวะบาง จิตจึงหลุดพนจาก        
ภวาสวะบาง จิตจึงหลุดพนจากอวิชชาสวะบาง เม่ือจิตหลุดพนแลวก็รูวา หลุดพนแลว 
รูชัดวา ชาติส้ินแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ไมมีกิจอ่ืนเพื่อ
ความเปนอยางนี้อีกตอไป เราบรรลุวิชชาท่ี ๓ นี้ในปจฉิมยามแหงราตรี กําจัดอวิชชา 
ไดแลว วิชชาก็เกิดข้ึน กําจัดความมืดไดแลว ความสวางก็เกิดข้ึน เหมือนบุคคล             
ผูไมประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยูฉะนั้น”๑๐๗ 

 
 ข. หลักของวิปสสนากรรมฐาน  
 วิปสสนากรรมฐาน เปนการ ฝกฝนอบรมจิตเพื่อใหเกิดปญญาเห็นแจงรูชัดส่ิงท้ังหลาย   
ตรงตอสภาวะของมันใหเขาใจตามความเปนจริงหรือตามท่ีส่ิงเหลานั้นเปนเชนนั้น ความรูชัดความ
เขาใจถูกตองท่ีเกิดเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ในระหวางการปฏิบัตินั้น เรียกวา ญาณ มีหลายข้ัน ญาณสําคัญ     
ข้ันสุดทาย เรียกวา วิชชา ตรงขามกับอวิชชา คือ ความหลงผิดไมรูแจงเนื่องจากอํานาจครอบงําของ
กิเลส สํานวนภาษาบาลีตอไปนี้ แสดงถึงการพิจารณาสภาวธรรมแยกแยะเปนสวนยอยในรูปตางๆ 
เชน ขันธ ๕ หรือ อายตนะ ๑๒ แลวจึงพิจารณาความจริงตามแนวไตรลักษณ คือ อนิจจตา ทุกขตา 
อนัตตา ดังพระพุทธพจนท่ีวา 

“ภิกษุท้ังหลาย รูปไมเท่ียง เวทนาไมเท่ียง สัญญาไมเท่ียง สังขารไมเท่ียง 
วิญญาณไมเท่ียง อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในรูป ยอม         
เบ่ือหนายแมในเวทนา ยอมเบ่ือหนายแมในสัญญา  ยอมเบ่ือหนายแมในสังขาร  ยอม   
เบ่ือหนายแมในวิญญาณ  เม่ือเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอม
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หลุดพน เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็รูวา หลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว อยูจบพรหมจรรย
แลว  ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ไมมีกิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้ อีกตอไป 

ภิกษุท้ังหลาย รูปเปนทุกข เวทนาเปนทุกข สัญญาเปนทุกข สังขารเปนทุกข 
วิญญาณเปนทุกข อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในรูป ยอม       
เบ่ือหนายแมในเวทนา  ยอมเบ่ือหนายแมในสัญญา ยอมเบ่ือหนายแมในสังขาร ยอม    
เบ่ือหนายแมในวิญญาณ  เม่ือเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอม
หลุดพน เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็รูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว อยูจบพรหมจรรย
แลว ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ไมมีกิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้ อีกตอไป 

ภิกษุท้ังหลาย รูปเปนอนัตตา เวทนาเปนอนัตตา สัญญาเปนอนัตตา สังขารเปน
อนัตตา วิญญาณเปนอนัตตา อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในรูป 
ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา ยอมเบ่ือหนายแมในสัญญา ยอมเบ่ือหนายแมในสังขาร 
ยอมเบ่ือหนายแมในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด       
จิตยอมหลุดพน เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็รูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว อยูจบ
พรหมจรรยแลว ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ไมมีกิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้อีกตอไป”๑๐๘ 

 
ค. วิธีปฏิบัติการเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน 
วิธีปฏิบัติการเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ตามที่พระอานนทแสดงไว

ดวยมรรค ๔ แบบ ดังบาลีวา 
“ผูมีอายุท้ังหลาย ผูใดก็ตามไมวาจะเปนภิกษุหรือภิกษุณี ยอมทําใหแจงอรหัต 

ในสํานักของเรา ดวยมรรคครบท้ัง ๔ ประการ หรือมรรคใดมรรคหนึ่งบรรดามรรค     
๔ ประการนี้   

มรรค ๔ ประการ อะไรบาง คือ 
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เจริญวิปสสนามีสมถะนําหนา เม่ือเธอเจริญวิปสสนา   

มีสมถะนําหนา  มรรคยอมเกิด  เธอปฏิบัติ  เจริญ  ทําใหมากซ่ึงมรรคน้ัน เม่ือเธอปฏิบัติ 
เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น  ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมส้ินไป  

๒. ภิกษุเจริญสมถะมีวิปสสนานําหนา เม่ือเธอเจริญสมถะมีวิปสสนานําหนา 
มรรคยอมเกิด เธอปฏิบัติ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น เม่ือเธอปฏิบัติ เจริญ  ทําใหมาก   
ซ่ึงมรรคนั้น  ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมส้ินไป   
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๓. ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไป  เม่ือเธอเจริญสมถะและวิปสสนา     
คูกันไป  มรรคยอมเกิด เธอปฏิบัติ เจริญ ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น  เม่ือเธอปฏิบัติ เจริญ      
ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น  ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมส้ินไป 

๔. ภิกษุมีใจถูกอุทธัจจะในธรรมกั้นไว ในเวลาท่ีจิตต้ังม่ันสงบอยูภายใน           
มีภาวะท่ีจิตเปนหนึ่งผุดข้ึน ต้ังม่ันอยู มรรคก็เกิดแกเธอ เธอปฏิบัติ เจริญ ทําใหมาก       
ซ่ึงมรรคนั้น เม่ือเธอปฏิบัติ  เจริญ  ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น  ยอมละสังโยชนได อนุสัย
ยอมส้ินไป”๑๐๙ 

 
สรุปไดวาวิธีปฏิบัติของการเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน มี ๔ วิธี ดังนี้ 
 ๑. สมถปุพพังคมวิปสสนา  คือ การเจริญวิปสสนามีสมถะนําหนา ผูปฏิบัติทําสมาธิให

เกิดข้ึนกอน จะเปนอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิก็ได จากนั้นจึงใชสมาธิท่ีไดเปนบาทฐานการเจริญ
วิปสสนา โดยการดํารงจิตใหอยูในระดับอุปจารสมาธิ แลวพิจารณาสมาธิพรอมกับธรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกิด
รวมกับสมาธินั้น  พิจารณาสังขารใหเห็นโดยความเปนไตรลักษณ คือ ภาวะไมเท่ียง เปนทุกข ไมใช
ตัวตน  พิจารณาจนกระท่ังอริยมรรคเกิดข้ึน    

คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค  อธิบายสมถปุพพังคมวิปสสนา๑๑๐  ความวา (เบ้ืองแรก) จิตมี
อารมณหนึ่งเดียว ไมซานสาย มีสมาธิเกิดข้ึน ดวยอํานาจเนกขัมมะ (ความคิดสลัดออก ไมโลภ           
ไมพัวพันในกาม) ก็ดี  ดวยอํานาจอพยาบาท (คิดเมตตา) อาโลกสัญญา (ทําใจนึกถึงแสงสวาง ไมใหงวง
เหงา) อวิกเขปะ (ความไมฟุงซาน ปราศจากอุทธัจจะ) ธรรมววัตถาน (การกําหนดขอธรรม ซ่ึงทําให 
ไมมีวิจิกิจฉา) ญาณ (ความรู) ปราโมทย (ความแชมช่ืนใจ) ก็ดี ดวยอํานาจปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
จตุตถฌาน  ดวยอํานาจอากาสานัญจายตนสมาบัติ  วิญญาณัญจายตนสมาบัติ  อากิญจัญญายตนสมาบัติ  
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ก็ดี ดวยอํานาจกสิณ ๑๐ ก็ดี อนุสติ ๑๐ อสุภะ ๑๐ หรือ วิธีปฏิบัติตางๆ 
เกี่ยวกับอานาปานสติ ๓๒ รายการ ก็ดี ไมวาอยางหนึ่งอยางใดก็ตาม (คร้ันแลว) เกิดปญญามองเห็นแจง
ซ่ึงธรรมท้ังหลายท่ีเกิดแลวในสมาธินั้น ๆ วาเปนของไมเท่ียง  เปนทุกข เปนอนัตตา    

๒. วิปสสนาปุพพังคมสมถะ คือ การเจริญสมถะมีวิปสสนานําหนา ผูปฏิบัติยังมิได     
ทําสมถะใหเกิดข้ึนเลย เร่ิมปฏิบัติวิปสสนาโดยใชสมาธิเทาท่ีจําเปนเพียงแคขณิกสมาธิ เนนการใชสติ
และปญญาพิจารณาเบญจขันธ โดยความเปนไตรลักษณ วิธีนี้เม่ือเจริญวิปสสนาเต็มท่ี จิตจะเกิดภาวะมี
อารมณหนึ่งเดียว เปนสมาธิ เกิดความสงบ โดยมีความปลอยวางทั้งหลายท่ีเกิดในวิปสสนานั้นเอง   
เปนอารมณอันนับวาเปนสมถะ การปฏิบัติโดยวิธีนี้ก็สามารถบรรลุอริยมรรคไดเชนกัน 

                                                            
๑๐๙ขุ.ปฏิ.๓๑/๑/๔๑๓. 
๑๑๐ขุ.ปฏิ.๓๑/๒-๓/๔๑๔.   



 ๕๓

คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค อธิบายวิปสสนาปุพพังคมสมถะ๑๑๑ ความวา (เบ้ืองแรก) วิปสสนา
ใชปญญาพิจารณาเห็นส่ิงตาง ๆ ตามสภาวะท่ีไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา (คร้ันแลว) จิตเกิดความ
ปลอยวางธรรมท้ังหลายอันปรากฏในวิปสสนานั้น  และยึดเอาภาวะปลอยวางนั้นเองเปนอารมณ  จิตจึง
มีภาวะอารมณหนึ่งเดียว ปราศจากความซัดสาย มีสมาธิ 

๓. ยุคนัทธสมถวิปสสนา คือ การเจริญสมถะและวิปสสนาควบคูกันไป ยกตัวอยางเชน  
เขาปฐมฌาน แลวออกจากปฐมฌานมาพิจารณาสังขารโดยความเปนไตรลักษณ เขาทุติยฌานแลวออก
จากทุติยฌาน มาพิจารณาสังขารโดยความเปนไตรลักษณ สลับเชนนี้เร่ือยไป จนกระท่ังบรรลุมรรคผล
นิพพาน ยกตัวอยางทานท่ีเจริญสมถะและวิปสสนาเขาคูกันต้ังแตปฐมฌานจนตลอดบรรลุมรรคผล คือ 
พระสารีบุตร          

คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค อธิบายยุคนัทธสมถวิปสสนา๑๑๒ ความวา ผูปฏิบัติเจริญสมถะและ
วิปสสนาควบคูกันไปโดยอาการ ๑๖ เชน โดยอรรถแหงอารมณ เปนตน ยกตัวอยาง เม่ือละอุทธัจจะ 
(ความฟุงซาน) ก็เกิดสมาธิ กลาวคือ ภาวะท่ีจิตมีอารมณหนึ่งเดียว ไมพลานสาย ซ่ึงมีนิโรธเปนอารมณ  
(พรอมกันนั้น)  เม่ือละอวิชชา ก็เกิดวิปสสนา คือ การตามดูรูเห็นแจง ซ่ึงมีนิโรธเปนอารมณ อยางนี้
เรียกวา ท้ังสมถะและวิปสสนามีกิจเดียวกัน เปนควบคูกัน ไมเกินกัน โดยอรรถแหงอารมณ 

๔. ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส วิธีปฏิบัติเม่ือจิตถูกชักใหเขว เพราะความฟุงซานในธรรม
ในระหวางท่ีปฏิบัติวิปสสนา เกิดมีสภาวธรรม ๑๐ ประการ ท่ีเรียกวา ธัมมุทธัจจ หรือวิปสสนูปกิเลส  
ทําใหเขาใจวา ตนบรรลุมรรค ผล นิพพานแลว เปนอันวาคลาดออกนอกวิปสสนาวิถี คือ พลาดทาง
วิปสสนาแลวก็จะท้ิงกรรมฐานเดิม มัวแตช่ืนชมกับอุปกิเลสแหงวิปสสนา ๑๐ อยาง (วิปสสนูปกิเลส) 
วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองคือใหรูเทาทัน เม่ือมันเกิดข้ึน ใหกําหนดพิจารณาดวยปญญาวา โอภาสนี้ ญาณน้ี 
ฯลฯ เกิดข้ึนแลวแกเรา  แตมันเปนของไมเท่ียง เกิดจากปจจัยปรุงแตง จะตองเส่ือมส้ินไปเปนธรรมดา 
จนมองเห็นวา ส่ิงนี้ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชตัวตนของเรา และไมหวั่นไหวกับวิปสสนูปกิเลส 
ดําเนินกาวหนาไปในมรรคาท่ีถูกตองตอไปจนบรรลุมรรคผล    

คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค อธิบายธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส๑๑๓ ความวา เม่ือผูปฏิบัติกําลัง
มนสิการขันธ ๕ อยางหนึ่งอยางใดอยูโดยไตรลักษณ เกิดมีโอภาส (แสงสวาง) ญาณ ปติ ปสสัทธิ 
(ความสงบเย็น) สุข อธิโมกข (ความปลงใจหรือศรัทธาแกกลา) ปคคาหะ (ความเพียรท่ีพอดี) อุปฏฐาน 
(สติชัดหรือสติกํากับอยู) อุเบกขา (จิตเรียบเสมอเปนกลาง) หรือนิกันติ ( ความติดใจ) ข้ึนอยางใดอยางหน่ึง  
ผูปฏิบัตินึกถึงโอภาสเปนตนนั้นวาเปนธรรม (คือเขาใจวาเปนมรรค ผล นิพพาน) เพราะการนึกไป

                                                            
๑๑๑ขุ.ปฏิ.๓๑/๔/๔๑๘.  
๑๑๒ขุ.ปฏิ.๓๑/๕/๔๑๙.   
๑๑๓ขุ.ปฏิ.๓๑/๖/๔๒๕.   



 ๕๔

เชนนั้น ก็จะเกิดความฟุงซานเปนอุทธัจจะ ผูปฏิบัติมีใจถูกชักใหเขวไปดวยอุทธัจจะแลว ก็จะไมรูชัด
ตามความเปนจริง ซ่ึงสภาพท่ีปรากฏอยูโดยภาวะเปนของไมเท่ียง โดยภาวะท่ีเปนทุกข โดยภาวะท่ีเปน
อนัตตา แตคร้ันมีเวลาเหมาะท่ีจิตต้ังแนวสงบสนิทลงไดในภายใน เดนชัด เปนสมาธิ มรรคก็เกิดข้ึนแก
ผูปฏิบัตินั้นได  วิธีปฏิบัติท่ีจะใหจิตสงบเปนสมาธิได คือ กําหนดดวยปญญา รูเทาทันวิปสสนูปกิเลส ๑๐ 
จิตไมหวั่นไหว ไมกวัดแกวง ไมลุมหลง ไมคลาด ไมหมองมัว 

จากการปฏิบัติกรรมฐานตามวิธีท้ัง ๔ จะเห็นไดวา วิธีปฏิบัติท่ีเปนหลักใหญ ๆ มีเพียง  
๒ วิธี คือ การเจริญวิปสสนามีสมถะนําหนา และการเจริญสมถะมีวิปสสนานําหนา  สวนอีก ๒ วิธีหลัง
นั้นเปนวิธีปฏิบัติท่ีแทรกซอนหรือเปนสวนเสริมขยายออกไปจาก ๒ วิธีแรก กลาวคือ วิธีท่ี ๓ การเจริญ
สมถะและวิปสสนาควบคูกัน จัดวาเปนวิธีปฏิบัติท่ีขยายออกไปจากวิธีท่ี ๑ สวนวิธีท่ี ๔ เปนทางออก
เม่ือจิตเขวดวยธรรมุธัจจ เม่ือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติขอตน ๆ จนถึงข้ันตอนหน่ึงเกิดปญหาจําเพาะ เรียกวา
เปนขอปฏิบัติพิเศษเฉพาะกรณีสําหรับใชแกปญหาบางอยางในระหวางการเจริญกรรมฐาน อยางไรก็ดี
การเจริญกรรมฐานท้ัง ๔ วิธีมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ บรรลุมรรค ผล นิพพาน    

 ๒.๒.๕ ผลท่ีไดจากการฝกจิต : เจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ 
วิมุตติ หมายถึง ความหลุดพน นิพพานช่ือวาเปนวิมุตติ เพราะหลุดพนจากสังขตธรรม

ท้ังปวง (ธรรมท่ีถูกปจจัยปรุงแตงข้ึน สังขารท้ังปวงไมเท่ียง) มิใชเพียงแตหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง 
ความหลุดพนนี้เปนผลอันเกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ดังคําอธิบาย
ตอไปนี้ 

 ก. เจโตวิมุตติ คือ ความหลุดพนดวยกําลังจิต คือดวยสมาธิ หมายถึง ภาวะจิตท่ี
ประกอบดวยสมาธิซ่ึงกําราบราคะ (หมายถึง ความติดใจ ความใคร ในอารมณตาง ๆ ท้ังรูปธรรมและ
นามธรรม รวมถึงโทสะ) ลงได  ทําใหหลุดพนจากกิเลสเคร่ืองผูกมัดท้ังหลาย  เจโตวิมุตติเปนผลของ
การเจริญสมถกรรมฐาน 

 ข. ปญญาวิมุตติ คือ ความหลุดพนดวยอํานาจแหงการเจริญปญญาท่ีรูเห็นตามเปนจริง 
เปนความรูที่ถูกตองสมบูรณไมมีกิเลสบดบังหรือบิดเบือน เปนปญญาบริสุทธ์ิ กําจัดอวิชชาลงได     
ทําใหหลุดพนจากกิเลสเคร่ืองผูกมัดท้ังหลายท้ังปวง ปญญาวิมุตติเปนผลของการเจริญวิปสสนา
กรรมฐาน 

 ผูบรรลุอรหัตตผลจะตองได เจโตวิ มุตติและปญญาวิ มุตติครบท้ังสองอยาง              
ดังพุทธพจนท่ีวา “ภิกษุท้ังหลายพึงทําใหแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ เพราะอาสวะส้ินไป
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 ๕๖

๒.๓ สมถกรรมฐาน 
๒.๓.๑ จุดมุงหมายของสมถกรรมฐาน  

               สมถ แปลวา ความสงบ  สมถกรรมฐาน หมายถึง อุบายหรือวิธีการฝกอบรมจิตใหเกิดความ
สงบจนต้ังม่ันเปนสมาธิถึงข้ันไดฌานระดับตางๆ  จุดมุงหมายของสมถกรรมฐานคือ สมาธิ ซ่ึงหมาย
เอาสมาธิข้ันสูงท่ีทําใหเกิดฌาน ภาวะจิตในฌานนั้นเปนภาวะท่ีสุขสงบผองใส ไมมีความเศราหมอง 
ขุนมัว ไมมีส่ิงรบกวนใหสะดุดหรือติดของอยางใด ๆ คือเปนจิตท่ีสงบจากกิเลสตางๆ๑๑๖โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง จากกิเลสอยางกลางท่ีเรียกวา “ปริยุฏฐานกิเลส” อันไดแก นิวรณ ๕  ท่ีเปนตัวกั้นจิตไมให
บรรลุความดี หรือมีความสงบสุขได เราสามารถกําจัดนิวรณ ๕ ไดดวยการฝกอบรมจิตใหเปนสมาธิท่ี
เรียกวา จิตตสิกขา อันหมายถึงขอท่ีจะศึกษาฝกหัดอบรมจิตโดยตรง๑๑๗ ไมวาจะเจริญสมถะจนได
ฌานสมาบัติหรืออภิญญาเปนผลสําเร็จสูงเพียงใดก็ตาม ความมุงหมายของสมถะก็คือสมาธิ เปน
จุดมุงหมายท่ีตรงกันตามหลักวิชาท้ังฝายอภิธรรมและฝายพระสูตร อธิบายไดดังนี้ 
  พระอภิธรรมอธิบายวา  สมถะ คือ ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยู ความต้ังม่ัน    
ความไมซัดสาย ความไมฟุงซาน ความท่ีจิตไมซัดสาย๑๑๘ 
 พระสูตรอธิบายสมถะไววา “...สมถะท่ีภิกษุเจริญแลวยอมใหสําเร็จประโยชนอะไร         
คือ ยอมใหจิตเจริญ จิตท่ีเจริญแลว ยอมใหสําเร็จประโยชนอะไร คือ ยอมละราคะได...”๑๑๙ 
 ดังนั้นจุดมุงหมายหลักของการเจริญสมถกรรมฐาน คือ การทําใหจิตมีสมาธิ ผูวิจัยจึงเห็น
วาจําเปนท่ีจะตองศึกษาถึง ความหมายของสมาธิ ลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ และระดับของสมาธิ 
 ๒.๓.๑.๑. ความหมายของสมาธิ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหคําจํากัดความของ ”สมาธิ” ดังนี้ 
    สมาธิ คือ ความต้ังม่ัน แหงจิต; ความสํารวมใจใหแนวแนเพื่อใหจิตใจสงบหรือ
เพื่อใหเกิดปญญาเห็นแจง๑๒๐ 
  พระธรรมวิสุทธิกวี อธิบายวา  
 สมาธิ หมายถึง ความต้ังม่ันแหงจิต ความท่ีจิตม่ันคง ไมหวั่นไหว แมมีอารมณ 
 

                                                            
๑๑๖พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พทุธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว,  หนา ๓๐๕. 
๑๑๗รองศาสตราจารยคูณ โทขันธ, การพัฒนาจิต, อางแลว, หนา ๑๖.   
๑๑๘อภิ.สํ.๓๔/๕๔/๓๖. 
๑๑๙องฺ.ทุก.๒๐/๓๒/๗๖. 

 ๑๒๐ราชบัณฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, อางแลว, หนา ๑๑๓๐. 



 ๕๗

ภายนอกมากระทบก็รักษาปกติภาพไวได๑๒๑ 
  พระธรรมปฎก ใหความหมายของสมาธิ วา 

สมาธิ แปลกันวา ความตั้งม่ันของจิต หรือภาวะท่ีจิตแนวแนตอส่ิงท่ีกําหนด      
คําจํากัดความของสมาธิท่ีพบเสมอ คิอ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือเรียกส้ัน ๆ วา “เอกัคคตา” 
ซ่ึงแปลวา ภาวะท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง คือ การที่จิตกําหนดแนวแนอยูกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
ไมฟุงซานหรือสายไป๑๒๒ 

ทานอาจารยพระมหาบัว าณสัมปนโน กลาวถึงสมาธิวา 
สมาธิ คือ ความสงบหรือความตั้งม่ันของใจ จึงเปนขาศึกตอความคะนองของ

ใจท่ีไมอยากรับ “ยา” คือกรรมฐาน ผูตองการปราบปรามความคะนองของใจ ซ่ึงเคย
เปนขาศึกตอสัตวมาหลายกัปนับไมถวน จึงจําเปนตองฝนใจรับ”ยา” คือ กรรมฐาน 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) อธิบายวา   
สมาธิ คือ ภาวะท่ีจิตม่ันคง แนวแน ไมหวั่นไหวฟุงซานไปในอารมณตาง ๆ 

ภายนอกดวยอํานาจสติท่ีกําหนดจับอารมณอยางใดอยางหนึ่งไวม่ันคง สมาธิท่ัวไปใช
หมายถึง การทําใจใหสงบ การระงับอารมณฟุงซาน๑๒๓   

            คัมภีรวิสุทธิมรรค ระบุความหมายของสมาธิ โดยใชคําวา “กุสลจิตฺเตกคฺคตา” แปลวา 
สมาธิ คือ ภาวะท่ีมีอารมณหนึ่งเดียวของกุศลจิต หมายถึง การที่จิตและเจตสิกท้ังหลาย ต้ังม่ัน ดํารง
ม่ันในอารมณอันเดียว อยางสมํ่าเสมอดวยดี ไมซัดสาย ไมฟุงซาน นอกจากนี้ยังไดแสดงคุณลักษณะ
ของสมาธิไววา “สมาธิมีความไมฟุงซานเปนลักษณะ มีหนาท่ีกําจัดความฟุงซาน มีความไมหวั่นไหว
เปนอาการปรากฏ มีความสุขเปนเหตุใหเกิด ตามพุทธพจนท่ีวา สุขิโน จิตฺตํ สมาธิยติ จิตของผูมี
ความสุขยอมต้ังม่ัน”๑๒๔ 
      สรุปความแลว สมาธิ หมายถึง ภาวะท่ีจิตสงบนิ่ง แนวแน ต้ังม่ัน มีอารมณเปนหนึ่ง    
ไมหวั่นไหวกับส่ิงท่ีผานมาทางตา หู จมูก ล้ิน กายและใจ ท่ีเปนรูป เสียง กล่ิน รส โผฏทัพพะ และ
ธรรมารมณ หรือท่ีเรียกวา อารมณ ๖ อันทําใหจิตฟุงซาน สายไปมา ไมสงบนิ่ง สมาธิเปนหลักธรรม
สําคัญอันหนึ่งของพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสุงสุด คือ ความหลุดพนจากกิเลส

                                                            
๑๒๑พระธรรมวิสุทธิกวี (พจิิตร  ิตวณฺโณ) ,การพัฒนาจิต ภาคหนึ่ง, อางแลว ,หนา ๒๖.  
๑๒๒พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พทุธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา ๘๒๔.  
๑๒๓พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน, อางแลว, 

หนา ๑๐๑๑.  
 ๑๒๔วิสุทฺธิ.๑/๑๐๕. 



 ๕๘

และทุกขท้ังปวง เปนวิธีฝกจิตใหสงบต้ังม่ัน อยูในข้ันของการเตรียมจิตใหพรอมท่ีจะใชปญญา
พิจารณาใหรูแจงสภาวธรรมตามความเปนจริง 
 ๒.๓.๑.๒ ลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ   

จิตท่ีเปนสมาธิ  มีลักษณะดี ๘ ประการ ดังพุทธพจนท่ีวา   
   โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส 
                               มุทุภูเต กมฺมนิเย ฐิเต อเนฺชปฺปตฺเต อาสวานํ ขยาณาย จิตฺตํ อภนิินฺนาเมติ๑๒๕ 
 
    คําบาลีนี้หมายถึง จิตท่ีมีลักษณะเปนสมาธิถึงข้ันสมบูรณ คือ ข้ันฌาน เรียกไดวา     
จิตประกอบดวยองค ๘ คือ 
  ๑. สมาหติะ  คือ ต้ังม่ัน               ๒. ปริสุทธะ  คือ บริสุทธ์ิสะอาด 
  ๓. ปริโยทาตะ  คือ ผองใส              ๔. อนังคณะ  คือ โปรงโลง  เกล้ียงเกลา 
  ๕.  วิคตูปกเิลส  คือ ปราศจากส่ิงมัวหมอง   ๖.  มุทุภตูะ  คือ นุมนวล 
  ๗.  กัมมนยีะ  คือ ควรแกการงาน ทนงาน    ๘.  อาเนญชัปปตตะ คือ อยูตัว ไมวอกแวก  
    จิตท่ีเปนสมาธิ เปนจิตท่ีมีคุณภาพดแีละมีสมรรถภาพสูง มีลักษณะสําคัญ ดังนี้๑๒๖ 
  ๑. แข็งแรง มีพลังมาก  เปรียบเสมือนกระแสน้ําท่ีถุกควบคุมใหไหลพุงไปในทิศทางเดียว 
ยอมมีกําลังแรงกวาน้ําท่ีถูกปลอยใหไหลพรากระจายออกไป 
  ๒. ราบเรียบ สงบซ้ึง  เปรียบเสมือนสระหรือบึงน้ําใหญ ท่ีมีน้ํานิ่ง ไมมีลมพัดตอง ไมมี
ส่ิงรบกวนใหกระเพื่อมไหว 
  ๓. ใส กระจาง มองเหน็อะไร ๆ ไดชัด  เสมือนน้ําสงบนิง่ ไมเปนร้ิวคล่ืน และฝุนละอองท่ี
มีก็ตกตะกอนนอนกนหมด 
  ๔. นุมนวล ควรแกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน  เพราะไมเครียด ไมกระดาง ไมวุน    
ไมขุนมัว ไมสับสน ไมเรารอน ไมกระวนกระวาย 
  จิตท่ีมีองคประกอบเชนนี้ เหมาะแกการนําเอาไปใชในงานไดดีท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง   
ใชในงานทางปญญา อันไดแก เปนสนามปฏิบัติการของปญญาในการพิจารณาสภาวธรรมใหเกิด   
ความรูแจงตามเปนจริง  หรือใชในงานสรางพลังจิตใหเกิดอภิญญาสมาบัติอยางใดๆ ก็ได ดังไวพจน    
ท่ีแสดงความหมายของสมาธิคําหนึ่ง คือ เอกัคคตา ท่ีแปลวา ภาวะท่ีจิตมีอารมณหนึ่งเดียว มาจาก      
เอก (หนึ่ง) + อัคค (อารมณ) + ตา (ภาวะ)  ความหมายเดิมแทของคําวา อัคคะ คือ จุดยอดหรือจุดปลาย 

                                                            
๑๒๕วิสุทธิ.๒/๒๐๓. 
๑๒๖พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๘๓๐. 



 ๕๙

โดยนัยนี้ จิตเปนสมาธิก็คือ จิตท่ีมียอดหรือมีจุดปลายจุดเดียว ซ่ึงยอมมีลักษณะแหลมพุงแทงทะลุ      
ส่ิงตางๆ ไปไดงาย เอกัคคตาเปนองคธรรมท่ีมีอยูในฌานทุกข้ัน 
 สรุปแลว ลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ คือ เปนภาวะท่ีจิตสวาง โลง โปรง เปนอิสระ และ 
เบิกบาน พรอมท่ีจะปฏิบัติการทางปญญาในการพิจารณาสภาวธรรมท้ังหลาย ใหเกิดความรูแจงตาม
ความเปนจริง  เพื่อเขาถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน 
 ๒.๓.๑.๓ ระดับของสมาธิ       
       ในช้ันอรรถกถา สมาธิแบงออกเปน ๓ ระดับ ดังบาลีวา 

ติวิธํ สมาธึ ปริปูเรติ ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธึ อปฺปนาสมาธินฺติ ฯ ตสฺเสวํ 
ตสมึ นิมิตฺเต ปุนปฺปุนํ มานสํ จาเรนฺตสฺส นีวรณานิ วิกฺขมฺภนฺติ สติ สนฺติฏฐติ อุปจาเร 
จิตฺตํ  สมาธิยติ ฯ ปฐมชฺฌานาทิวเสน อปฺปนาปฺปตฺตจิตฺตสฺเสว หิ อยํ วิกุพฺพนา อปฺปนา 
สมฺปชฺชติ ฯ๑๒๗   

 ซ่ึงอธิบายระดับของสมาธิแตละระดับไดดังนี้      
  ๑. ขณิกสมาธิ คือสมาธิช่ัวขณะ เปนสมาธิข้ันตน เปนความแนวแนหรือความสงบ    
แหงจิตท่ีเกิดข้ึนแลวต้ังม่ันอยูไมนาน สงบอยูช่ัวขณะหนึ่ง แลวในที่สุด จิตก็จะวิ่งไปรับอารมณอ่ืน
ตอไป ขณิกสมาธินี้คนท่ัวไปอาจใชประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีการงานหรือในกิจวัตรประจําวัน    
ใหไดผลดี และจะใชเปนจุดต้ังตนในการเจริญวิปสสนาก็ได            
  ๒. อุปจารสมาธิ คือสมาธิเฉียด ๆ หรือสมาธิจวนจะแนวแน เปนสมาธิข้ันท่ีสามารถระงับ
นิวรณไดกอนท่ีจะเขาสูภาวะแหงฌาน หรือสมาธิในบุพภาคแหงอัปปนาสมาธิ  เปนสมาธิเกือบสมบูรณ
ท่ีจะถึงภาวะแหงสมาธิประเภทท่ี ๓ อยูในระดับเฉียด ๆ แตยังไมถึงระดับอัปปนา   
  ๓. อัปปนาสมาธิ คือสมาธิแนวแน หรือสมาธิท่ีแนบสนิท เปนสมาธิระดับสูงสุดท่ีมี
ความลุมลึกจนถึงตัดอารมณภายนอกท่ีเขามากระทบกับอายตนะได  เชน เสียงท่ีผานเขามาทางหู ก็ไม
รับรู ไมไดยิน อัปปนาสมาธิมีอยูในฌานท้ังหลาย ถือวาเปนผลสําเร็จท่ีตองการของการเจริญสมาธิ 
 ฌาน๑๒๘ คือ ภาวะท่ีจิตสงบแนวแนอันเนื่องมาจากการเพงอารมณ ไดแก ภาวะจิตท่ีมี
สมาธิอันมีความประณีตสนิทชัดเจนผองใส และมีกําลังมากนอยตาง ๆ กันแยกไดเปนหลายระดับ  

                                                            
๑๒๗วิสุทธิ.๑/๑๘๔. 
๑๒๘รองศาสตราจารยคูณ โทขันธ, การพัฒนาจิต,  อางแลว, หนา ๑๓.   



 ๖๐

ความตางของระดับนั้นกําหนดดวยคุณสมบัติของจิตท่ีเปนองคประกอบรวมของสมาธิในขณะน้ัน ๆ 
เรียกกันวา องคฌาน หรือตามบาลีวา ฌานงฺค  มีท้ังหมด ๖ อยาง๑๒๙ ไดแก  
  ๑) วิตก แปลวา ความตริ หมายถึง การจรดหรือปกลงไปในอารมณหรือยกจิต        
ใสอารมณ 
  ๒) วิจาร แปลวา ความตรอง หมายถึง การฟน เคลา หรือเอาจิตผูกพันอยูกับอารมณ
  องคฌาน ๒ ขอแรกนี้ ตอเนื่องกัน คือ วิตก เอาจิตจรดไวกับอารมณ วิจาร เอาจิตเคลา
อารมณนั้น ยกตัวอยางเปรียบไดกับคนเอาภาชนะสําริดท่ีสนิมจับไปขัด วิตกเหมือนมือท่ีจับภาชนะไว 
วิจารเหมือนมือท่ีถือแปรงขัดสีไปมา หรือเปรียบกับชางปนหมอ วิตกเหมือนมือท่ีกดไว วิจารเหมือน 
มือท่ีแตงไปท่ัว ๆ          
  ๓) ปติ แปลวา ความอ่ิมใจ ดื่มด่ํา หรือเอิบอ่ิม     
  ๔) สุข แปลวา ความสุข หมายถึง ความสําราญ ช่ืนฉํ่า คลองใจ ปราศจากความ     
บีบค้ัน หรือรบกวนใด ๆ           
  องคฌาน ขอ ๓. และ ๔. มีความคลายกัน จึงควรทราบลักษณะท่ีตางกัน คือ ปติ 
หมายถึง ความยินดีในการไดอารมณท่ีตองการ สวน สุข หมายถึง ความยินดีในการเสวยรสอารมณ      
ท่ีตองการ ตัวอยางเชน คนผูหนึ่งเดินทางมาในทะเลทรายเหน่ือยออน แสนจะรอนและหิวกระหาย 
ตอมาเขาเห็นหมูไมและแองน้ําอยูใกลท่ีนั้น หลังจากนั้นเขาก็ไดไปถึง เขาพักผอนและดื่มน้ําท่ีหมูไม
และแองน้ํานั้นสมใจ อาการดีใจเม่ือเห็นหรือไดยินขาวหมูไมและแองน้ํานั้น เรียกวา ปติ อาการช่ืนใจ
เม่ือไดเขาพักท่ีใตรมไมและไดดื่มน้ํา เรียกวา สุข       
  ๕) อุเบกขา แปลวา ความวางเฉย หรือความมีใจเปนกลาง หรือแปลใหเต็มวา ความ
วางทีเฉยดูอยู หมายถึง การดูอยางสงบ หรือดูตามเร่ืองท่ีเกิด ความจริงแลวอุเบกขา มีในฌาน ทุกข้ัน แต
ในฌานข้ันตนๆ ไมเดนชัด ยังถูกธรรมท่ีเปนขาศึก เชน วิตก วิจาร และสุขเวทนา เปนตน ขมไว คร้ังถึง
ฌานท่ี ๔ ธรรมท่ีเปนขาศึกระงับไปหมด อุเบกขาจึงบริสุทธ์ิ ผุดผอง แจมชัด และพาใหธรรมอ่ืน ๆ         
ท่ีประกอบอยูดวย เชน สติ พลอยแจมชัดบริสุทธ์ิไปดวย     
  ๖) เอกัคคตา แปลวา ภาวะท่ีจิตมีอารมณหนึ่งเดียว ไดแก ตัวสมาธินั่นเอง  
  ฌาน มีหลายข้ัน ยิ่งเปนฌานข้ันสูงมากข้ึนไปเทาใด  องคธรรมตาง ๆ ท่ีเปน
คุณสมบัติของจิตก็ยิ่งนอยลงไปเทานั้น  ฌานแบงเปน ๒ ระดับใหญ ๆ และในแตละระดับ แบงยอย

                                                            
๑๒๙พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๘๗๓-๘๗๔. 
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ออกไปอีกระดับละ ๔ รวมเปน ๘ อยาง เรียกวา ฌาน ๘ หรือสมาบัติ ๘ อันเปนธรรมวิเศษท่ีบุคคลควร
เขาถึง ไดแก 

   ๑. รูปฌาน ๔๑๓๐ คือ ฌานมีรูปธรรมเปนอารมณ หรือฌานท่ีเปนรูปาวจร ไดแก 
        ก.  ปฐมฌาน (ฌานท่ี ๑) มีองคประกอบ ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา  
        ข. ทุติยฌาน (ฌานท่ี ๓) องคประกอบ ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา   
        ค. ตติยฌาน (ฌานท่ี ๓) มีองคประกอบ ๒ คือ สุข เอกัคคตา   
        ง. จตุตถฌาน (ฌานท่ี ๔) มีองคประกอบ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา 

      ๒. อรูปฌาน ๔๑๓๑ คือ ฌานท่ีมีอรูปธรรมเปนอารมณ หรือฌานท่ีเปนอรูปาวจร ไดแก     
ก. อากาสานัญจายตนะ คือ ฌานอันกําหนดอากาศคือชองวางหาท่ีสุดมิได     
    เปนอารมณ                
ข. วิญญาณัญจายตนะ คือ ฌานอันกําหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิไดเปนอารมณ         
ค. อากิญจัญญายตนะ คือ ฌานอันกําหนดภาวะท่ีไมมีอะไร ๆ เปนอารมณ        
ง. เนวสัญญานาสัญญายตนะ คือ ฌานอันเขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช    
ไมมีสัญญาก็ไมใช   ฌานท่ีเลิกกําหนดส่ิงใด ๆ โดยประการท้ังปวง 

การบําเพ็ญสมถภาวนายอมไดผลสําเร็จสูงสุด คือ สมาบัติ ๘ หรือ ฌาน ๘ เพียงเทานี้ 
หมายความวา สมถภาวนายอมนําไปสูภาวะจิตท่ีเปนสมาธิไดสูงสุดเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
เทานั้น  

๒.๓.๒ อารมณสมถกรรมฐาน  
 คือ ส่ิงท่ีจิตเขาไปกําหนด เขาไปยึดเหนี่ยว หรือเขาไปเกาะเกี่ยว จะเปนส่ิงท่ีเปนรูปธรรม

หรือนามธรรมก็ได ท่ีใชเอามาใหจิตกําหนด หรือเขาไปยึดเหน่ียว เพื่อชักนําใหจิตเกิดความสงบ    
คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะและคัมภีรปกรณวิ เสสวิสุทธิมรรค  แสดงถึงกรรมฐาน ๔๐ ท่ีผู เจริญ             
สมถกรรมฐานสามารถนําเอาไปเปนอุปกรณในการฝกจิตเพื่อใหเกิดความสงบเปนสมาธิ ไดแก       
กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐  อัปปมัญญา ๔  สัญญา ๑  ววัฏฐาน ๑  อารุปป ๔  รวม ๔๐ อยางท่ี      
ผูปฏิบัติจะตองพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมกับจริตของตน รายละเอียดพอสังเขปมีดังนี้  

๑. กสิณ๑๓๒ เปนกรรมฐานท่ีใชวัตถุสําหรับเพง เพื่อจูงจิตใหเปนสมาธิ จิตมีจุดรวมเปน
หนึ่งเดียว มี ๑๐ ชนิด  ไดแก 

                                                            
๑๓๐ที.ปา.๑๑/๓๐๖/๒๗๘.  
๑๓๑ที.ปา.๑๑/๓๐๘/๒๘๑.  
๑๓๒ที.ปา.๑๑/๓๖๐/๔๒๙-๔๓๐. 
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      ๑.๑ ภูตกสิณ หมายถึง กสิณ คือ ภูตรูป หรือ ธาตุ ๔ ไดแก 
          ๑.๑.๑ ปฐวีกสิณ คือ กสิณท่ีใชดินธรรมชาติเปนนิมิตในการเพงพิจารณา 
          ๑.๑.๒ อาโปกสิณ คือ กสิณท่ีเอาน้ําตามธรรมชาติมาเปนนิมิตในการเพง 
                                                 พิจารณา 
          ๑.๑.๓ เตโชกสิณ คือ กสิณท่ีใชไฟ เปลวไฟ แสงสวางของไฟ เปนนิมิตใน 
             การเพงพิจารณา 
                                      ๑.๑.๔ วาโยกสิณ คือ กสิณท่ีใชลม เชน ยอดไมตาง ๆ ท่ีลมพัดเอนไปเอนมา  
                                                 พรอม ๆ กัน เปนนิมิตในการเพงพิจารณา 
        ๑.๒ วรรณกสิณ หมายถึง กสิณ คือ สี  ไดแก 
          ๑.๒.๑ นีลกสิณ คือ กสิณท่ีนําเอาวัตถุสีเขียวมาเปนนิมิตในการเพงพิจารณา 
                                      ๑.๒.๒ ปตกสิณ คือ กสิณท่ีนําเอาวัตถุสีเหลืองมาเปนนิมิตในการเพงพิจารณา 
          ๑.๒.๓ โลหิตกสิณ คือกสิณท่ีนําเอาวัตถุสีแดงมาเปนนิมิตในการเพงพิจารณา 
                                      ๑.๒.๔ โอทาตกสิณ คือกสิณท่ีนําเอาวัตถุสีขาวมาเปนนิมิตในการเพงพิจารณา 
              ๑.๓ อาโลกกสิณ คือ กสิณท่ีเอาแสงสวางเปนนิมิตในการเพงพิจารณา 

    ๑.๔ อากาสกสิณ  คือ กสิณท่ีเอาชองวางหรือท่ีวาง เชน รูฝาบาน รูหรือชองท่ี 
หนาตางเปนนิมิตในการเพงพิจารณา 

๒. อสุภะ คือ กรรมฐานท่ีใชการพิจารณาส่ิงไมสวยไมงาม ไดแก ซากศพในลักษณะ
ตาง ๆ นับต้ังแตตายไป ๒-๓ วัน จนเหลือแตโครงกระดูก มี ๑๐ ชนิด๑๓๓ ดังนี้  

๒.๑ อุทธุมาตกอสุภ คือ ซากศพท่ีเนาพองข้ึนอืด ดูแลวหลับตาบริกรรมวา      
“เนาพอง นาเกลียด เนาพอง นาเกลียด ๆ ๆ ๆ ฯลฯ” 
                            ๒.๒ วินีลกอสุภะ คือ ซากศพท่ีมีสีเขียวคลํ้าคละดวยสีตาง ๆ ดูแลวหลับตาบริกรรม
วา “ซากศพสีเขียวนี้ เปนของนาเกลียด ๆ ๆ ๆ ฯลฯ” 
            ๒.๓ วิปุพพกอสุภะ คือ ซากศพท่ีมีน้ําเหลืองไหลเยิ้มตามท่ีท่ีแตกปริ ดูแลว
หลับตาบริกรรมวา “ซากศพนํ้าเหลืองไหลออกนี้ เปนของนาเกลียด ซากศพนํ้าเหลืองไหลออกนี้    
เปนของนาเกลียด ๆ ๆ ๆ ฯลฯ” 
         ๒.๔ วิจฉิททกอสุภะ คือ ซากศพท่ีขาดจากกันเปนสองทอน ดูแลวหลับตา
บริกรรมวา “ซากศพท่ีขาดน้ี เปนของนาเกลียด ซากศพท่ีขาดน้ี เปนของนาเกลียด ๆ ๆ ๆ ฯลฯ” 

                                                            

 ๑๓๓พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), 
อางแลว, หนา ๓๑๕. 
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         ๒.๕ วิกขายิตกอสุภะ คือ ซากศพท่ีถูกสัตว เชน แรง กา สุนัข จิก ท้ึง กัดกิน          
ดูแลวหลับตาบริกรรมวา “ซากศพท่ีถูกสัตวกัดขาดวิ่นไปนี้ เปนของนาเกลียด ซากศพท่ีถูกสัตว       
กัดขาด วิ่นไปนี้  เปนของนาเกลียด ๆ ๆ ๆ ฯลฯ” 
            ๒.๖ วิกขิตตกอสุภะ คือ ซากศพที่กระจุยกระจาย มือ เทา ศีรษะ หลุดออกไปขาง ๆ    
ดูแลวหลับตาบริกรรมวา “ซากศพท่ีถูกสัตวกัดกระจุยกระจายอยูในท่ีนั้น ๆ นี้  เปนของนาเกลียด 
ซากศพท่ีถูกสัตวกัดกระจุยกระจายในท่ีนั้น ๆ นี้  เปนของนาเกลียด ๆ ๆ ๆ ฯลฯ” 
         ๒.๗ หตวิกขิตตกอสุภะ คือ ซากศพท่ีถูกสับฟนเปนทอน ๆ กระจายออกไป ดูแลว
หลับตาบริกรรมวา “ซากศพที่ถูกสับเปนทอน ๆ นี้ เปนของนาเกลียด ซากศพท่ีถูกสับเปนทอน ๆ นี้ 
เปนของนาเกลียด ๆ ๆ ๆ ฯลฯ” 
                       ๒.๘ โลหิตกอสุภะ คือ ซากศพท่ีมีโลหิตไหลอาบเร่ียราดอยู ดูแลวหลับตา
บริกรรมวา “ซากศพท่ีมีเลือดไหลออกนี้ เปนของนาเกลียด ซากศพท่ีมีเลือดไหลออกนี้ เปนของนา
เกลียด ๆ ๆ ๆ ฯลฯ” 
     ๒.๙ ปุฬุวกอสุภะ คือ ซากศพท่ีมีหนอนคลาคลํ่าเต็มไปหมด ดูแลวหลับตา
บริกรรมวา “ซากศพท่ีมีหมูหนอนไหลออกอยูนี้ เปนของนาเกลียด ซากศพท่ีมีหมูหนอนไหลออกอยู
นี้  เปนของนาเกลียด ๆ ๆ ๆ ฯลฯ” 
  ๒.๑๐ อัฏฐิกอสุภะ คือ ซากศพท่ียังเหลืออยูแตรางกระดูก ดูแลวหลับตาบริกรรม
วา “ซากศพท่ีเปนรางกระดูกนี้ เปนของนาเกลียด ซากศพท่ีเปนรงกระดูกนี้ เปนของ นาเกลียด ๆ ๆ ๆ 
ฯลฯ” 

๓. อนุสสติ๑๓๔  คือ กรรมฐานท่ีใชการพิจารณาอารมณหรือเร่ืองอันควรระลึกถึง 
เนือง ๆ ซ่ึงเม่ือระลึกแลวทําใหจิตสงบ สบาย และปลอดโปรง  มี ๑๐ ชนิด ดังนี้ 
          ๓.๑ พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาวา พระพุทธองคทรงเพียบพรอม
ดวยพระคุณตาง ๆ ดังนี้ 
    ๑. อรหํ  ทรงเปนพระอรหันต 
    ๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ทรงเปนผูตรัสรูธรรมดวยพระองคเองโดยชอบ 
    ๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  ทรงสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ 
    ๔. สุคโต  ทรงเสด็จไปดี 
    ๕. โลกวิทู  ทรงรูจักโลก รูแจงแทงตลอดโลก 
    ๖. อนุตฺตโร  ทรงสามารถฝกคนไดอยางยอดเยี่ยม 

                                                            
๑๓๔องฺ.เอก.๒๐/๔๗๓-๔๘๒/๕๐. 



 ๖๔

    ๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ทรงเปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
    ๘. พุทฺโธ  ทรงเปนผูต่ืน เบิกบาน และทรงเปนผูรู 
    ๙. ภควา  ทรงเปนผูมีโชค 
     ๓.๒ ธัมมานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสเทศนาไว        
พึงภาวนาระลึกถึงธรรมคุณ ๖  วา 
    ๑. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม  พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว
ท้ังปริยัติธรรมและโลกุตตรธรรม 
    ๒. สนฺทิฏ ิโก  พระธรรมอันบุคคลปฏิบัติตามยอมสามารถเห็นประจักษ

ดวยตนเอง เห็นผลไดในปจจุบัน 
    ๓. อกาลิโก  พระธรรมอันบุคคลปฏิบัติตามยอมใหผลดีเสมอ (เปนของไมมี
กาลเวลา) 
    ๔. เอหิปสฺสิโก  พระธรรมเปนของแททนตอการพิสูจน ควรเรียกใหมาดู 
    ๕. โอปนยิโก  พระธรรมนั้นอันบุคคลควรนอมเขามาในตน 
    ๖. ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ พระธรรมเปนของอันวิญูชนพึงรูไดเฉพาะตน 
    ๓.๓ สังฆานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆหรือสมมติสงฆ พึงภาวนาระลึก
ถึงสังฆคุณ ๙  วา  
    ๑. สุปฏิปนฺโน  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดี 
    ๒. อุชุปฏิปนฺโน  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติตรง 
    ๓. ายปฏิปนฺโน  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติเพื่อ
พระนิพพานท่ีเรียกวา ญายะ 
    ๔. สามีจิปฏิปนฺโน  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติ
ชอบยิ่ง ควรแกการทําสามีจิกรรม 
    ๕. อาหุเนยฺโย  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูควรรับของบูชา 
       ๖. ปาหุเนยฺโย  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูควรแกของ      
ท่ีเขาเตรียมไวเพื่อตอนรับ 
    ๗. ทกฺขิเณยฺโย  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูควรแกของ
ทําบุญ 
    ๘. อฺชลิกรณีโย  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูควรแก    
การทําอัญชลีกรรมคือยกมือไหว 
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    ๙. อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
เปนเนื้อนาบุญอันประเสริฐของโลก ไมมีเนื้อนาบุญอ่ืนยิ่งกวา 
   ๓.๔ สีลานุสสติ  นอมจิตระลึกถึงศีลท่ีตนมีอยูหรือรักษาอยู จะเปนศีล ๕ ศีล ๘  
ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ท่ีตนรักษาไวอยางบริสุทธ์ิ เพื่อความผองใสแหงดวงจิต คือ ศีลท่ีประกอบดวย
คุณลักษณะท่ีไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไปเพื่อสมาธิ  
   ๓.๕ จาคานุสสติ  นอมจิตระลึกถึงการบริจาคทานของตน ใหระลึกถึงการทําบุญ
ตาง ๆ ไมวาจะถวายสังฆทาน ทอดกฐิน ผาปา ท่ีตนไดทําแลว 
   ๓.๖ เทวตานุสสติ  นอมจิตระลึกถึงธรรมอันทําบุคคลใหเปนเทวดาอันไดแกความ
เปนผูสมบูรณดวยหิริ ความละอายบาป และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาป รวมท้ังความมีศรัทธา ศีล 
สุตะ จาคะ และปญญา 
    ๓.๗ มรณัสสติ  นอมจิตระลึกถึงความตายท่ีจะมาถึงตน มีสติระลึกถึงความตาย
เปนของธรรมดา เกิดความสังเวชสลดจิตในความตาย และมีญาณรูชัดวาในที่สุดตองตายเปนแนแท 
หลีกเล่ียงความตายไมได 
   ๓.๘ กายคตาสติ  ต้ังสติพิจารณารางกาย ระลึกเห็นวารางกายประกอบดวย      
สวนตาง ๆ อันไมสะอาด ไมงาม เปนของปฏิกูลนารังเกียจ ไมควรยึดม่ันถือม่ันอาการ ๓๒ ท่ีมีใน
รางกาย ไดแก 
    - ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เรียกวา หมวดตจปญจกะ 
    - เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม เรียกวา หมวดวักกปญจกะ 
    - หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด เรียกวา หมวดปปผาสปญจกะ 
    - ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา มันสมอง เรียกวา                    
                                            หมวดมัตถลุงคปญจกะ 
    - ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขน เรียกวา หมวดเมทฉักกะ 
    - น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เรียกวา หมวดมุตตฉักกะ 
                                       กําหนดพิจารณารูเห็นอาการ ๓๒ ในรางกายน้ีวาเปนของไมสะอาด นาเกลียด 
    ๓.๙ อานาปานสติ  ต้ังสติกําหนดลมหายใจเขาออก มีสติกําหนดรูตามลมหายใจ 
ผูวิจัยจะกลาวรายละเอียดในหัวขอการเจริญสมถกรรมฐานตามวิธีอานาปานสติ 
   ๓.๑๐ อุปสมานุสติ  นอมจิตระลึกถึง ธรรมอันเปนท่ีระงับกิเลสและทุกข คือ 
นิพพาน สรรพส่ิงลวนอยูภายใตกฎท้ังสาม คือ เกิดข้ึน ต้ังอยู และดับไป 
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  ๔. อัปปมัญญา๑๓๕ คือ ธรรมท่ีแผไปไมมีประมาณ ไมจํากัดขอบเขต ตองแผไปอยาง
สมํ่าเสมอในมนุษยและสัตวท้ังหลาย ไดแก พรหมวิหาร ๔  มี ๔ ประการ คือ 
        ๔.๑ เมตตาภาวนา คือ แผความรักความปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข 
       ๔.๒ กรุณาภาวนา คือ แผความสงสาร คิดชวยเขาใหพนทุกข 
       ๔.๓ มุทิตาภาวนา คือ แผความยินดีเม่ือเขามีความสุข 
       ๔.๔ อุเบกขาภาวนา คือ แผความวางใจเปนกลาง 
  ๕ .  อาหาเรปฏิกูลสัญญา๑๓๖ คือ  กําหนดพิจารณาอาหารให เห็นวา  เปนปฏิกูล              
นาเกลียด โดยพิจารณาลักษณะอาการตาง ๆ       
   ๕.๑ ปริสันโต โดยการแสวงหา จะตองเหยียบหลุมโสโครก บอน้ําครําท่ีเจือปน
ดวยน้ําลางภาชนะ มูลสุนัข มูลสุกร        
   ๕.๒ ปริโภคโต โดยการบริโภค เม่ือกลืนเขาไปในปากเค้ียวปนกัน จะเปนเหมือน
อาเจียนท่ีสํารอกออกมา เปนของปฏิกูล       
   ๕.๓ นิพานโต โดยการหมักหมม อาหารเกาหมักหมมสะสมในกระเพาะหรือ
ลําไสหรือทางท่ีจะออกสูภายนอกรางกายของเรา เสมือนหลุมอุจจาระ    
   ๕.๔ อปริปกกโต โดยยังไมยอย อาหารท่ียังไมยอยเกิดอาการปุดเปนฟอง อยูใน
สภาพนาเกลียด มีกล่ินดุจซากศพสัตวในหลุมถูกฝนตกลงมาลมโชยเอากล่ินเหม็นนั้นเขาบาน 
   ๕.๕ ปริปกกโต โดยอาการท่ียอยแลว อาหารเกาท่ียอยแลวอยูปลายลําไสใหญ   
รอขับถายออกทางทวารหนัก        
   ๕.๖ นิสสทนโต โดยอาการหล่ังไหลออก อาหารเขาทางเดียว คือ ทางปาก แตเวลา
ออกจากรางกาย มีทางออกถึง ๙ ทาง คือ ทางตา ๒ ขาง ทางหู ๒ ขาง ทางจมูก ๒ ขาง ทางปาก      
ทางทวารหนัก ทางทวารเบา เปนความนาเกลียดของฮาหารท่ีถูกขับถายออกมา   
   ๕.๗ สัมมักขนโต โดยอาการแปดเปอน อาหารเกาท่ีถูกขับถายออกมาจากรางกาย 
เปนน้ําลาย น้ํามูก น้ําเหลือง ข้ีตา ข้ีหู ข้ีฟน เหง่ือ ฯลฯ เม่ือแปดเปอนท่ีรางกายหรือเส้ือผาแลว จะตอง
ซักหรือลางทําความสะอาด 
  ๖. จตุธาตุววัฏฐาน๑๓๗ คือ กําหนดพิจารณาแยกสวนประกอบตาง ๆ ของรางกายของตน
โดยสักวาเปนธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ  เปนของนาเกลียด ปฏิกูล ไมงามท้ังส้ิน ไมควรยึดม่ันถือม่ัน    

                                                            
๑๓๕ที.ปา.๑๑/๓๐๘/๒๘๐. 
๑๓๖องฺ.เอก.๒๐/๔๕๓-๔๖๒/๕๐.  
๑๓๗องฺ.เอก.๒๐/๔๔๓-๔๕๒/๕๐. 
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กายน้ีเปนเพียงธาตุ ๔ ท่ีมาประชุมรวมกันเขา ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา ไมใชเรา ไมใชของเรา
   ๖.๑ ธาตุดิน มีลักษณะแข็ง เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก มาม หัวใจ 
ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย ฯลฯ       
   ๖.๒ ธาตุน้ํา มีลักษณะเอิบอาบ เชน เสลด ดี หนอง เลือด เหง่ือ น้ําตา น้ําลาย น้ํามูก 
ไขขอ มูตร ฯลฯ          
   ๖.๓ ธาตุลม มีลักษณะพัดไปมา เชน ลมในทอง ลมในไส ลมหายใจ ฯลฯ  
   ๖.๔ ธาตุไฟ มีลักษณะรอน ไดแก ไฟท่ียังกายใหอบอุน ไฟท่ียังกายใหทรุดโทรม 
ไฟท่ีเผาอาหารใหยอย ฯลฯ 
  ๗. อารุปป หรือ อรูปธรรม หรือ อรูปฌาน๑๓๘ คือ กําหนดพิจารณาภาวะท่ีเปน อรูป
ธรรมเปนอารมณ มี ๔ ประการ คือ  
       ๗.๑ อากาสานัญจายตนฌาน  เพงอากาศวาไมมีท่ีสุด ท้ังความเกิดข้ึนและความ
เส่ือมสลายไป เปนฌานท่ีกําหนดอากาศคือชองวางหาท่ีสุดมิไดเปนอารมณ 
      ๗.๒ วิญญาณัญจายตนะ เพงวิญญาณวาไมมีท่ีสุด ไมวาจะเปนวิญญาณท่ีแผไปใน
อากาศ หรือท่ีอากาศถูกตอง เปนฌานท่ีกําหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิไดเปนอารมณ 
        ๗.๓ อากิญจัญญาตนะ เพงความไมมีของอรูปวิญญาณ เปนฌานท่ีกําหนดภาวะ   
ท่ีไมมีอะไร ๆ 
      ๗.๔ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เพงอรูปวิญญาณท่ีสาม เปนฌานอันเขาถึงภาวะ
ท่ีวามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช   
  ผูปฏิบัติสมถกรรมฐานจะตองเขาใจอารมณของกรรมฐานท้ัง ๔๐ แลวเลือกใชให
เหมาะสมกับอัธยาศัยและจริตของตน  ผลท่ีไดจากการปฏิบัติกรรมฐาน ๔๐ เปนดังนี้ 

   ๑. พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ    
                    มรณัสสติ และ อุปสมานุสติ   ผูปฏิบัติกรรมฐานจะไดรับผลสําเร็จเพียงข้ัน     
    อุปจารสมาธิ ไมถึงอัปปนาสมาธิ  

       ๒. กสิณ ๑๐  อสุภะ ๑๐  อานาปานสติ ๑  กายคตาสติ ๑  อัปปมัญญา ๔     
   และอรูปฌาน ๔  ผูปฏิบัติกรรมฐานจะไดรับผลสําเร็จถึงข้ันอัปปนาสมาธิ  หรือ

ท่ีเรียกวาข้ันฌานได  
- ผูปฏิบัติท่ีใชอสุภะและกายคตาสติ จะเขาถึงรูปาวจรปฐมฌาน  

                                                            
๑๓๘ที.ม.๑๐/๑๒๙/๗๕.  
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- ผูปฏิบัติท่ีใชอัปปมัญญา ๓ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา จะเขาถึงปฐมฌานถึง
จตุตถฌานในฌานปญจกนัย (ฌาน ๕)   

- ผูปฏิบัติท่ีใชอัปปมัญญา คือ อุเบกขา จะเขาถึงปญจมฌานใน ฌานปญจกนัย 
(ฌาน ๕)   

- ผูปฏิบัติท่ีใชกสิณ ๑๐  อานาปานสติ ๑  จะเขาถึงปฐมฌานถึงปญจมฌานใน
ฌานปญจกนัย (ฌาน ๕)   

- ผูปฏิบัติท่ีใชอรูปฌาน จะเขาถึงอรูปฌานอยางเดียวเทานั้น  
ดังนั้นผูเจริญสมถกรรมฐานจําเปนท่ีจะตองศึกษาและเขาใจใหถองแทเสียกอนวา ตนมี

จริตเปนประเภทใด เหมาะสมท่ีจะเลือกใชอารมณกรรมฐานแบบใดท่ีเขากับจริตของตนอันจะทําให
การเจริญสมถกรรมฐานไดผลดีและมีความกาวหนา สําหรับหัวขอเร่ืองจริตนั้นผูวิจัยจะศึกษาในลําดับ
ถัดไป 

๒.๓.๓ ปจจัยท่ีสนับสนุนการเจริญสมถกรรมฐาน 
  นอกจากอารมณสมถกรรมฐาน ๔๐ แลว ผูปฏิบัติควรศึกษาปจจัยท่ีชวยสนับสนุนท่ี  

ทําใหการเจริญสมถกรรมฐานบรรลุผลสําเร็จไดเร็วข้ึน ไดแก จริต สัปปายะ และ นิมิต ซ่ึงมี
รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

๒.๓.๓.๑ จริต หรือ จริยา  แปลวา ความประพฤติปกติ ความประพฤติซ่ึงหนักไป   
ทางใดทางหนึ่ง อันเปนปกติประจําอยูในสันดาน พื้นเพของจิต อุปนิสัย พื้นนิสัย แบบหรือประเภท
ใหญ ๆ แหงพฤติกรรมของคน ตัวความประพฤติหรือลักษณะนิสัยอยางนั้น ๆ เรียกวา จริยา   บุคคล   
ผูมีลักษณะนิสัยและความประพฤติอยางนั้น ๆ เรียกวา จริต การไดศึกษาเขาใจจริตแลวเลือกปฏิบัติ
กรรมฐานท่ีเหมาะสมกับจริตของตนมีประโยชนและสําคัญมาก เม่ือจัดออกเปนประเภทใหญ ๆ     
จริตของคนมี  ๖ ประเภท๑๓๙ ดังนี้ 
  ๑. ราคจริต ไดแก ผูมีราคะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปทางราคะ 
ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม ละมุนละไม พวกราคจริตเม่ือพบเห็นรูปหรือส่ิงท่ี นาพอใจเพียง
เล็กนอย ก็จะเกิดความพิศวงและจะออยอ่ิงดูอยูนาน ยอมติดอกติดใจในคุณ แมเล็กนอย โทษแมจะมี
จริงก็ไมคอยถือ แมเม่ือจะหลีกทาง ก็เปนเหมือนวาไมตองการใหพน หลีกไปอยางมีอาลัย เม่ือจะ
ปฏิบัติกรรมฐาน คนราคจริตควรใชกรรมฐานท่ีเปนคูปรับ คือ อสุภะ และกายคตาสติ 

                                                            

 ๑๓๙พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), 
อางแลว, หนา ๑๖๖-๑๖๘. 
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  ๒. โทสจริต ไดแก ผูมีโทสะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปทาง
โทสะ ประพฤติหนักไปทางใจรอน หงุดหงิด รุนแรง พวกโทสจริตเม่ือพบเห็นส่ิงท่ีไมนาพอใจ       
จะแลดูเดี๋ยวเดียว รูสึกเหมือนระอาใจ แมในเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ ก็จะถือโทษโกรธงาย สวนเร่ืองท่ีดีแม
จะเห็นอยางชัดแจง ก็ไมคอยสนใจนําพา แมเม่ือจะหลีกทางก็ตองการใหพนไปเลยทีเดียว หลีกไป
อยางไมมีพะวงอาลัยใด ๆ  เม่ือจะปฏิบัติกรรมฐาน คนโทสจริตควรใชกรรมฐานท่ีเหมาะ คือ พรหม
วิหารและกสิณ โดยเฉพาะหมวดวัณณกสิณ (สี) 
  ๓. โมหจริต ไดแก ผูมีโมหะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปทาง
โมหะ ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึม เง่ืองงง งมงาย ใครวาอยางใดก็คลอยเห็นตามไปดวย     
พวกโมหจริตเม่ือพบเห็นส่ิงใด ๆ จะตองมีคนอ่ืนสนับสนุนจึงจะคลอยตามหรือเห็นดวย ไมคอยเปน
ตัวของตัวเอง ไดยินคนอ่ืนเขาวาอยางไร ก็วาตาม เขานินทา ก็นินทาบาง  เขาสรรเสริญ ก็สรรเสริญ
บาง ตัวเองจะเปนคนเฉย ๆ ท่ีเฉยน้ันก็เพราะไมรูเร่ืองนั่นเอง เม่ือจะปฏิบัติกรรมฐาน คนโมหจริตควร
ใชกรรมฐานท่ีเกื้อกูล คือ อานาปานสติ และพึงแกดวยมีการเรียน การไตถาม การฟงธรรม การ
สนทนาธรรมตามกาลหรืออยูกับครูอาจารย 
  ๔. สัทธาจริต ไดแก ผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยมากดวย
ศรัทธา ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซ้ึง ช่ืนบาน นอมใจเล่ือมใส เช่ือโดยงาย พวกสัทธาจริตนี้
นอกจากจะมีลักษณะสวนใหญเหมือนกับพวกราคจริตแลว จะเปนคนชอบเสียสละ ชอบบริจาค 
ตองการพบพระเจาพระสงฆ หรือทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตองการฟงพระสัทธรรม มักมีความ
ปลาบปล้ืม ไมใชคนข้ีอวด ไมมีมารยา เล่ือมใสในฐานะท่ีควรเล่ือมใส  เม่ือจะปฏิบัติกรรมฐาน       
คนสัทธาจริตควรเลือกกรรมฐานท่ีชักนําไปในส่ิงท่ีควรแกความเล่ือมใสและความเช่ือท่ีมีเหตุผล คือ 
อนุสติ ๖ ขอแรก เชน ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและศีลของตน 
  ๕. พุทธิจริต หรือ ญาณจริต ไดแก ผูมีความรูเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัย
ความประพฤติหนักไปทางใชความคิดพิจารณา และมองตามความจริง พวกพุทธิจริต หรือ ญาณจริต 
นอกจากจะมีลักษณะสวนใหญเหมือนพวกโทสจริตแลว จะเปนคนวางายสอนงาย ชอบคบมิตรดี รูจัก
ประมาณในการบริโภคอาหาร มีสติสัมปชัญญะ ขยันหม่ันเพียร ชอบศึกษาคนควาหาความรู และมัก
เกิดสังเวชสลดใจในส่ิงท่ีใหเกิดความสังเวชสลดใจ เม่ือจะปฏิบัติกรรมฐาน คนพุทธิจริตหรือญาณ
จริตควรเลือกกรรมฐานท่ีเหมาะ คือ มรณสติ อุปสมานุสติ จตุธาตุววัฏฐาน และอาหาเรปฏิกูลสัญญา 
และพึงสงเสริมดวยแนะนําใหใชความคิดในทางท่ีชอบ เชน พิจารณาไตรลักษณ เปนตน 
  ๖. วิตกจริต ไดแก ผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยความประพฤติ
หนักไปทางชอบครุนคิดวกวน นึกคิดจับจด ฟุงซาน นอกจากจะมีลักษณะสวนใหญเหมือนกับ พวก
โมหจริตแลว จะเปนคนชอบคลุกคลีกับเพื่อนฝูง ไมชอบทําบุญ ทํางานไมคอยแนนอน (ชอบเปล่ียน) 
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มักจะคิดมาก ประพฤติเสมือนกลางคืนเปนควัน กลางวันลุกโพลง คือ ในเวลากลางคืนคิดพลานจะทํา
โนนทํานี้ คร้ันกลางวันก็ทํางานนั้น ๆ ตามท่ีคิดไว เปนคนชอบลุกล้ีลุกลน พลานไปขางโนนขางนี้  
คนวิตกจริตพึงเลือกกรรมฐานคูปรับสําหรับแกดวยส่ิงท่ีสะกดอารมณได เชน เจริญอานาปานสติ หรือ
เพงกสิณ เปนตน  
 อยางไรก็ตาม คนท่ีบอกวาตนมีจริตนั้น ๆ ไมไดหมายความวาจะไมมีจริตอ่ืนปนอยู  เชน 
คนราคจริตมีความประพฤติหนักไปทางราคะ อาจจะมีโทสะหรือโมหะปนอยู ในการปฏิบัติ
กรรมฐานนั้น ถาผูปฏิบัติเลือกใชจากกรรมฐาน ๔๐ ไดเหมาะสมกับจริตของตนแลว จะชวยให      
การปฏิบัติไดผลดีและรวดเร็ว๑๔๐ ในทางตรงขาม หากเลือกกรรมฐานท่ีไมเหมาะสมกับจริตของตน ก็
จะทําใหการปฏิบัติไมสําเร็จผล รูสึกเสียเวลาและเกิดความทอแท  จริตจึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะตอง
เรียนรูและทําความเขาใจกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติกรรมฐาน หากปฏิบัติกรรมฐานอยางใดอยางหนึ่งอยู
เปนเวลานานแลว ยังไมไดผล ควรหันไปปฏิบัติกรรมฐานชนิดอ่ืนบาง อาจจะไดผลมากกวา 

๒.๓.๓.๒ สัปปายะ หมายถึง ส่ิงท่ีสบาย สภาพเอ้ือ ส่ิงท่ีเหมาะกัน ส่ิงท่ีเกื้อกูล               
อันสนับสนุนการบําเพ็ญภาวนาใหไดผลดี ชวยใหสมาธิต้ังม่ัน ไมเส่ือมถอย เปนส่ิงท่ีผูปฏิบัติ
กรรมฐานควรคํานึงถึง มี ๗ อยาง คือ๑๔๑ 
   ๑. อาวาสสัปปายะ ไดแก ท่ีอยูอาศัย วัด ในปา โคนตนไม สํานักปฏิบัติธรรม    
กุฏิสงฆ อาราม เรือนวางอันเปนท่ีสบาย เงียบสงบ ไมมีคนพลุกพลาน ปราศจากผูคนสัญจรไปมา    
ไมใกลหนองน้ํา บอน้ํา หรือแหลงชุมชนจนเกินไป อันอาจจะเกิดความรําคาญจากการไปมาของผูคน    
มีร้ัวรอบขอบชิด ปลอดภัยตอความเปนอยู สถานท่ีนั่นมีท่ีเหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรม การเดิน
จงกรมเปล่ียนอิริยาบถ จิตจะสงบไดงาย        

๒. โคจรสัปปายะ คือ สถานท่ีแหงนั้นตองมีทางโคจร หรือ ทางเดิน ถนนหนทาง
ไปมาไดสะดวก ไมใกลนัก ไมไกลนัก หนทางในการบิณฑบาตหรือแสวงหาอาหาร ไมลําบากนัก 
เหมาะแกการจาริก มีหมูบานหรือชุมชนท่ีมีอาหารบริบูรณอยูไมใกลไมไกลเกินไป  
    ๓.  ภัสสสัปปายะ ไดแก การสนทนา การพูดคุย และการฟงท่ีเกื้อกูลการเจริญ
กรรมฐาน คือ การสนทนา พูดคุยกันแตส่ิงท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติกรรมฐาน ไดฟงส่ิงท่ีจะ     
ทําใหจิตใจเกิดศรัทธา วิริยะ อุสาหะ ความสงบระงับในการท่ีจะทําความเพียร หรือมีผูรู พหูสูต ครูบา

                                                            
๑๔๐ขุ.ม.๒๙/๑๙๑/๕๔๕.  

    
๑๔๑พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, อางแลว, 

หนา ๒๐๙. 
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อาจารยท่ีอบรมส่ังสอนกรรมฐานใหไดรับความรู และเปนอุปการคุณแกการเจริญกรรมฐานให
กาวหนา ใหเวนการสนทนา พูดคุยในส่ิงท่ีไมกอใหเกิดประโยชนไมเปนสัปปายะ 
            ๔. ปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลท่ีอยูรวมกัน บุคคลท่ีติดตอคบหา ควรเปนผูต้ังม่ันใน
ศีลธรรม มีความสันโดษ มักนอย ชักจูงแนะนําไปในทางท่ีจะเปนประโยชนตอการทําความเพียร 
ความสงบ และทรงภูมิปญญาเปนท่ีปรึกษาเหมาะใจ ใหพึงเวนการคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีมีจิต
ฟุงซานและบุคคลท่ีมากไปดวยกามารมณในทางโลกียะ 
    ๕. โภชนสัปปายะ ไดแก อาหารที่บริโภคควรเปนอาหารท่ีเกื้อกูลตอสุขภาพและ
ความเปนอยูในอัตภาพแหงตน เม่ือบริโภคเขาไปแลวไมทําใหเกิดทุกขเวทนา เชน ทองอืด ทองรวง 
ทองเดิน เปนอาหารท่ีเปนคุณประโยชนแกรางกายโดยประมาณ โดยไมตองคํานึงถึง รสของอาหาร
แมรสจะดีแตเม่ือทําใหรางกายเกิดทุกขเวทนาก็ควรงดเสีย ควรระมัดระวังอยาบริโภคมากเกินไปจะ
ทําใหงวงเหงาหาวนอน หรือบริโภคนอยเกินไปจะทําใหหิวเร็ว จิตใจฟุงซานไมสงบ 
    ๖. อุตุสัปปายะ ไดแก ดินฟาอากาศธรรมชาติแวดลอมท่ีเหมาะกัน ฤดูอันเปน      
ท่ีสบาย หมายถึง อากาศตามฤดูกาล ความรอน ความเย็นของอากาศ ซ่ึงบางสถานท่ี บางฤดูอาจจะ 
รอนจัดเกินไป บางฤดูก็หนาวจัดเกินไป หรือกลางวันรอนจัด กลางคืนหนาวจัด  ซ่ึงสภาพอากาศ
เชนนี้จะทําใหเกิดความเจ็บไขไดปวยแกรางกาย จึงตองเลือกใหเหมาะสมแกสภาพรางกายของตน   
ถาเปนฤดูรอน ควรเปนราวปาท่ีปราศจากภัยอันตราย ถาเปนฤดูหนาวควรเปนโคนตนไมอันสบาย   
ถาเปนฤดูฝนควรเปนเรือนวาง ไดแก โรงเรือนหรือกุฏิท่ีสงบเงียบ 
    ๗. อิริยาปถสัปปายะ ไดแก อิริยาบถอันเปนท่ีสบาย มีการเคลื่อนไหวท่ีพอดี 
หมายถึงอิริยาบถท้ัง ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน บางคนถูกกับการเดินจงกรม บางคนถูกกับการนั่งสมาธิ
อิริยาบถใดท่ีทําใหจิตไมสงบระงับ ก็แสดงวาอิริยาบถนั้นไมสบาย ไมเหมาะสมกัน จึงใหเวนเสียจาก
การใชอิริยาบถนั้น หากเม่ือจําเปนก็ใชแตนอย ในคัมภีรวิสุทธิมรรคกลาวถึงอิริยาบถวา 

พึงทดลองอิริยาบถนั้นดูอยางละ ๓ วัน เหมือนกับทดลองท่ีอยู ในอิริยาบถใด  
จิตท่ียังไมต้ังม่ันยอมตั้งม่ัน หรือจิตท่ีต้ังม่ันแลวยอม ม่ันคงยิ่งข้ึน พึงทราบวาอิริยาบถ
นั้น ช่ือวาเปนอิริยาบถเปนท่ีสบาย อิริยาบถอ่ืน ๆ นอกนี้ ไมใชเปนอิริยาบถท่ีสบาย๑๔๒ 

 
  สรุปท้ัง ๗ อยางนี้เรียกวา สัปปายะ เปนส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการประพฤติวัตร 
ปฏิบัติธรรม ทําใหจิตสงบไดงาย ไมฟุงซาน ผูฝกจิตพึงเวนจากเหตุอันไมเปนสัปปายะ และพึงเสพ

                                                            

    
๑๔๒พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย(อาจ อาสภมหาเถร), 

อางแลว, หนา ๒๒๒. 



 ๗๒

เฉพาะเหตุอันเปนสัปปายะ ในคัมภีรวิสุทธิมรรคกลาววา เม่ือผูฝกจิตทานใดปฏิบัติอยูอยางนี้โดยกาล
อันไมนานนัก อัปปนาสมาธิ ก็จะบังเกิดมีข้ึน๑๔๓ 

๒.๓.๓.๓ นิมิต หรือ นิมิตต๑๔๔ หมายถึง เคร่ืองหมายหรือส่ิงท่ีปรากฏสําหรับใหจิต
กําหนดในการเจริญกรรมฐาน ภาพท่ีเห็นในใจอันเปนตัวแทนของส่ิงท่ีใชเปนอารมณกรรมฐาน     
เพื่อกันมิใหจิตแกวงไปตามอารมณตาง ๆ เพื่อใหจิตสงบ นิมิตมี ๓ อยาง ไดแก    
        ๑. บริกรรมนิมิต  คือ  นิมิตแหงบริกรรม นิมิตตระเตรียม หรือ นิมิตแรกเร่ิม ไดแก  
ส่ิงใดก็ตามที่กําหนดเปนอารมณในการเจริญกรรมฐาน เชน ดวงกสิณท่ีเพงดูลมหายใจ ท่ีกําหนด
พุทธคุณท่ีนึกเปนอารมณวาอยูในใจ เปนตน บริกรรมนิมิตสามารถทําใหเกิดข้ึนได ในกรรมฐาน     
ท้ัง ๔๐ 
   ๒. อุคคหนิมิต คือ นิมิตท่ีใจเรียน หรือนิมิตติดตา ไดแก  บริกรรมนิมิตนั้นท่ีเพง
หรือนึกกําหนดจนเห็นแมนยําในใจ เชน ดวงกสิณท่ีเพงจนติดตาหลับตามองเห็น เปนตน อุคคหนิมิต
สามารถทําใหเกิดข้ึนไดในกรรมฐานท้ัง ๔๐  ถาเปนอุคคหนิมิตของอานาปานสติ การพิจารณา
กําหนดลมหายใจเขาออก จะปรากฏออกมาเปนสี คือ สีเขียว สีขาว สีเหลือง หรือ สีแดง เปนตน 
                           ๓. ปฏิภาคนิมิต คือ นิมิตเสมือน หรือนิมิตเทียบเคียง ไดแก นิมิตท่ีเปนภาพเหมือน
ของอุคคหนิมิตนั้น แตติดลึกเขาไปอีกจนเปนภาพท่ีเกิดจากสัญญา เปนเพียงอาการปรากฏแกผูได
สมาธิ  จึงบริสุทธ์ิจนปราศจากสี เปนตน และไมมีมลทินใด ๆ ท้ังสามารถนึกขยายหรือยอสวนไดตาม
ปรารถนา เชน ใหเล็ก ใหใหญ ใหสูง ใหตํ่า หรือ ใหใกล ใหไกลไดตามปรารถนา ปฏิภาคนิมิตนี้        
ไดเฉพาะในกรรมฐาน ๒๒ คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ และอานาปานสติ ๑ เม่ือเกิดปฏิภาคนิมิต
ข้ึน จิตยอมตั้งม่ันเปนอุปจารสมาธิ  จึงช่ือวาปฏิภาคนิมิตเกิดพรอมกับอุปจารสมาธิ เม่ือเสพปฏิภาค
นิมิตนั้นสมํ่าเสมอดวยอุปจารสมาธิ ก็จะสําเร็จเปนอัปปนาภาวนาตอไป ถาเจริญอานาปานสติกําหนด
ลมหายใจเขาออก เม่ือเปนปฏิภาคนิมิต นิมิตท่ีปรากฏนั้นจะเปนดวงท่ีแจมใส ถาขยายออกจะ             
มีลักษณะเหมือนกระจกเงา หรือเหมือนแกวมณี หรือเหมือนดวงดาว เปนตน 
 การภาวนามี ๓ ข้ัน อธิบายถึงนิมิตท่ีเกิดข้ึนและผูปฏิบัติจะทําอยางไรในการภาวนา  
แตละข้ันไดดังนี้๑๔๕ 

                                                            
๑๔๓เร่ืองเดียวกัน 
๑๔๔วิสุทธิ.๑/๑๕๙. 
๑๔๕พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๘๕๗-๘๕๘. 



 ๗๓

  ๑. บริกรรมภาวนา การเจริญสมาธิข้ันเร่ิมตน ไดแก การกําหนดถือเอานิมิตในส่ิงท่ีใช
เปนอารมณกรรมฐาน เชน เพงดวงกสิณ กําหนดลมหายใจเขาออกท่ีกระทบปลายจมูก หรือนึกถึง
พุทธคุณเปนอารมณ วาอยูในใจ เปนตน พูดงาย ๆ วากําหนดบริกรรมนิมิตนั่นเอง   
              เม่ือกําหนดบริกรรมนิมิตนั้นไปจนมองเห็นภาพส่ิงนั้นติดตาติดใจแมนยําจนเกิด
เปนอุคคหนิมิต จิตก็เปนสมาธิข้ันตน ท่ีเรียกวาบริกรรมสมาธิ หรือขณิกสมาธินั่นเอง 
  ๒. อุปจารภาวนา การเจริญสมาธิข้ันอุปจาร ไดแก อาศัยบริกรรมสมาธิ เอาจิตกําหนด
อุคคหนิมิตตอไป จนกระทั่งแนวแนแนบสนิทในใจ เกิดเปนปฏิภาคนิมิตข้ึน นิวรณก็สงบระงับ จิตก็
ต้ังม่ันเปนอุปจารสมาธิ เปนข้ันสูงสุดของกามาวจรสมาธิ 
  ๓. อัปปนาภาวนา การเจริญสมาธิข้ันอัปปนา ไดแก เสพปฏิภาคนิมิตท่ีเกิดข้ึนแลวนั้น
อยางสม่ําเสมอดวยอุปจารสมาธิ พยายามรักษาไวไมใหเส่ือมหายไป พึงรักษาปฏิภาคนิมิตนั้นไว
เหมือนกับพระครรภท่ีทรงไวซ่ึงทารกผูจะเปนพระเจาจักรพรรดิ๑๔๖ โดยหลีกเวนสถานท่ี บุคคล 
อาหาร เปนตน ท่ีไมเปนสัปปายะ เสพแตส่ิงท่ีเปนสัปปายะ และประคับประคองจิตใหพอดี             
จนในท่ีสุดเกิดเปนอัปปนาสมาธิ บรรลุปฐมฌานอันเปนข้ันเร่ิมแรกของรูปาวจรสมาธิ  
  กรรมฐานหลายอยางสุขุมละเอียดแปนอารมณลึกซ้ึง ไมมีวัตถุสําหรับเพงหรือ สัมผัส
ดวยกายไดจึงไมชัดพอ จิตไมสามารถแอบแนบติดสนิทอยูไดนาน จึงไมมีปฏิภาคนิมิต และใหผล
สําเร็จไดเพียงแคอุปจารสมาธิ สวนกรรมฐานท่ีเปนอารมณหยาบ เพงดูหรือสัมผัสดวยกายได ท้ังนี้มี
แปลกแตอัปปมัญญา (พรหมวิหาร) ซ่ึงแมจะไมมีปฏิภาคนิมิต เพราะไมมีวัตถุเปนอารมณ แตก็มีสัตว
เปนอารมณ จึงมีความชัดเจนเพียงพอ และใหเกิดเปนอัปปนาสมาธิได๑๔๗ อัปปนาสมาธิหรืออัปปนา
ฌานเปนท่ีสุดของพรหมวิหารท้ัง ๔ คือ เม่ือบุคคลใดไดบรรลุถึงข้ันอัปปนาสมาธิข้ันสุดแลว ก็เปน
อันหมดกิจของพรหมวิหารภาวนา การขมนิวรณ ๕ และกิเลสท้ังหลายท่ีต้ังอยูในฐานะเดียวกันให
สงบระงับไป นี้เปนทามกลางของพรหมวิหารทั้ง ๔๑๔๘  
 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาจริต สัปปายะ และนิมิตมีสวนสําคัญในการปฏิบัติ       
สมถกรรมฐานใหมีความกาวหนาได ดังนั้นผูปฏิบัติจําเปนตองเขาใจเร่ืองของ จริต สัปปายะ และนิมิต 

                                                            
๑๔๖พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหา

เถร), อางแลว, หนา ๒๑๙. 
๑๔๗พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๘๕๘.  
๑๔๘พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), 

อางแลว,  หนา ๕๗๓.  



 ๗๔

เพื่อจะไดทราบวา กําลังฝกจิตอยูในข้ันใด ควรทําอยางไร และจะสามารถพัฒนาการฝกจิตของตนใน
ข้ันตอนตอไปไดอยางไร 
 ๒.๓.๔ ขั้นตอนการเจริญสมถกรรมฐาน   
 การเจริญสมถกรรมฐาน คือ การใชอารมณหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งเปนอุปกรณสําหรับการ    
ฝกจิตเพื่อใหจิตอยูในความควบคุม ไมฟุงซาน ไมซัดสายไปมา จิตต้ังม่ัน สงบน่ิง แนวแน กอปรกับ
อาศัยธรรมชาติท่ีเกิดพรอมกับจิตฝายดีงาม (โสภณสาธารณเจตสิก) คือ “สติ” โดยเลียนแบบการเล้ียง
ลูกโคของชาวนา อุปมาสติเหมือนเชือกท่ีผูกลูกโคเอาไวกับหลัก ในตอนแรกลูกโคจะด้ินไปทางโนน
ทางนี้ แตไมสามารถหนีไปได สุดทายจะยืนพิงหรือนอนอิงหลักท่ีปกไว ในการฝกจิตก็เชนเดียวกัน 
ตองนําตนเองออกไปสูปาหรือท่ีสงบสงัดจากรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ท่ียั่วเยาใจ แลวใหเอาเชือก 
คือ สติ ผูกไวท่ีหลักคือลมหายใจเขา-ออก ในชวงท่ีเร่ิมฝกใหมๆ จิตจะกวัดแกวงไปทางโนนบางทางนี้
บาง เม่ือไมไดรับอารมณท่ีเคยชินมา แตก็ไมสามารถหนีไปไหนได ในท่ีสุดก็จะจดจอและแนบสนิท
กับอารมณ คือ ลมหายใจน้ันเอง อุปมาเหมือนการฝกลูกโค ตองผูกเชือก ติดไวท่ีหลักฉันใด การฝกจิต
ก็เชนเดียวกัน ตองใชสติผูกจิตไวท่ีอารมณใหม่ัน ฉันนั้น  ดังคํากลาวภาษาบาลีในคัมภีรวิสุทธิมรรค 
ท่ีวา 
    ยถา ถมฺเภ นิพนฺธิเธยฺย  วจฺฉํ ทมํ นโร อิธ 
    พนฺเธยฺเยวํ สกํ จิตฺตํ  สติยารมฺมเณ ทฬฺหํ๑๔๙    
             คําแปล คือ 

    นรชนในโลกนี้ เม่ือฝกลูกโค พึงผูก (ลูกโคนั้น) ไวท่ีหลัก (ดวยเชือก) ฉันใด  
          ทานผูฝกจิต พงึผูกจิตของตน ไวท่ีอารมณดวยสติ ใหม่ันคง ฉันนั้น 
 

 “อารมณ” ท่ีใชเปนอุปกรณสําหรับฝกจิตนั้นไมไดจํากัดเฉพาะแตลมหายใจอยางเดียว 
แมอยางอ่ืนก็สามารถใชเปนอารมณของจิตได ข้ึนกับวาอารมณอะไรจะเหมาะกับจริตของใคร         
ในคัมภีรช้ันหลังอยางปกรณวิเสสวิสุทธิมรรคไดรวบรวมอุปกรณสําหรับฝกจิตไวถึง ๔๐ อยาง ท่ีเรียกวา 
กรรมฐาน ๔๐ ไดแก กสิณ ๑๐  อสุภะ ๑๐  อนุสสติ ๑๐  พรหมวิหาร ๔  อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑       
จตุธาตุววัตถาน ๑ และอรูป ๔๑๕๐ ไมวาจะเจริญสมถกรรมฐานในรูปแบบใด กระบวนการของ               
สมถกรรมฐานจะตองเร่ิมตนดวยการเอาสติมากําหนดอารมณหรือส่ิงท่ีจะใชเปนกรรมฐานนั้น ๆ  เพราะ

                                                            

    ๑๔๙วิสุทฺธิ.๑/๕๔.  
๑๕๐พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว,   

หนา ๙.  
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 ๗๖

  ๑.๖ อทฺธานํ แปลวา การเดินทางไกลดวยกิจธุระ คือ หวงการเดินทางวาเตรียมจะไปตอ 
ท่ีใด พรอมหรือไมพรอม 
  ๑.๗ ญาติ คือ หวงญาติ คูครอง บิดามารดา วาจะเดือดรอนเจ็บปวย 
  ๑.๘ อาพาโธ แปลวา เจ็บปวย คือ หวงสุขภาพ หากวาโรคกาํเริบ จะรักษาอยางไร 
      ๑.๙ คณฺโถ แปลวา ส่ิงท่ีเลาเรียน คือ หวงการศึกษาวาจะเรียนไมสําเร็จ 
                   ๑.๑๐ อิทฺธิ แปลวา ฤทธ์ิเดช คือ ฤทธ์ิของปุถุชน เปนภาระในการรักษา แตเปนปลิโพธิ
สําหรับผูบําเพ็ญวิปสสนาเทานั้น ไมเปนปลิโพธิแกการเจริญสมาธิโดยเฉพาะ เพราะผูท่ีเจริญสมาธิ     
ยังไมมีฤทธ์ิท่ีจะหวง๑๕๓ 
   ดังนั้น เม่ือมีปลิโพธิก็จะทําใหการปฏิบัติกาวหนาไปไดยาก ไมเอ้ืออํานวยแกการเจริญสมาธิ
ผูปฏิบัติจึงตองกําจัดปลิโพธิเสีย 
    ๒. แสวงหากัลยาณมิตร คือ ครูอาจารย ผูมีคุณสมบัติเหมาะท่ีจะใหกรรมฐาน กัลยาณมิตร 
คือผูประกอบดวยกัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ไดแก  
     ๒.๑ ปโย  เปนผูท่ีนารัก นาเล่ือมใส เพราะมีศีลบริสุทธ์ิ 
     ๒.๒ ครุ  เปนผูท่ีนาเคารพ เพราะประกอบดวยคุณธรรม มีศีล สมาธิ  
     ๒.๓ ภาวนีโย เปนผูท่ีนาสรรเสริญ นายกยอง เพราะมีจิตใจเท่ียงธรรม ไมลําเอียง 
     ๒.๔ วตฺตา เปนผูมีความสามารถพูดช้ีแจงกรรมฐานได รูจักวารูจักพูด 
     ๒.๕ วจนกฺขโม เปนผูยอมรับคําตักเตือน อดทนตอคําโตแยงจากสหธรรมิก 
     ๒.๖ คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา เปนผูสามารถแสดงธรรมอันแจมแจง ชัดเจน และลึกซ้ึงถึง
สภาวะท่ีแทจริง 
     ๒.๗ อฏาเน โน จ นิโยชเย เปนผูเวนจากการชักชวนไปในส่ิงท่ีไมเปนประโยชน  มีแต
คอยชักนําใหทําส่ิงท่ีเปนประโยชนตนและประโยชนของพระพุทธศาสนาอยูเปนนิจ 
 ผูปฏิบัติควรแสวงหาอาจารยท่ีประกอบดวยคุณสมบัติ ๗ ประการขางตน จึงจะไดช่ือวา
แสวงหากัลยาณมิตร อันจะทําใหไดรับประโยชนจากการเจริญสมาธิอยางสมบูรณ 
 ๓. รับหรือเรียนกรรมฐานท่ีเหมาะกับจริตของตน  ผูปฏิบัติพึงเขาใจความหมายของจริตและ
กรรมฐาน  พอเปนสังเขปดังนี้ 
 
 

                                                            
๑๕๓พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา ๘๕๐. 



 ๗๗

  ๓.๑ กรรมฐาน๑๕๔ เปนคําท่ีพระอรรถกถาจารยนํามาใช คํานี้ไมมีในพระไตรปฎก 
กลาวคือในคัมภีรพระไตรปฎกจะใชคําวา สมาธิภาวนา กรรมฐานแยกศัพทออกไดเปน ๒ คํา คือ 
“กรรม” แปลวา การกระทํา กับ “ฐาน” แปลวา ท่ีต้ัง กรรมฐานจึงแปลวา “ท่ีต้ังของการกระทํา” แตถา
แปลโดยความจะแปลวา ท่ีต้ังแหงการทํางานของจิตหรือท่ีใหจิตทํางาน มีความหมายเปนทางการวา   
ส่ิงท่ีใชเปนอารมณในการเจริญภาวนา หรืออุปกรณในการฝกอบรมจิต หรืออุบายหรือกลวิธีเหนี่ยวนํา
สมาธิ ส่ิงท่ีเอามาใหจิตกําหนด จิตสงบอยูกับท่ีได ไมเท่ียววิ่งเลนเตลิดหรือเล่ือนลอยฟุงซานไปอยางไร
จุดหมาย กรรมฐานเทาท่ีพระอรรถกถาจารยรวบรวมแสดงไว มี ๔๐ อยาง แบงออกเปน ๗ หมวด คือ 
กสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐ อนุสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ (หรืออัปปมัญญา ๔) อาหาเรปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัฏฐาน 
อรูป ๔ ผูปฏิบัติกรรมฐานควรเลือกกรรมฐานท่ีเหมาะกับลักษณะนิสัยความโนมเอียงของแตละบุคคลท่ี
เรียกวา จริต หรือ จริยา หากเลือกกรรมฐานได ถูกเหมาะกัน การปฏิบัติกรรมฐานก็จะไดผลดีและ
รวดเร็ว  หากเลือกผิดอาจทําใหปฏิบัติไดลาชาหรือไมสําเร็จผล๑๕๕ 
  ๓.๒ จริยา แปลวา ความประพฤติปกติ หมายถึงพื้นเพของจิต พื้นนิสัย ลักษณะความ
ประพฤติท่ีหนักไปทางใดทางหน่ึงตามสภาพจิตท่ีเปนปกติของบุคคลนั้น ๆ ตัวความประพฤติหรือ
ลักษณะนิสัยนั้น เรียกวา จริยา บุคคลผูมีลักษณะนิสัยและความประพฤติอยางนั้น ๆ เรียกวา จริต       
จริตประเภทใหญ ๆ มี ๖ ประเภท๑๕๖ คือ 
     ๓.๒.๑ ราคจริต  มีลักษณะนิสัยหนักไปทางราคะ เปนพวกรักสวยรักงาม กรรมฐาน 
ท่ีเหมาะ คือ อสุภะ และกายคตาสติ 
   ๓.๒.๒ โทสจริต  มีลักษณะนิสัยหนักไปทางโทสะ เปนพวกใจรอน หงุดหงิดโกรธ
งาย  กรรมฐานท่ีเหมาะ คือ พรหมวิหาร และกสิณ 
   ๓.๒.๓ โมหจริต  มีลักษณะนิสัยหนักไปทางโมหะ เปนพวกเหงาซึม เง่ืองงง หลง 
งมงาย ใครวาอยางไรก็คอยเห็นคลอยตามไป กรรมฐานท่ีเกื้อกูล คือ อานาปานสติ 
   ๓.๒ .๔  สัทธาจริต  มีลักษณะนิสัยมากดวยศรัทธา มีจิตซาบซ้ึง เ ช่ือโดยงาย  
กรรมฐานท่ีเหมาะ คืออนุสติ ๖ ขอแรก  
   ๓.๒.๕ พุทธิจริต  มีลักษณะนิสัยหนักไปทางใชความคิดพิจารณา และเช่ือตาม
ความรูของตน  กรรมฐานท่ีเหมาะ คือ มรณสติ อุปสมานุสติ  จตุธาตุววัฏฐาน  อาหาเรปฏิกูลสัญญา 

                                                            
๑๕๔รศ.ดร. สุจิตรา ออนคอม, การฝกสมาธิ ,  พิมพคร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ดอกหญากรุป ,

๒๕๕๓), หนา ๒๗. 
๑๕๕พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว,  หนา ๘๕๓.  
๑๕๖เร่ืองเดียวกัน.  



 ๗๘

   ๓.๒.๖ วิตกจริต  มีลักษณะนิสัยหนักไปทางชอบครุนคิดกังวล นึกคิดจับจด ฟุงซาน 
กรรมฐานท่ีเกื้อกูล คือ อานาปานสติ  และ กสิณ 
 ๔. อยูในวัดหรือสถานท่ีเหมาะและเกื้อกูลแกการปฏิบัติบําเพ็ญสมาธิ มีองคประกอบ            
๕ ขอ๑๕๗ ไดแก 
  ๔.๑ ไมไกลนัก ไมใกลนัก มีหนทางไปมาสะดวก 
  ๔.๒ กลางวันไมพลุกพลานจอแจดวยผูคน กลางคืนเงียบสงัดไมอึกทึก   
  ๔.๓ ปราศจากการรบกวนของเหลือบ ยุง ลม แดด สัตวเล้ือยคลาน  
  ๔.๔ เม่ือพักอยูท่ีนั้น ไมขัดสนปจจัยส่ี หริอแสวงหาปจจัย ๔ ไดโดยงาย ไมลําบาก
  ๔.๕ มีพระเถระผูเปนพหูสูตพํานักอาศัยอยู  ซ่ึงจะสามารถเขาไปสอบถามขออรรถ      
ขอธรรมใหทานชวยอธิบายแกความสงสัยได 
 ๕. ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ กรรมฐาน ๔๐ แตละประเภทมีรายละเอียดวิธีเจริญสมาธิ           
ท่ีแตกตางกัน ผูบําเพ็ญสมาธิสามารถเลือกปฏิบัติไดตามความเหมาะสมกับจริตหรือจริยาของตน         
อานาปานสติกรรมฐานเปนยอดในประเภทกรรมฐาน เปนปทัฏฐาน (คือเปนเหตุ)ในการบรรลุคุณวิเศษ
และการอยูเปนสุขในปจจุบัน๑๕๘ เปนกรรมฐานท่ีพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยนิยมปฏิบัติกันมาก
ท่ีสุดกวากรรมฐานอ่ืนใด เพราะเปนกรรมฐานท่ีปฏิบัติไดงาย๑๕๙ กลาวคือใชลมหายใจเขา-ออก เปนเคร่ือง
กําหนด สามารถปฏิบัติไดท้ังในข้ันสมถะและข้ันวิปสสนา ปฏิบัติไดทุกเวลาทุกสถานท่ีในทันทีท่ี
ตองการ ไมมีวัตถุสําหรับเพงจึงไมตองตระเตรียมวัตถุอุปกรณอยางพวกกสิณหรืออสุภะ เปนตน ปฏิบัติ
ไดอยางงาย ๆ เพียงเอาสติคอยกําหนดลมหายใจท่ีปรากฏอยูแลว พอเร่ิมลงมือปฏิบัติ ก็ไดรับผลเปน
ประโยชนทันทีต้ังแตตนเร่ือยไป คือ กายใจผอนคลายไดพัก จิตสงบสบายลึกซ้ึงลงไปเร่ือย ๆ ทําให
อกุศลธรรมระงับ และสงเสริมใหกุศลธรรมเกิดข้ึน๑๖๐ อานาปานสติกรรมฐาน ไมกระทบกระเทือนตอ
สุขภาพ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงประสบการณของพระองคเองวา “ภิกษุท้ังหลาย ไดยินวา  เม่ือกอน   
เราเปนโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู โดยมากก็อยูดวยวิหารธรรม (ธรรมเปนเคร่ืองอยู) นี้ เม่ือเราอยูดวย
วิหารธรรมนี้  กายก็ไมลําบาก จักษุก็ไมลําบาก และจิตของเราก็หลุดพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะไม      

                                                            
๑๕๗รศ.ดร. สุจิตรา ออนคอม, การฝกสมาธิ ,  พิมพคร้ังท่ี ๑๑, อางแลว, หนา ๓๔. 
๑๕๘พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย(อาจ อาสภมหาเถร), 

อางแลว,  หนา ๔๔๗.  
๑๕๙พระธรรมวิสุทธิกวี (พจิิตร  ิตวณฺโณ) ,การพัฒนาจิต ภาคหนึ่ง, อางแลว ,หนา ๖๖.  
๑๖๐สํ.ม.๑๙/๙๘๕/๔๖๕.  



 ๗๙

ถือม่ัน”๑๖๑ไมเหมือนอยางกรรมฐานบางอยางท่ีอาศัยการยืน การเดิน หรือการเพงจอง ในทางตรงกัน
ขาม อานาปานสติกรรมฐานกลับเกื้อกูลแกสุขภาพ ท้ังชวยใหรางกายไดรับการพักผอนอยางดี และ
ระบบการหายใจท่ีปรับใหเรียบเสมอประณีต เหตุท่ีการปฏิบัติกรรมฐานน้ีชวยสงเสริมสุขภาพใหดี
ยิ่งข้ึน เนื่องจากเม่ือลมหายใจละเอียดประณีตลงไปเร่ือย ๆ จนถึงข้ันท่ีแทบจับไมไดเลยวา มีลมหายใจ 
ในเวลานั้นรางกายดํารงอยูไดดีโดยใชพลังงานนอยท่ีสุด ไมเรียกรองการเผาผลาญ  เตรียมความสดช่ืน
ไวใหแก การทํากิจในเวลาถัดไป และชวยใหแกชาลง หรือชวยใหทํางานไดมากข้ึนพรอมกับท่ีสามารถ
พักผอนนอยลง๑๖๒ พระพุทธเจาทรงสรรเสริญอานาปานสติกรรมฐานเปนอยางมากและ ทรงสนับสนุน
ใหพระภิกษุท้ังหลายเจริญสมาธิดวยอานาปานสติกรรมฐาน ดังพระพุทธพจนวา  

“...ภิกษุท้ังหลาย  ความจริง  บุคคลเม่ือจะกลาวใหถูกตอง  พึงกลาวถึงธรรมนั้นใดวา  
อริยวิหาร (ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระอริยะ) บาง  พรหมวิหาร (ธรรมเปนเคร่ืองอยู
ของพรหม) บาง  ตถาคตวิหาร (ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคต) บาง  เม่ือจะกลาว
ใหถูกตอง  ก็พึงกลาวถึงอานาปานสติสมาธิวา  อริยวิหารบาง  พรหมวิหารบาง   
ตถาคตวิหารบาง   ภิกษุเหลาใดเปนพระเสขะยังไมบรรลุอรหัตตผล  ยอมปรารถนา
ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู   อานาปานสติสมาธิท่ีภิกษุเหลานั้นเจริญ  
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความส้ินอาสวะ  สวนภิกษุเหลาใดเปนอรหันตขีณาสพ  
อยูจบพรหมจรรย  ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระไดแลว  บรรลุประโยชนตน   
โดยลําดับแลว  ส้ินภวสังโยชนแลว  หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ  อานาปานสติสมาธิ
ท่ีภิกษุเหลานั้นเจริญ  ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในปจจุบัน และ
เพื่อมีสติ  มีสัมปชัญญะ...”๑๖๓ 

 
สรุปแลวข้ันตอนปฏิบัติของการเจริญสมถกรรมฐาน มี ๕ ข้ันตอน คือ ตัดปลิโพธิ แสวงหา

กัลยาณมิตร รับหรือเรียนกรรมฐานท่ีเหมาะกับจริตของตน อยูในวัดหรือสถานท่ีท่ีเหมาะและเก้ือกูลแก
การเจริญสมาธิ และปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ เม่ือปฏิบัติไดดังนี้แลว จิตจะสงบ มีสมาธิ และปลอดจาก
นิวรณท้ัง ๕ 

 

                                                            
๑๖๑สํ.ม.๑๙/๙๘๔/๔๖๐-๔๖๑.  
๑๖๒พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๘๕๙.  
๑๖๓สํ.ม.๑๙/๙๘๗/๔๖๙.  



 ๘๐

   ๒.๓.๕ ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคของการเจริญสมถกรรมฐาน   
 ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคของสมาธิ ส่ิงท่ีกางกั้นจิตไมใหบรรลุกุศลธรรม ส่ิงท่ีทําใหจิต        
เศราหมองและบั่นทอนปญญาใหออนกําลังลง  ส่ิงเหลานี้มีช่ือเฉพาะ เรียกวา นิวรณ ๕ เปนส่ิงท่ีตอง
กําจัดเสียจึงจะเกิดสมาธิได  คําอธิบายลักษณะของนิวรณท่ีเปนพุทธพจน มีดังตอไปนี้  

“ภิกษุท้ังหลาย  นิวรณเคร่ืองกางกั้น ๕ ประการนี้ เปนความเศราหมองแหงจิต     
ทอนกําลังปญญา...๑๖๔  
“...ภิกษุท้ังหลาย  นิวรณเคร่ืองกางกั้น ๕ ประการนี้ครอบงําจิตแลว  ทอนกําลัง 
ปญญา...”๑๖๕ 
“ภิกษุท้ังหลาย  นิวรณ ๕ ประการน้ีทําใหเปนเหมือนคนตาบอด  เปนเหมือนคน    
ไมมีดวงตา  ทําใหไม รูอะไร  มีปญญามืดบอด  เปนไปในฝายความคับแคน            
ไมเปนไปเพื่อนิพพาน...”๑๖๖ 

 
  คําวา นิวรณ แปลวา เคร่ืองกีดกั้น เคร่ืองขัดขวาง  นิวรณเปนปริยุฏฐานกิเลส คือ กิเลสท่ี
เกิดข้ึนกลุมรุมจิตของคน มักจะทําใหคนวุนวายอยูกับนิวรณท้ัง ๕ ขอ ไมขอใดก็ขอหนึ่ง นิวรณจึงเปน
เคร่ืองกีดกั้นขัดขวางไมใหความดีเขาสูจิต นิวรณมี ๕ อยาง ไดแก  
   ๑. กามฉันท หมายถึง ความรักใครในทางกาม มีความพอใจในกามคุณทั้ง ๕
อันไดแก รูป รส กล่ิน เสียง และโผฏฐัพพะ(สัมผัสทางกาย)อันนาใคร นาพอใจ นาปรารถนา ความอยาก
ไดอยากเอา เปนกิเลสประเภทโลภะ จิตของผูท่ีถูกกามฉันทะครอบงํา คิดอยากไดส่ิงนั้นส่ิงนี้  ติดใจใน
ส่ิงตาง ๆ  ถูกลอดวยอารมณตาง ๆ คอยเขวออกไปหาอารมณอ่ืน จิตขุนของอยู ยอมไมต้ังม่ัน ไมอาจ
เปนสมาธิ และยอมไมรูเห็นตามท่ีเปนจริงได  เปรียบไดกับภาชนะใสน้ํา ซ่ึงเอาสีคร่ัง สีเหลือง สีเขียว 
สีแดงผสมลงไป คนตาดีเม่ือมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น ไมสามารถมองเห็นตามท่ีเปนจริงได 
   ๒. พยาบาท หมายถึง ความปองราย อาฆาตเคียดแคน เกลียดชัง ผูกใจเจ็บ ขัดเคือง
แคนใจ การมองโลกในแงราย มองเห็นคนอ่ืนเปนศัตรู มีความโกรธ หงุดหงิด ฉุนเฉียว รูสึกขัดใจ       
ไมพอใจตาง ๆ จิตของผูท่ีถูกพยาบาทครอบงํา มัวกระทบนั่นกระทบนี่ สะดุดนั่นนี่ เดินไมเรียบ       
ไมไหลเนื่อง ยอมไมต้ังม่ัน ไมอาจเปนสมาธิและยอมไมรูเห็นตามท่ีเปนจริงได เปรียบไดกับภาชนะ

                                                            
๑๖๔สํ.ม.๑๙/๒๑๙/๑๔๙.  
๑๖๕สํ.ม.๑๙/๒๒๐/๑๕๒. 
๑๖๖สํ.ม.๑๙/๒๒๑/๑๕๓. 
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ใสน้ําท่ีตมจนเดือดพลาน คนตาดีเม่ือมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น ไมสามารถมองเห็นตามท่ี        
เปนจริงได 
   ๓. ถีนมิทธะ หมายถึง ความทอแท หดหูใจ และความเกียจคราน งวงซึม ทําใหจิต
หมดกําลังท่ีจะบําเพ็ญเพียรใด ๆ  เม่ือดูความหมายแยกเปน ๒ คํา ถีนะ คือ ความหดหู หอเหี่ยว ถดถอย 
ทอแท ซบเซา เหงาหงอย ละเหี่ย ท่ีเปนอาการของจิตใจ กับมิทธะ คือ ความเซ่ืองซึม เฉ่ือยเฉา งวงเหงา
หาวนอน โงกงวง อืดอาด มึนมัว ต้ือตัน อาการซึมเซาท่ีเปนไปทางกาย จิตของผูท่ีถูก ถีนมิทธะ
ครอบงํา ยอมไมเขมแข็ง ไมคลองตัว ไมเหมาะแกการใชงาน จึงไมอาจเปนสมาธิและ ยอมไมรูเห็น
ตามท่ีเปนจริงได  เปรียบไดกับภาชนะใสน้ําท่ีมีสาหรายและจอกแหนปกคลุมไว คนตาดีเม่ือมองดูเงา
หนาของตนในน้ํานั้น ไมสามารถมองเห็นตามท่ีเปนจริงได 
   ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ หมายถึง ความฟุงซานและเดือดรอนใจ ทําใหจิตหมนหมอง 
และหาความสุขใจไมได แยกเปน ๒ คํา อธิบายดังนี้ อุทธัจจะ คือ ความท่ีจิตฟุงซาน ไมสงบ ซัดสาย
ไป พลานไป คิดโนนคิดนี้ คิดนั่น สวนกุกกุจจะ คือ ความวุนวายใจ รําคาญใจ ระแวง เดือดรอนใจ 
กังวลใจ กลุมใจ จิตของผูท่ีถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงํา ยอมพลาน เควงควางไป ไมอาจสงบลงได จึง  
ไมเปนสมาธิและยอมไมรูเห็นตามท่ีเปนจริงได  เปรียบไดกับภาชนะใสน้ํา ท่ีกระเพื่อมเปนคล่ืนเพราะ
ลมพัด  คนตาดีเม่ือมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น ไมสามารถมองเห็นตามท่ีเปนจริงได 
   ๕. วิจิกิจฉา หมายถึง ความเคลือบแคลง ลังเลสงสัย ไมแนใจ เชน สงสัยเกี่ยวกับ
พระพุทธเจา พระธรรม  พระสงฆ หรือ ไมแนใจในศีล สมาธิ ปญญา กุศลธรรมท้ังหลาย เปนตน     
จิตของผูท่ีถูกวิจิกิจฉาครอบงํา ยอมพรา ลังเลอยู คิดแยกเปนสองทาง กําหนดไมลง จึงไมอาจแนวแน
เปนสมาธิและยอมไมรูเห็นตามท่ีเปนจริงได  เปรียบไดกับภาชนะใสน้ําท่ีขุนมัวเปนตม ท่ีวางไวใน    
ท่ีมืด คนตาดีเม่ือมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น ไมสามารถมองเห็นตามท่ีเปนจริงได๑๖๗ 
  จะเห็นวานิวรณ ๕ เปนอุปสรรคโดยตรงตอสมาธิ  จิตจะถูกนิวรณกางกั้นไมใหกาวหนา
ในกุศลธรรม  จิตจะมัวหมอง ไมสงบต้ังม่ัน และถูกบ่ันทอนกําลังปญญา นิวรณทําใหความดีเขาสูจิตได
ไมเต็มท่ีและแสดงความดีออกไมไดเต็มท่ี นิวรณจึงถือวาเปนสนิมหรือมลทินของใจ ท่ีสําคัญ 
  อยางไรก็ดี นิวรณเหลานี้สามารถถูกกําจัดไดดวยสมาธิข้ันอัปปนาสมาธิท่ีเปน ข้ัน        
ไดฌาน ฌานมีหลายข้ัน แตละข้ันประกอบดวยองคฌานดังไดกลาวแลวในรูปฌาน ๔ องคฌาน ๕ เปน
คูปรับของนิวรณ ๕ เพราะเปนตัวกําจัดนิวรณได เหมือนเม่ือมีแสงสวาง ความมืดก็หายไป ฉะนั้น       
เม่ือองคฌานเหลานี้มีอยู นิวรณก็เกิดข้ึนไมได เพราะตางเปนปฏิปกษซ่ึงกันและกัน กลาวคือ๑๖๘  

                                                            
๑๖๗สํ.ม.๑๙/๑๗๘/๑๐๔-๑๐๕; สํ.ม.๑๙/๒๓๖/๑๘๐-๑๘๓. 
๑๖๘รองศาสตราจารยคูณ โทขันธ, การพัฒนาจิต,  อางแลว, หนา ๗๙-๘๐.   



 ๘๒

   เม่ือวิตกเกิดข้ึน ก็จะทําหนาท่ีกําจัดถีนมิทธะ ความมีใจหดหูและเคลิบเคล้ิมท่ีมีอยู
ภายในจิตใจใหหมดไป          
   เม่ือวิจารเกิดข้ึน ก็จะทําหนาท่ีกําจัดวิจิกิจฉา ความความลังเลสงสัยท่ีมีอยูภายใน
จิตใจใหหมดไป  
   เม่ือปติ ความเอิบอ่ิมใจเกิดข้ึน ก็จะทําหนาท่ีกําจัดพยาบาท ผูกใจเจ็บ โกรธเคือง      
ท่ีมีอยูภายในจิตใจใหหมดไป  
   เม่ือสุข ความสบายกายสบายใจเกิดข้ึน ก็จะทําหนาท่ีกําจัดอุทธัจจกุกกุจจะ ความ
ฟุงซาน รําคาญ คิดสายไปท่ีมีอยูภายในจิตใจใหหมดไป  
   เม่ือเอกัคคตา คือจิตท่ีต้ังม่ันเปนสมาธิเกิดข้ึน ก็จะทําหนาท่ีกําจัดกามฉันท คือจิตท่ี
ตรึกนึกถึงส่ิงท่ีตนรักใคร ปรารถนา พอใจ อยากได ท่ีมีอยูภายในจิตใจใหหมดไป  
   เอกัคคตามีความสําคัญมากในการทําสมาธิ เพราะเม่ือไดเอกัคคตาจิตแลว  ความผองใส 
ความสุข ความเขมแข็ง ความมีพลัง ความสามารถ และการท่ีจิตใชงานไดเต็มท่ีก็จะตามมา๑๖๙ 
 นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนบางแหงตรัสวา 

“...ถาภิกษุผูกําลังเดินอยู  กําลังยืน  กําลังนั่ง  กําลังนอน  ต่ืนอยู  ปราศจากอภิชฌา (เพงเล็ง
อยากไดของเขา) พยาบาท (ความคิดราย) ละถีนมิทธะ (ความหดหูและเซ่ืองซึม)   อุทธัจจ
กุกกุจจะ (ความฟุงซานและรอนใจ) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ได  ปรารภความเพียร      
ไมยอหยอน มีสติต้ังม่ัน  ไมหลงลืม  มีกายสงบ ไมกระสับกระสาย  มีจิตแนวแน  เปน
สมาธิ ภิกษุแมกําลังเดินอยู  ยืนอยู  นั่งอยู  นอนอยู  ต่ืนอยู  ผูเปนอยางนี้มีความเพียร          
มีโอตตัปปะ  เราเรียกวา  ผูปรารภความเพียร  อุทิศกายและใจตอเนื่องตลอดไป...”๑๗๐ 

 
หมายความวา บุคคลใดท่ีจิตไมมีนิวรณ ๕ ครอบงํา ยอมมีสมาธิ จิตต้ังม่ัน รูเห็นตาม  เปนจริง 

ท้ังประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืน จิตเบิกบานพรอมท่ีจะใชงานทางปญญาไดเต็มท่ี 
  ๒.๓.๖ หลักธรรมท่ีเก้ือหนุนการเจริญสมถกรรมฐาน  
 ในการเจริญสมถะผูปฏิบัติควรมีหลักธรรมสําคัญท่ีเกื้อหนุนเพื่อให (๑) เกิดสมาธิ (๒) มีสมาธิท่ี
ม่ันคงยาวนาน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ (๓)สามารถใชสมาธิใหสําเร็จประโยชนท่ีสุด คือ ปญญา  
หลักธรรมท่ีเกื้อหนุนการเจริญสมาธิ ไดแก  อัปปนาโกศล ๑๐  อิทธิบาท ๔  และโพชฌงค ๗ 

                                                            
๑๖๙พระธรรมวิสุทธิกวี (พจิิตร  ิตวณฺโณ) ,การพัฒนาจิต ภาคหนึ่ง, อางแลว ,หนา ๙๘.  
๑๗๐องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๒/๒๒-๒๓; ขุ.อิติ.๒๕/๑๑๑/๔๙๓. 



 ๘๓

๒.๓.๖.๑  อัปปนาโกศล ๑๐๑๗๑ คือ ความฉลาดหรืออุบายหรือวิธีการที่จะทําจิตใหเจริญถึง
ข้ันอัปปนาหรือข้ันไดฌาน  อัปปนาสมาธิจึงเกิดข้ึน อธิบายอัปปนาโกศล ๑๐ ประการดังตอไปนี้ 

  ๑. การทําวัตถุใหเรียบรอยสะอาด  คําวา วัตถุ ในท่ีนี้ หมายถึง วัตถุภายใน คือ รางกาย  
และวัตถุภายนอก คือ ท่ีอยูอาศัย  ผูเจริญสมาธิจะตองจัดการรางกายและท่ีอยูอาศัยใหเรียบรอย เพราะ
เม่ือใดผูปฏิบัติมีรางกายไมสะอาดเรียบรอย เชน มีผม เล็บ หรือหนวดเครารุงรัง  หรือมีท่ีอยูอาศัยหรือ
เคร่ืองนุงหมสกปรก ไมเปนระเบียบ ไมสะอาดตา ดูไมเรียบรอย ก็จะสงผลใหจิตใจไมสงบไดเพราะจิต
จะไปเกาะเก่ียวกับวัตถุเหลานั้น  แตเม่ือวัตถุท้ังภายในและภายนอกสะอาดเรียบรอย จิตจะแจมใส 
ปลอดโปรง ทําใหการบําเพ็ญกรรมฐานสําเร็จผลไดสะดวกยิ่งข้ึน  

 ๒. การปรับอินทรีย ๕ ใหสมดุล  หมายถึง การปรับอินทรีย ๕ ใหเสมอกัน อินทรีย 
แปลวา ความเปนใหญ  คือเปนใหญในหนาท่ีของตน มี ๕ ประการ คือ 

 (๑) สัทธินทรีย  อินทรีย คือ ศรัทธา ความเช่ือในเร่ืองความเช่ือแลว ไมมีธรรมขอใด 
ท่ีจะเปนใหญเหนือศรัทธาไปได ฉะนั้นศรัทธาจึงเปนใหญในหนาท่ีของตน ในขอบเขตของตนคือ 
ความเช่ือ  แตไมมีหนาท่ีในดานอ่ืนๆ เชน ความขยันหม่ันเพียร การระลึกรู ฯลฯ   

 (๒) วิริยินทรีย  อินทรีย คือ วิริยะ ความเพียร ในเร่ืองความเพียรแลว ไมมีส่ิงใด          
มีหนาท่ี มีความเปนใหญเทากับวิริยะ ในขณะเดียวกัน ก็ไมมีหนาท่ีในดานอ่ืนๆ เชน ความเช่ือ การ
ระลึกรู ฯลฯ    

 (๓) สตินทรีย  อินทรีย คือ สติ ความระลึกได สติเปนใหญในหนาท่ีของตน คือ 
ความระลึกได           
   (๔) สมาธินทรีย  อินทรีย คือ สมาธิ ความต้ังใจม่ัน  สมาธิเปนใหญในหนาท่ีของตน 
คือ ความต้ังใจม่ัน   

 (๕) ปญญินทรีย  อินทรีย คือ ปญญา ความรอบรู  ปญญาเปนใหญในหนาท่ีของตน 
คือ ความรอบรู          
   ธรรมท้ัง ๕ ประการขางตน เรียกวา พลธรรม หมายถึง เปนพลังในการตรัสรูและ
เปนกําลังในตัวของตัวเอง การปรับอินทรีย ๕ ใหมีความเสมอกัน ไมมีอยางหนึ่งอยางใดกลากวาหรือ 
ออนกวา เพราะจะทําใหการการเจริญสมาธิไมกาวหนา วิธีปรับอินทรียใหเสมอหรือใหสมดุล คือ ปรับ

                                                            
๑๗๑พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหา

เถร), อางแลว,  หนา ๒๒๓.  



 ๘๔

สัทธากับปญญาใหสมดุลกัน  ปรับสมาธิกับความเพียรใหสมดุลกัน  สวนสติเปนตัวกลาง ยิ่งมากยิ่ง
ดี๑๗๒ 

๓. ความฉลาดในนิมิต คําวา นิมิต หมายถึง เอกัคคตาจิต ความฉลาดในนิมิตก็คือ        
ความฉลาดในการทําเอกัคคตาใหเกิดข้ึน คือ มีความฉลาดคอยสังเกตดูวา ตนเองปฏิบัติอยางไร วิธีไหน 
ความสงบจึงมี สมาธิจึงเกิดข้ึน มีความฉลาดคอยสังเกตดูวา ตนเองกําหนดอยางไร มีอาหารอยางไร    
อยูในท่ีเชนไร ทําในเวลาใด ใชกรรมฐานอยางไร สมาธิไมอาจเกิดข้ึนได หรือทําอยางไร สมาธิความ
สงบเกิดข้ึนแลวก็หายไปเสีย และทําอยางไรจึงจะรักษาสมาธิท่ีไดแลวไมใหหายไป ไมใหเส่ือมไป 

 ๔. ประคองจิตไวในสมัยท่ีควรประคอง  ในสมัยใดท่ีผูปฏิบัติมีจิตหดหู ทอถอย          
ไมสดช่ืน เพราะมีความเพียรนอยไป เปนตน  ในสมัยนั้นควรประคองจิตใหสดช่ืน ดวยการเจริญ
โพชฌงค ๓ อยาง คือ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค และปติสัมโพชฌงค เพราะจิตท่ีหดหู
สามารถ จะแกไดดวยธรรม ๓ ประการนี้ ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีจะทําใหโพชฌงค  
แตละขอเกิดข้ึนโดยปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลายๆ ขอ จนกระท่ังจิตหายหดหู มีความเบิกบานแชมช่ืน
แลวเร่ิมอานาปานสติภาวนา หรือกรรมฐานท่ีตนกําลังบําเพ็ญอยูตอไป    

 ๕. ขมจิตในสมัยท่ีควรขม  ในกาลใดท่ีผูปฏิบัติกรรมฐานมีจิตฟุงซานเพราะเหตุมี
ความเปนผูปรารภความเพียรเกินไป เปนตน ในกาลนั้นพึงเจริญโพชฌงค ๓ คือ ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
สมาธิ  สัมโพชฌงค และอุเบกขาสัมโพชฌงค เพราะจะสามารถสงบจิตท่ีฟุงซานได แลวจึงเร่ิมเจริญ
กรรมฐานท่ีตนกําลังบําเพ็ญอยูตอไป        

 ๖. ทําจิตใหราเริงในสมัยท่ีควรราเริง  ในกาลใดจิตไมราเริง เพราะความขวนขวาย
พยายามทางปญญาหยอนไป หรือเพราะไมไดรับความสุขอันเกิดจากความสงบ  ในกาลนั้นพึงทําจิตให
สังเวช(คือ รูสึกเศราสลดหดหู) ดวยการพิจารณาสังเวควัตถุ ๘๑๗๓ ไดแก     

 - ชาติ  คือ ความเกิด  
 - ชรา คือ ความแก        
 - พยาธิ คือ ความเจ็บ     
 - มรณะ คือ ความตาย     
 - อบายทุกข คือ ทุกขในอบายภูมิ ไดแก นรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน 

   - วัฏฏมูลกทุกข (แปลวา ทุกขมีวัฏฏะ คือการเวียนวายตายเกิดเปนมูล) ในอดีตหนึ่ง 
 - วัฏฏมูลกทุกข (แปลวา ทุกขมีวัฏฏะ คือการเวียนวายตายเกิดเปนมูล) ในอนาคตหนึ่ง   

                                                            
๑๗๒พระธรรมวิสุทธิกวี (พจิิตร  ิตวณฺโณ) ,การพัฒนาจิต ภาคหนึ่ง, อางแลว ,หนา ๑๐๓. 
๑๗๓วิสุทธิ.๒/๒-๑๔. 



 ๘๕

 - อาหารปริเยฏฐิมูลกทุกข (แปลวา ทุกขอันเกิดจากการแสวงหาอาหารเคร่ืองเล้ียงชีพ
เปนมูล) ในปจจุบันหนึ่ง  

โดยการพิจารณาใหเห็นวา สังเวควัตถุ ๘ นี้เปนทุกข เกิดความสังเวชสลดใจ แลวพึงยัง     
ความเลื่อมใสใหเกิดข้ึนแกจิตดวยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือ คุณพระพุทธเจา คุณพระธรรม    
คุณพระสงฆ จิตก็จะราเริงในเวลาท่ีควรราเริงได 

๗. เพงดูจิตอยูเฉย ๆ  ในกาลใดท่ีผูปฏิบัติกรรมฐานมีจิตไมหดหู ไมฟุงซาน ไมปราศจาก 
อัสสาทะ(ความราเริง) เปนไปสมํ่าเสมอในอารมณ ดําเนินอยูในวิถีแหงสมถะ ในกาลนั้นผูปฏิบัติ        
ไมตองขวนขวายในการประคองจิต การขมจิต และการทําจิตใหราเริง เปรียบเสมือนสารถีท่ีไมตอง
ขวนขวายในการบังคับมาซ่ึงวิ่งไปเรียบสม่ําเสมอ๑๗๔ ผูปฏิบัติกรรมฐานยอมเพงดูจิตอยูเฉย ๆ 
  ๘. หลีกเวนบุคคลผูมีจิตไมเปนสมาธิหรือไมม่ันคง  ไดแก การไมเขาไปคบหาหรืออยู     
ใหหางไกลซ่ึงบุคคลท้ังหลายผูไมเคยมีความสงบจิต ผูวุนวายอยูกับกิจการมากหลาย ผูมีจิตฟุงซาน    
ซัดสายไปมา เพราะการคบหาหรืออยูใกลคนเหลานี้อาจทําใหเราคลอยตามไปไดงาย ผูบําเพ็ญ
กรรมฐานจึงพึงหลีกเวนบุคคลผูมีจิตไมเปนสมาธิเสีย      

 ๙. คบแตคนท่ีมีจิตม่ันคงเปนสมาธิ  คือ การเขาไปหาบุคคลท่ีมีจิตสงบ ผูท่ีไดสมาธิ
อยู   โดยปกติตามกาลอันควร จะทําใหจิตของเราคลอยตามไปไดงาย ซ่ึงจะเปนเหตุใหจิตของเราน้ัน
ม่ันคงและมีสมาธิตามไปดวย         

 ๑๐. นอมจิตไปในสมาธินั้น  ความนอมจิตไปในอันท่ีจะทําสมาธิใหบังเกิดข้ึน คือ 
ความหนักในสมาธิ ความนอมไปในสมาธิ ความโนมไปในสมาธิ ความทุมเทไปในสมาธิ ช่ือวา นอมจิต
ไปในสมาธินั้น 

ผูปฏิบัติกรรมฐานพึงทําใหถึงพรอมอัปปนาโกศล ๑๐ นี้  อัปปนาสมาธิและการบรรลุ
ฌาน  ก็จะบังเกิดแนนอน  หากแมยังไมประสบความสําเร็จในเวลานี้ก็จงอยาทอดท้ิงความเพียรใน          
การปฏิบัติ  จงพยายามตอไปใหหนักยิ่งข้ึนยอมจะบรรลุผลสําเร็จได   
            ๒.๓.๖.๒ อิทธิบาท ๔  

 อิทธิ แปลวา ความสําเร็จ  อิทธิ หมายถึง ความสําเร็จ ความสัมฤทธ์ิ การสําเร็จดวยดี การได 
การไดจําเพาะ การถึง สมบัติ การถูกตอง การประจักษแจง การบําเพ็ญใหถึงพรอมซ่ึงธรรมเหลานั้น๑๗๕  
อิทธิบาท แปลวา ธรรมเคร่ืองใหถึงอิทธิ หรือธรรมท่ีเปนเหตุใหประสบความสําเร็จ หรือแปลงายๆ วา 
ทางแหงความสําเร็จ มี ๔ อยาง คือ ฉันทะ(ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจอ) และ

                                                            
๑๗๔รองศาสตราจารยคูณ โทขันธ, การพัฒนาจิต, อางแลว, หนา ๘๘.   
๑๗๕อภิ.วิ.๓๕/๔๓๔/๓๔๓.  



 ๘๖

วิมังสา (ความสอบสวนไตรตรอง)  แปลใหจํางายตามลําดับวา มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝกใฝ และ   
ใชปญญาสอบสวน๑๗๖ อิทธิบาทนั้นพระพุทธเจาตรัสพัวพันไวกับ เร่ืองสมาธิ  เพราะอิทธิบาทเปน          
ขอปฏิบัติท่ีทําใหเกิดสมาธิและนําไปสูผลสําเร็จท่ีเปนจุดหมายของสมาธิ  สมาธิเกิดจากอิทธิบาทขอใด 
ก็มีช่ือเรียกตามอิทธิบาทขอนั้น ดังพุทธพจนท่ีวา    

“ภิกษุท้ังหลาย... อิทธิบาท  เปนอยางไร  คือ  มรรคใด  ปฏิปทาใดเปนไปเพื่อไดฤทธ์ิ  
เพื่อไดเฉพาะซ่ึงฤทธ์ิ  นี้เรียกวา  อิทธิบาท 
อิทธิบาทภาวนา  เปนอยางไร  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร   
๒. เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร   
๓. เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร  
๔. เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 
นี้เรียกวา  อิทธิบาทภาวนา...”๑๗๗     
“ภิกษุท้ังหลาย  ถาภิกษุอาศัยฉันทะแลวไดสมาธิ  ไดจิตเตกัคคตา (สภาวะที่จิตมี
อารมณเดียว)  นี้เรียกวา ฉันทสมาธิ,  เธอสรางฉันทะ พยายาม  ปรารภความเพียร 
ประคองจิต  มุงม่ันเพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน...เพื่อละบาป
อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว...เพื่อทํากุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน...เพื่อความดํารงอยู  
ไมเลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย  เจริญเต็มท่ีแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว  เหลานี้
เรียกวา ปธานสังขาร ฉันทะน้ี  ฉันทสมาธินี้ และปธานสังขารเหลานี้ดังพรรณนา   
มาฉะน้ี  นี้เรียกวา  อิทธิบาทท่ีประกอบดวยฉันทสมาธิ (สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ)      
ปธานสังขาร (ความเพียรสรางสรรค) 
ภิกษุ ท้ังหลาย   ถาภิกษุอาศัยวิ ริยะแลวไดสมาธิ   ไดจิตเตกัคคตา   นี้ เ รียกวา                  
วิริยสมาธิ...เหลานี้เรียกวา ปธานสังขาร วิริยะนี้  วิริยสมาธินี้ และปธานสังขารเหลานี้
ดังพรรณนามาฉะน้ี  นี้เรียกวา  อิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร  
ภิกษุท้ังหลาย  ถาภิกษุอาศัยจิตแลวไดสมาธิ  ไดจิตเตกัคคตา  นี้เรียกวา  จิตตสมาธิ...
เหลานี้เรียกวา ปธานสังขาร จิตนี้  จิตตสมาธินี้ และปธานสังขารเหลานี้ดังพรรณนา
มาฉะนี้  นี้เรียกวา  อิทธิบาทท่ีประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร  

                                                            
๑๗๖พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา ๘๔๒. 
๑๗๗สํ.ม.๑๙/๘๓๑/๔๐๕.  



 ๘๗

ภิกษุ ท้ังหลาย   ถาภิกษุอาศัยวิมังสาแลวไดสมาธิ  ไดจิตเตกัคคตา  นี้ เ รียกวา                  
วิมังสาสมาธิ...เหลานี้เรียกวา ปธานสังขาร วิมังสานี้  วิมังสาสมาธินี้ และ            
ปธานสังขารเหลานี้ดังพรรณนามาฉะนี้  นี้ เรียกวา  อิทธิบาทท่ีประกอบดวย          
วิมังสาสมาธิปธานสังขาร”๑๗๘ 

 
  จากพุทธพจนท่ียกมาขางตนนี้ สมาธิมี ๔ อยาง ไดแก  
      ๑. ฉันทสมาธิ คือ สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ หรือสมาธิท่ีมีฉันทะเปนใหญ 
      ๒. วิริยสมาธิ คือ สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะ หรือสมาธิท่ีมีวิริยะเปนใหญ 
      ๓. จิตตสมาธิ คือ สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะ หรือสมาธิท่ีมีจิตตะเปนใหญ 
      ๔. วิมังสาสมาธิ คือ สมาธิท่ีเกิดจากวิมังสา หรือสมาธิท่ีมีวิมังสาเปนใหญ 
  สมาธิเหลานี้จะเกิดควบคูไปดวยกันกับความเพียรพยายาม ท่ีเรียกวา ปธานสังขาร  
แปลวา สังขารท่ีเปนตัวความเพียร หรือความเพียรท่ีเปนเคร่ืองปรุงแตง แปลงายๆ วาความเพียรท่ีเปน
แรงสรางสรรค หรือความเพียรสรางสรรค    
  รายละเอียดของอิทธิบาท ๔ แตละขอ มีดังนี้ 
 ๑. ฉันทะ คือ ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักในส่ิงท่ีทํา และพอใจใฝรักในจุดหมาย
ของส่ิงท่ีทํานั้น อยากทําส่ิงนั้น ๆ ใหสําเร็จ  อยากใหงานน้ันหรือส่ิงนั้นบรรลุถึงจุดหมาย พูดงาย ๆ วา
รักงานและรักจุดหมายของงาน  พูดใหลึกลงไปในทางธรรมวา  ความรักความใฝใจปรารถนาตอภาวะดี
งามเต็มเปยมสมบูรณ  ซ่ึงเปนจุดหมายของส่ิงท่ีกระทําหรือซ่ึงจะเขาถึงไดดวย การกระทํานั้น อยากให
ส่ิงนั้น ๆ เขาถึงหรือดํารงอยูในภาวะท่ีดีท่ีงดงามท่ีประณีต ท่ีสมบูรณท่ีสุดของมัน หรืออยากใหภาวะดี
งามเต็มเปยมสมบูรณของส่ิงนั้น ๆ ของงานนั้น เกิดมีเปนจริงข้ึน อยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายท่ีดี
งามนั้น จิตมุงแนวแนม่ันคงในการดําเนินสูจุดหมาย เดินเรียบสม่ําเสมอ ไมซาน ไมสาย เกิดเปนสมาธิ 
พรอมกันนั้นปธานสังขาร คือ ความเพียรสรางสรรคยอมเกิดควบคูดวย 
 ๒. วิริยะ  คือ ความเพียร  ไดแก  ความอาจหาญ แกลวกลา บากบ่ัน กาวไป ใจสู     
ไมยอทอ ไมหวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก  เม่ือคนรูวาส่ิงใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง  
ถาวิริยะเกิดข้ึนแลว  แมจุดหมายจะลุถึงไดยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลายาวนาน ก็ไมทอถอย  
แตมองเห็นเปนส่ิงทาทายท่ีจะตองเอาชนะใหไดทําใหสําเร็จ  ในเวลาท่ีมีความเพียร จิตใจจะแนวแน 
ม่ันคง พุงตรงตอจุดหมาย เกิดเปนสมาธิ พรอมท้ังมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสรางสรรคควบคูไปดวย 
 ๓. จิตตะ คือ ความคิดจดจอ หรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพัน จดจอ เฝาคิด
เร่ืองนั้น ใจอยูกับงานนั้น ไมปลอย ไมหางไปไหน  ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
                                                            

๑๗๘สํ.ม.๑๙/๘๒๕/๓๙๕-๓๙๗.  



 ๘๘

หรืองานอยางใดอยางหนึ่ง จิตจะแนวแน ไมสนใจไมรับรูเร่ืองอ่ืน ๆ จิตจะแนบสนิทใน  กิจท่ีทํา มีกําลัง
มากเฉพาะสําหรับกิจนั้น มีใจจดจอฝกใฝเปนสมาธิ พรอมกันนั้นเกิดปธานสังขาร คือ ความเพียร
สรางสรรครวมสนับสนุนไปดวย        
 ๔. วิมังสา คือ การสอบสวนไตรตรอง  ไดแก การใชปญญาพิจารณาหม่ันใครครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล  และตรวจสอบขอยิ่งหยอนหรือเกินเลยบกพรองหรือขัดของในกิจท่ีทํา เปนตน  
รูจักทดลองและคิดคนหาทางแกไขปรับปรุง เปนการใชปญญาชักนําใหเกิดสมาธิ รวมจิตใหคอย
กําหนดและติดตามเร่ืองท่ีพจิารณาอยางจดจอตลอดเวลา จิตแนวแน ไมฟุงซาน ไมวอกแวก และมีกําลัง 
มีปธานสังขารคือความเพียรสรางสรรคเกิดข้ึนดวย  
 สรุปแลว การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท คือ เอางานหรือจุดหมายที่ต้ังไวเปนอารมณ ของจิต 
แลวปลุกเราระดมอิทธิบาทท้ัง ๔ ขอ ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา  เขาหนุนนํา เร่ิมจากมีใจรัก 
(ฉันทะ) แลวทําใหเกิดความพากเพียร (วิริยะ) เม่ือพากเพียรก็เอาใจจดจอใฝใจตลอดเวลา(จิตตะ) แลวใช
ปญญาพิจารณาไตรตรองหาเหตุผล (วิมังสา) สมาธิเกิดข้ึนและมีกําลัง แกรงกลา ชวยใหทํางานอยางมี
ความสุขและบรรลุผลสําเร็จดวยดี  ดังนั้น อิทธิบาท ๔ จึงเปน องคธรรมสําคัญในการประกอบกิจการ
งานทุกอยางท่ีทําใหเกิดสมาธื  การเจริญสมาธิจึงสามารถ ทําไดในทุกสถานท่ี ไมวาในหองเรียน         
ในบาน ในท่ีทํางาน ในทุงนา ฯลฯ   

๒.๓.๖.๓ โพชฌงค ๗  
คําจํากัดความของโพชฌงค  ปรากฏตามท่ีกลาวไวในพุทธพจนวา “ภิกษุ  ท่ีเรียกวา 

โพชฌงค  เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู...”๑๗๙โพชฌงค แปลวา  องคความรู, ธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรู 
หมายถึง ธรรมท่ีเปนองคประกอบ เปนเคร่ืองสนับสนุนใหตรัสรู ใหบรรลุมรรคผล เปนเคร่ืองปลุกใจให
รู ใหต่ืนตัว ใหเบิกบาน ไมใหกิเลสครอบงําทําใหมืดบอด หลับใหล หดหู หรือฟุงซาน๑๘๐  

โพชฌงค เปนธรรมฝายตรงขามกับนิวรณ ๕ ดังพุทธพจนท่ีวา 
“ภิกษุท้ังหลาย  โพชฌงค ๗ ประการนี้  ไมเปนนิวรณเคร่ืองกางกั้น  ไมเปนความ 
เศราหมองแหงจิต  ท่ีบุคคลเจริญ  ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงผลแหง
วิชชาและวิมุตติ”๑๘๑ 

                                                            
๑๗๙สํ.ม.๑๙/๑๘๖/๑๑๙. 
๑๘๐พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี  สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน, อางแลว, 

หนา ๗๐๕.  
๑๘๑สํ.ม.๑๙/๒๑๕/๑๔๗. 



 ๘๙

“ภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ ประการนี้  ทําใหเปนเหมือนคนมีดวงตา  ทําใหรู   
เจริญปญญา  ไมเปนไปในฝายความคับแคน  เปนไปเพ่ือนิพพาน”๑๘๒ 
 

โพชฌงคจึงเปนท้ังธรรมท่ีเกื้อหนุนการเจริญสมาธิและเปนท่ีใชสมาธิเพื่อประโยชนท่ี
สูงข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือ วิชชาและวิมุตติ โพชฌงคมี ๗ ขอ คือ สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปติ 
ปสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา อธิบายลงรายละเอียดแตละขอไดดังนี้๑๘๓ 

๑. สติ  หมายถึง ความระลึกได สํานึกพรอมอยู มีอาการปรากฏในขณะปจจุบัน เปน
สภาวธรรมท่ีดึงใจจากความหลงใหมาอยูกับอารมณท่ีกําลังพิจารณา สติในโพชฌงคนี้ ไดแก สติใน
การเจริญสติปฏฐาน เม่ือเจริญสติปฏฐาน มีสติ ไมเผลอ  ขณะนั้นช่ือวา ปรารภ สติสัมโพชฌงค เจริญ
สติสัมโพชฌงคเพื่อใหถึงความบริบูรณ  เม่ือมีสติเชนนี้อยู ยอมคนควา ไตรตรองถึงความพิจารณา
ธรรมนั้นไดดวยปญญา 

๒. ธัมมวิจัย หมายถึง ความเฟนธรรม ความสอดสองสืบคนธรรม พิจารณาเพ่ือให
ประจักษสภาวะของอารมณท่ีกําลังพิจารณาอยูใหเห็นตามความเปนจริง ธัมมวิจัยสัมโพชฌงคเกิด 
ขณะมีสติสัมโพชฌงค  และกําลังคนควาไตรตรองธรรมนั้นดวยปญญา เปนการเจริญธัมมวิจัย         
สัมโพชฌงค เพื่อใหถึงความบริบูรณ ขณะน้ันเองก็ช่ือวาปรารภความเพียรไมยอหยอน 

๓. วิริยะ หมายถึง ความเพียร เปนความสืบเนื่อง ไมขาดตอนในกิจท่ีกําลังกระทําอยูนั้น  
มีลักษณะประคองการกระทํานั้นเพื่อใหสําเร็จผล  ขณะท่ีกําลังคนควาไตรตรอง พิจารณาธรรมนั้นดวย
ปญญา มีความเพียรไมยอหยอน ไดช่ือวาปรารภและเจริญวิริยสัมโพชฌงคเพื่อใหถึงบริบูรณ ปติ
ปราศจากอามิสยอมเกิดข้ึนแกผูปรารภความเพียรนั้น 

๔. ปติ  หมายถึง ความอ่ิมใจ ซาบซาน แชมช่ืน ซาบซ้ึง ปตินี้เกิดข้ึนในขณะท่ีมีสติ      
มีความเพียรพิจารณาธรรมอยู 

๕ .  ปสสัทธิ  หมายถึง  ความสงบกาย  สงบใจ  ผอนคลายเ รียบเย็น  ไม เครียด                  
ไมกระสับกระสาย เบาสบาย ขณะใดกายและจิตของผูท่ีมีปติระงับได สภาวะขณะน้ันเรียกวา ปสสัทธิ 
ผูนั้นไดช่ือวา เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค และปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมถึงความบริบูรณ เม่ือกายใจ
สงบระงับมีความสุข จิตยอมต้ังม่ัน 

๖. สมาธิ  หมายถึง ความมีใจต้ังม่ัน มีอารมณเดียว แนวแนในอารมณท่ีกําลังพิจารณา 
ไมวอกแวก ไมฟุงซาน ขณะใดกายและจิตของผูสงบระงับมีความสุข ขณะน้ันเองจิตก็ต้ังม่ัน สภาวะน้ี

                                                            
๑๘๒สํ.ม.๑๙/๒๒๑/๑๕๓. 
๑๘๓รศ.ดร. สุจิตรา ออนคอม, การฝกสมาธิ ,  พมิพคร้ังท่ี ๑๑, อางแลว, หนา ๑๖๒-๑๖๔.  
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ช่ือวาสมาธิสัมโพชฌงค เม่ือสมาธิสัมโพชฌงคมีความเจริญและบริบูรณ ผูนั้นยอมเปน ผูวางเฉย        
จิตท่ีต้ังม่ันแลวเชนนั้นไดเปนอยางดี 

๗. อุเบกขา หมายถึง ความมีใจเปนกลางเพราะเห็นตามเปนจริง นิ่งดู ไมสอดแส        
ไมแทรกแซง สภาวะวางเฉย จิตท่ีต้ังม่ันแลวเชนนี้ไดเปนอยางดี ช่ือวา อุเบกขาสัมโพชฌงค ขณะน้ัน
อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและบริบูรณ 

  โพชฌงค  ๗ เม่ือเจริญพรอมกับขอปฏิบัติ อ่ืน ๆ เชน อานาปานสติ  อัปปมัญญา           
พรหมวิหาร ๔ และสัญญาตาง ๆ (เชน อนิจจสัญญา อสุภสัญญา วิราคสัญญา นิโรธสัญญา ฯลฯ)       
จะชวยใหขอปฏิบัติเหลานั้นเปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ เพื่อความปลอดโปรง เพื่อความสังเวช           
คือ ปลุกเราใจใหกระตือรือรนในกุศลธรรมเปนอยางมากและเพ่ือผาสุกวิหาร คือความผาสุก             
เปนอยางมาก๑๘๔ โพชฌงค ๗ จึงเปนหลักธรรมท่ีเกื้อหนุนการเจริญสมาธิ ทําใหบุคคลเมื่อมีสติ     
กํากับอยู  ไมเลือนหลง ใชปญญาสอบสวน สืบคนเลือกเฟนธรรมตามหลักของธัมมวิจัย มีความเพียร
พยายาม  ยิ่งพิจาณาธรรมแลวเขาใจ ยิ่งมีกําลังใจ เกิดความซาบซ้ึง กายและใจผอนคลายและสงบ      
จิตต้ังม่ัน เปนสมาธิ เห็นตามจริงและวางเฉยในท่ีสุด  
 ๒.๓.๗ อานิสงสของการเจริญสมถกรรมฐาน  

         การเจริญสมถกรรมฐานมีจุดมุงหมาย คือ สมาธิ ซ่ึงเปนฐานท่ีจะนําไปสูปญญาเพื่อความ
หลุดพนจากกิเลสทั้งหลาย อานิสงสของสมาธิมีมากดังพุทธพจนท่ีวา 

“สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเปนฐาน ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ปญญา
อันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเปนฐาน ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันบุคคลอบรม
โดยมีปญญาเปนฐาน  ยอมหลุดพนโดยชอบจากอาสวะท้ังหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ 
อวิชชาสวะ”๑๘๕ 

 
          ลําดับตอไปผูวิจัยขอกลาวถึงประโยชนของสมาธิลงในรายละเอียด  แยกเปน 

๑. ประโยชนของสมาธิตามท่ีปรากฏในพระสูตร    
       ๒. ประโยชนของสมาธิตามท่ีปรากฏในคัมภีรอรรถกถา  
       ๓. ประโยชนของสมาธิตามท่ีปรากฏในหนังสือและรายงานวิจัย  

 
 

                                                            
๑๘๔สํ.ม.๑๙/๒๓๘-๒๕๗/๑๘๙-๑๙๘.  
๑๘๕ที.ม.๑๐/๑๕๕/๑๐๐. 
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๑. ประโยชนของสมาธิตามท่ีปรากฏในพระสูตร   
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญอานาปานสติกรรมฐานเปนอยางมากและทรงสนับสนุน

ใหพระภิกษุท้ังหลายเจริญสมาธิดวยอานาปานสติกรรมฐาน ดังพระพุทธพจนท่ีวา  
“ภิกษุท้ังหลาย...เม่ือจะกลาวใหถูกตอง  ก็พึงกลาวถึงอานาปานสติสมาธิวา  อริยวิหาร
(ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระอริยะ) บาง  พรหมวิหาร (ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหม) 
บาง  ตถาคตวิหาร(ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระตถาคต) บาง  ภิกษุเหลาใดเปน         
พระเสขะยังไมบรรลุอรหัตตผล  ยอมปรารถนาธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอัน     
ยอดเยี่ยมอยู  อานาปานสติสมาธิท่ีภิกษุเหลานั้นเจริญ  ทําใหมากแลว  ยอมเปนไป   
เพื่อความส้ินอาสวะ  สวนภิกษุเหลาใดเปนอรหันตขีณาสพ  อยูจบพรหมจรรย           
ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระไดแลว  บรรลุประโยชนตนโดยลําดับแลว           
ส้ินภวสังโยชนแลว   หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ   อานาปานสติสมาธิท่ีภิกษุ    
เหลานั้นเจริญ  ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในปจจุบัน (ทิฏฐธรรม
สุขวิหาร) และเพื่อมีสติ มีสัมปชัญญะ...”๑๘๖ 

 
 นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนท่ีกลาวถึงประโยชนของสมาธิ ดังนี้ 
  “ภิกษุท้ังหลาย  สมาธิภาวนา (การเจริญสมาธิ)  ๔ ประการนี้  คือ   

๑. สมาธิภาวนาที่ บุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่ออยู เปนสุข         
ในปจจุบัน     

๒. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อไดญาณทัสสนะ 
๓. สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ   
๔.  สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความส้ินอาสวะ๑๘๗ 
 

                    อธิบายประโยชนของสมาธิแตละขอตามลําดับดังตอไปนี้  
 ก. ประโยชนของสมาธิเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน  การเจริญฌาน ๔ ต้ังแตปฐมฌานถึง

จตุตถฌานเปนวิธีหาความสุขท่ีพระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลายนิยมเจริญฌานในยามวาง         
เพื่อเปนการพักผอนอยางสุขสบาย ท่ีเรียกวา ทิฏฐธรรมสุขวิหาร ความสุขแบงออกเปน ๑๐ ข้ัน๑๘๘ คือ 

                                                            
๑๘๖สํ.ม.๑๙/๙๘๗/๔๖๙-๔๗๐. 
๑๘๗องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๑/๖๘; ที.ปา.๑๑/๒๓๓/๒๓๓.  
๑๘๘ม.ม.๑๓/๙๐/๙๒; สํ.สฬา.๑๘/๒๖๗/๒๙๓-๒๙๙. 
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๑. กามสุข สุขเพราะอาศัยกามคุณ ๕ คือ รูป รส กล่ิน เสียง และโผฏฐัพพะ 
๒. สุขในปฐมฌาน สุขเพราะกามสัญญาดับไป   
๓. สุขในทุติยฌาน สุขเพราะวิตกวิจารดับไป   
๔. สุขในตติยฌาน สุขเพราะปติดับไป    
๕. สุขในจตุตถฌาน สุขเพราะอัสสาสะ(ลมหายใจเขา) ปสสาสะ(ลมหายใจออก)ดับไป 
๖. สุขในอากาสานัญจายตนฌาน สุขเพราะรูปสัญญาดับไป   
๗. สุขในวิญญาณัญจายตนฌาน สุขเพราะอากาสานัญจายตนสัญญาดับไป 
๘. สุขในอากิญจัญญายตนฌาน สุขเพราะวิญญาณัญจายตนสัญญาดับไป  
๙. สุขในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน สุขเพราะอากิญจัญญายตนสัญญาดับไป 

๑๐. สุขในสัญญาเวทยิตนิโรธ สุขเพราะสัญญาและเวทนาดับไป   
   จะเห็นวา สุข ๑๐ ข้ัน ดังกลาวมานี้ เปนการเรียงลําดับจากความสุขประณีตนอย     
ตามลําดับ ข้ึนไปยังความสุขประณีตมาก คือ กามสุข สุขในรูฌาน สุขในอรูปฌาน และสุขในสัญญา
เวทยิตนิโรธ หรือนิโรธสมาบัติ  จะเห็นวา การอยูเปนสุขในปจจุบัน(ทิฏฐธรรมสุขวิหาร) นั้นจะตอง
เจริญต้ังแตรูปฌานท่ี ๑ ไปจนถึงอรูปฌานท่ี ๔ คือ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน คือ ตองไดสมาบัติ ๘ 
กอนจึงจะเขาถึงนิโรธสมาบัติ (สมาบัติท่ีดับสัญญาและเวทนา)ได 

 ข. เพื่อการไดญาณทัสสนะ ไดแก การมนสิการอาโลกสัญญา(กําหนดหมายใน       
แสงสวาง) อธิษฐานทิวาสัญญา(กําหนดหมายวาเปนกลางวัน) เหมือนกันท้ังกลางวันและกลางคืน มีใจ
เปดโลง ไมถูกนิวรณ ฝกใหเปนจิตท่ีมีความสวาง การไดญาณทัสสนะ หมายถึง การไดทิพยจักษุ ซ่ึงเปน
ยอดของโลกียอภิญญาท้ัง ๕ (อิทธิวิธิ ทิพยโสต เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ทิพยจักษุ) 
ประโยชนของสมาธิในขอนี้ คือ ความสามารถพิเศษจําพวกอภิญญา รวมท้ังอิทธิปาฏิหาริย เพื่อ
ผลสําเร็จทางจิต๑๘๙ 
   ค. เพื่อสติสัมปชัญญะ คือ การตามดูรูทันความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและดับไป 
ในความเปนอยูประจําวันของตน รูแจง รูชัดในเวทนา สัญญา วิตก ท่ีเกิดข้ึน ต้ังอยู และดับไป มีสติรูตัว
ทั่วพรอมอยูเสมอและตลอดเวลา๑๙๐   
   ง. เพื่อความส้ินอาสวะ ไดแก การเปนอยูโดยใชปญญาพิจารณาเห็นอยูเสมอถึงความ
เกิดข้ึนและความเส่ือมส้ินไปในอุปาทานขันธท้ัง ๕ วา รูปเปนดังนี้ ความเกิดข้ึนของรูปเปนดังนี้ ความ

                                                            
๑๘๙พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๘๓๖. 
๑๙๐รศ.ดร.สุจิตรา ออนคอม, การฝกสมาธิ ,  พิมพคร้ังท่ี ๑๑, อางแลว, หนา ๒๑๙. 
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ดับไปของรูปเปนดังนี้ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนดังนี้ เกิดข้ึนดังนี้ ดับไปดังนี้ มองเห็นการ 
เกิดดับ การใชสมาธิเพื่อประโยชนทางปญญา เปนบาทฐานของวิปสสนาเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนา คือ อาสวักขยญาณ หรือ วิชชาวิมุตติ  

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาประโยชนของสมาธิมีต้ังแตเพื่อประโยชนสุขท่ีเห็นได
ทันทีในปจจุบัน ไปจนถึงประโยชนสูงสุดตามหลักพระพุทธศานา ดังพระสูตรท่ีวา 

“ธรรมอันเปนเอกท่ีบุคคลไดเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อสังเวชใหญ         
เพื่อประโยชนใหญ เพื่อธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะใหญ เพื่อสติและสัมปชัญญะ     
เพื่อไดญาณทัสสนะ เพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน เพื่อทําใหแจงซ่ึงผลแหงวิชชาและ     
วิมุตติ ธรรมอันเปนเอกคืออะไร คือ กายคตาสติ...”๑๙๑  
 

    ๒. ประโยชนของสมาธิตามท่ีปรากฏในคัมภีรอรรถกถา   
         อานิสงสจากการเจริญสมาธิ ดังท่ีแสดงในคัมภีรวิสุทธิมรรค๑๙๒ มี ๕ ประการ คือ 
   ก. เปนวิธีการพักผอนอยางเปนสุขในปจจุบัน (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร) พระอรหันต
ขีณาสพ (ผูหมดกิเลส) ยอมเจริญสมาธิ (สมาธิในขอนี้ หมายถึง สมาธิข้ันอัปปนา) ดวยวัตถุประสงควา 
จะเขาสมาบัติใหจิตมีอารมณเดียวอยูเปนสุขตลอดวัน  ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสกับพระจุนทะ วา 
ธรรมเหลานี้ เราไมกลาววาธรรมเปนเคร่ืองขัดเกลาในวินัยของพระอริยะ เรากลาววาเปนธรรมเคร่ืองอยู
เปนสุขในภพทันตาเห็นในวินัยของพระอริยะ๑๙๓   
   ข. เปนบาทหรือเปนปทัฏฐานแหงวิปสสนา พระเสขะ(แปลวา ผูยังตองศึกษา หมายถึง 
พระอริยบุคคลที่ยังไมบรรลุอรหัตตผล) และปุถุชนท้ังหลาย ผูเจริญสมาธิ (สมาธิในขอนี้ หมายถึง 
สมาธิข้ันอุปจารก็ได ข้ันอัปปนาก็ได) ดวยวัตถุประสงควา ออกจากสมาบัติแลว จักทําวิปสสนาท้ังจิตท่ี
ยังต้ังม่ันอยู ช่ือวา มีวิปสสนาเปนอานิสงส เพราะสมาธินั้นเปนบาทฐาน ของวิปสสนา ดังพุทธพจนวา 
“ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุผูมีจิตต้ังม่ัน ยอมรูชัดตามความเปนจริง”๑๙๔ 
   ค. เปนบาทหรือเปนปทัฏฐานแหงอภิญญา ขอนี้เปนอานิสงสของสมาธิข้ันอัปปนา
สําหรับผูไดสมาบัติ ๘ แลว เม่ือตองการอภิญญาก็อาจทําใหเกิดข้ึนได ดังพุทธพจนวา “จิตนุมนวลควร

                                                            
๑๙๑องฺ.ติก.๒๐/๕๖๔-๕๗๐/๕๑.  
๑๙๒พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย(อาจ อาสภมหา

เถร), อางแลว,  หนา ๖๔๕-๖๔๗. 
๑๙๓ม.มู.๑๒/๘๒/๗๑. 
๑๙๔สํ.ข.๑๗/๕/๑๗.  



 ๙๔

แกงาน...จะนอมจิตไปเพื่อประจักษแจงดวยอภิญญา ซ่ึงธรรมท่ีพึงประจักษแจงดวยอภิญญา อยางใด ๆ 
ก็ถึงความเปนพยานในธรรมนั้น ๆ ได ในเม่ือเหตุมีอยู”๑๙๕  
   ง. ทําใหไดภพวิเศษหรือเกิดในภพท่ีดีท่ีสูง ขอนี้หมายถึง สมาธิข้ันอัปปนาซ่ึงเปน
สมาธิข้ันฌาน เพราะผูไดฌานจะตองเจริญสมาธิข้ันสูงสุดคืออัปปนาสมาธิ ซ่ึงปุถุชนท่ีไดฌานแลว    
ไมเส่ือมจากฌานนั้น เม่ือดับจิตลงก็จะไดไปเกิดในพรหมโลก ซ่ึงจัดเปนภพวิเศษหรือภพอันสูง 
ตัวอยางเชน ผูเจริญปฐมฌานไดอยางสามัญ จะไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นพรหมปาริสัชชา ผูเจริญ
ปฐมฌานไดอยางกลาง จะไปเกิดเปนพวกเทวดาช้ันพรหมปุโรหิตา ผูเจริญปฐมฌานไดอยางประณีต 
จะไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นมหาพรหม ฯลฯ๑๙๖ การไดภพวิเศษหรือภพอันสูงนี้ยังมิไดถือวา เปน
ประโยชนสูงสุดของสมาธิ  เพราะแมจะไดเกิดในภพอันสูงตามระดับของฌานท่ีได แตถามีกรรมช่ัวอยู 
เม่ือหมดผลจากกุศลกรรมท่ีทําใหไปเกิดในภพอันสูงแลวก็อาจตกลงสูทุคติได อยางไรก็ดีสมาธิ       
ข้ันอุปจารก็สามารถใหภพวิเศษ คือ กามาวจรสวรรค ๖ (สวรรคช้ันกามาวจร หรือ ฉกามาพจรสวรรค 
คือ ช้ันท่ียังเกี่ยวของกับกาม เรียงจากช้ันตํ่าข้ึนไป ดังนี้ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี 
และปรนิมมิตวสวัตดี)   
   จ. ทําใหเขานิโรธสมาบัติได  ขอนี้เปนอานิสงสของสมาธิข้ันอัปปนา กลาวคือ 
สําหรับพระอรหันตและพระอนาคามีท่ีไดสมาบัติ ๘ มีความชํานาญในการเขาออกจากฌานดวยวสี  
ท้ัง ๕ แลว สามารถเขานิโรธสมาบัติเสวยความสุขอยูไดโดยไมมีจิตตลอดเวลา ๗ วัน ดังท่ีพระสารีบุตร    
กลาววา ปญญาในการอบรมวสีดวยญาณจริยา ๑๖ และสมาธิจริยา ๖ เปนฌานในนิโรธสมาบัติ๑๙๗ 
อานิสงสขอนี้จึงหมายเฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันตท่ีไดสมาบัติ ๘ เทานั้น สวนปุถุชนหรือ  
พระโสดาบัน หรือพระสกทาคามี แมจะไดสมาบัติ ๘ ก็ไมสามารถไดอานิสงสขอนี้ 

 ๓. ประโยชนของสมาธิตามท่ีปรากฏในหนังสือและรายงานวิจัย  
      การฝกจิตหรือการเจริญสมาธิมีประโยชนเปนอเนกประการตอการดําเนินชีวิตประจําวัน   

ปฏิบัติแลวไดผลจริง สรุปเปนขอ ๆ ไดดังนี้  
ก. มีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดีข้ึน 
ข. มีความจําดีข้ึน ไมหลงลืมงาย 
ค. ทําและพูดไมคอยผิดพลาด 
ง. ทํางาน เรียนหนังสือ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                                                            
๑๙๕องฺ.ติก.๒๐/๕๙/๒๒๖. 
๑๙๖อภิ.วิ.๓๕/๑๐๒๔/๖๗๒.  
๑๙๗ขุ.ปฏิ.๓๑/๘๕/๑๔๔. 



 ๙๕

จ. กระฉับกระเฉง วองไว ตัดสินปญหาเฉพาะหนาไดดี 
ฉ. โรคบางชนิดหายได เชนโรคทองผูก โรคกระเพาะอาหาร โรคความดันโลหิต ฯลฯ 
ช. มีอารมณดี เยือกเย็นสุขุม 
ซ. นอนหลับงาย หลับสนิท กําหนดเวลาใหหลับ ใหต่ืนได 
ฌ. เปนฐานในการปฏิบัติธรรมช้ันสูงข้ึนไปอีก๑๙๘ 

ผูวิจัยขอยกตัวอยางรายงานวิจัย ๒ เร่ืองท่ีสนับสนุนและช้ีใหเห็นประโยชนของสมาธิ 
ดังตอไปนี้ 

ก. รายงานวิจัยเร่ือง “ดัชนีความสุขของวัยรุนจังหวัดนครสวรรคในกลุมท่ีเขารับการ
ฝกสมาธิ หลักสูตรศิลปะการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติภาวนาของเสถียรธรรมสถาน” พบวา  

๑. วัยรุนกลุมตัวอยางมีระดับความสุขสูงข้ึนเม่ือนําการฝกสมาธิไปปฏิบัติ       
ตอเนื่อง 

 ๒. หลังระยะติดตามผล ๑๒ สัปดาห วัยรุนรอยละ ๖๗.๘ นําการฝกสมาธิไป   
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันเพราะการฝกสมาธิทําใหใจเย็นและมีความสุข
สงบมากขึ้นรอยละ ๔๘ การฝกสมาธิชวยทําใหมีสติเวลาโกรธรอยละ ๒๖.๐                
ชวยใหมีความรอบคอบในการจัดสินใจหรือแกไขปญหาดีข้ึนรอยละ ๑๖.๐ และ
ชวยใหมีสมาธิในการเรียนดีข้ึนรอยละ ๑๑.๐ 

สรุปผลจากรายงานวิจัยนี้ไดวา  ผลของการนําการฝกสมาธิไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันของวัยรุนอยางตอเนื่อง จะเสริมสรางพลังดานคุณภาพจิตใจ สมรรถภาพจิตใจ และ
ดัชนีความสุขโดยรวมสูงข้ึน๑๙๙ 

ข. รายงานวิจัยเร่ือง “ผลของการฝกสมาธิแบบอานาปานสติท่ีมีตอภาวะซึมเศราของ
เด็กวัยรุนในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพสตรีจังหวัดนครราชสีมา” พบวา  

๑. ภาวะซึมเศราของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหและพัฒนาอาชีพสตรี จังหวัด
นครราชสีมา หลังการฝกสมาธิแบบอานาปานสติมีคะแนนภาวะซึมเศรานอย
กวากอนการฝกสมาธิแบบอานาปานสติ โดยมีคาคะแนนเฉล่ียหลังฝกสมาธิ
แบบอานาปานสติ ๑๗.๑ กอนการฝกสมาธิแบบอานาปานสติมีคาเฉล่ีย ๒๖.๐ 

                                                            
๑๙๘รองศาสตราจารยคูณ โทขันธ, การพัฒนาจิต, อางแลว, หนา ๑๔.   
๑๙๙ขวัญชนก เรนนี,  “ดัชนีความสุขของวัยรุนจังหวัดนครสวรรคในกลุมท่ีเขารับการฝก

สมาธิ หลักสูตรศิลปะการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติภาวนาของเสถียรธรรมสถาน”, วิทยานิพนธ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต), ๒๕๕๒, หนา ก-ข.  



 ๙๖

 ๒. ภาวะซึมเศรากอนและหลังการฝกสมาธิแบบอานาปานสติมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

สรุปผลรายงานวิจัยจากการสัมภาษณเชิงลึก แบบบันทึกผลการฝกสมาธิ และการ
สังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง พบวา ผลของการฝกสมาธิแบบอานาปานสติ ทําใหกลุมตัวอยางดี
ขึ้นท้ังดานจิตใจและพฤติกรรม คือกลุมตัวอยางมีหนาตาแจมใสข้ึน ใจเย็นมากข้ึน หงุดหงิดนอยลง 
เช่ือฟงมากข้ึน จิตใจสงบมากข้ึน สบายใจข้ึน ไมเครียด ทุกขนอยลง ผลท่ีสําคัญคือ ไมคิดจะฆาตัวตาย
อีก ไมคิดถึงอดีตท่ีเปนทุกข คิดแตในทางบวก๒๐๐ 

ค. รายงานวิจัยเร่ือง “ศึกษาการใชอานาปานสติภาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เสถียรธรรมสถาน” พบวา  

    ผูท่ีเขาฝกการใชอานาปานสติภาวนาเพื่อพัฒนาชีวิตของเสถียรธรรมสถานท่ีฝกสอน
โดยแมชีศันสนีย เสถียรสุต เม่ือเปรียบเทียบคะแนนของพฤติกรรมกอนและหลังการฝกปฏิบัติ          
อานาปานสติภาวนา ปรากฏวามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีข้ึนเกือบทุกดาน เชน คะแนนการดําเนินชีวิต
ภายในครอบครัวของผูปฏิบัติ กอนการปฏิบัติ = ๔.๐๓ หลังการปฏิบัติ = ๔.๕๖ คะแนนกลุม
พฤติกรรมการใหอภัยผูอ่ืน ท่ีทํารายรางกาย หรือดาวาเสียดสีทางวาจา กอนการปฏิบัติ = ๒.๘๐      
หลังการปฏิบัติ = ๔.๐๘ เปนตน นี้แสดงใหเห็นชัดเจนวา หลังจากไดรับการฝกปฏิบัติอานาปานสติ
ภาวนา ผูท่ีเขาฝกการใชอานาปานสติภาวนาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดจึงสรุปไดวา อานิสงสของการเจริญสมถกรรมฐานมีต้ังแตประโยชนดาน
สุขภาพจิต คือมีสุขภาพจิตดี สงเสริมการเรียนและการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และทําใหการดําเนิน
ชีวิตประจําวันเปนไปอยางราบร่ืนเนื่องจากมีจิตใจปลอดโปรง ไมเครียด ไมกังวล ทําใหมีสมาธิ มีสติ
สามารถขจัดหรือฟนฝาอุปสรรคตางๆ ได และหากเจริญสมาธิจนบรรลุถึงประโยชนสูงสุดตามความมุง
หมายท่ีแทจริงของพระพุทธศาสนาแลว ยอมเปนบรรทัดฐานท่ีแข็งแกรงในการเจริญวิปสสนากรรมฐาน
ตอไปเพื่อความหลุดพนจากกิเลสและทุกขท้ังปวงไดในท่ีสุด  
 
 
 
 

                                                            
๒๐๐ฐิติมา ปญญะสังข,  “ผลของการฝกสมาธิแบบอานาปานสติท่ีมีตอภาวะซึมเศรา ของเด็ก

วัยรุนในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพสตรี จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธครุศาสตร มหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา), ๒๕๕๐, หนา (๑)-(๒).  
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๒.๔ วิปสสนากรรมฐาน     
 ๒.๔.๑ จุดมุงหมายของวิปสสนากรรมฐาน           
             วิปสสนา มีความหมายตามพระไตรปฎก๒๐๑ คือ ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัยธรรม ภาวะท่ีรู 
ความรูอยางแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส ปญญาเคร่ืองนําทาง  
ความเห็นแจง ความรูดี ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือนประทีป ความไมหลงงมงาย ความ       
เลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา หมายถึง ปญญาใหเกิดความรูแจงชัด              
ส่ิงท้ังหลายตรงตอสภาวะของมัน คือความเขาใจตามความเปนจริง การเห็นแจงหรือวิธีท่ีทําใหเกิด   
การเห็นแจง จึงไดช่ือวา วิปสสนา คําวา “วิปสสนา” มาจากคํา ๒ คํา คือ วิ แปลวา พิเศษ และ ปสสนา 
แปลวา การเห็นแจง วิปสสนา จึงแปลวา การเห็นแจง, ความเห็นวิเศษ, ญาณพิเศษ, ปญญาเคร่ืองเห็นแจง 
หมายถึง การรูแจงเห็นจริงสภาวธรรมตามท่ีเปนจริง คือ ปญญาท่ีเห็นความจริงของสังขารท้ังปวงวา 
ตกอยูภายใตกฎไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวถอนความยึดม่ันถือม่ันในสังขารเสียได 
วิปสสนาเปนช่ือของปญญาสามารถทําใหเกิดข้ึนไดดวยการฝกอบรมกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน
เปนการฝกจิตเพี่อใหเกิดปญญารูแจงแทงตลอดสภาวธรรมตามความเปนจริง ปญญานั้นมีอยู ๓ ข้ัน  
คือ (๑) สุตมยปญญา ปญญาท่ีเกิดข้ึนจากการฟง การเรียน การอานหนังสือตางๆ ท้ังทางโลกและทางธรรม 
(๒) จินตามยปญญา ปญญาท่ีเกิดข้ึนจากการคิด (๓) ภาวนามยปญญา ปญญาท่ีเกิดข้ึนจากการเจริญ         
สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน แตปญญาท่ีรูแจงแทงตลอดสภาวธรรมตามความเปนจริงนี้ 
ไดแก ปญญาอันเกิดจากการเจริญวิปสสนากรรมฐานเทานั้น  
 วิปสสนากรรมฐานบําเพ็ญไดโดยการพิจารณาสภาวธรรมหรือนามรูป คือ ขันธ ธาตุ 
อายตนะ อินทรีย ใหเห็นตามสภาพความเปนจริง คือ เห็นดวยปญญาวา สภาวธรรมเหลานี้ตกอยูใน
สามัญลักษณะหรือไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของธาตุ ๔ 
คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ เทานั้น เปนส่ิงท่ีไมควรยึดม่ัน ถือม่ัน๒๐๒ ผูท่ีจะเจริญวิปสสนานั้นตองเรียนธรรม     
ท่ีเปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนา ซ่ึงเรียกวา วิปสสนาภูมิ ไดแก  (๑) ขันธ ๕ (๒) อายตนะ ๑๒      
(๓) ธาตุ ๑๘ (๔) อินทรีย ๒๒ (๕) อริยสัจ ๔ และ (๖) ปฏิจจสมุปบาท ๑๒๒๐๓  

                                                            
๒๐๑อภิ.สํ.๓๔/๕๕/๓๖.  
๒๐๒พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน, อางแลว, หนา 

๙๑๑-๙๑๒. 
๒๐๓พระธรรมวิสุทธิกวี (พจิิตร  ิตวณฺโณ) , คูมือการบําเพ็ญกรรมฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๗๑-๗๒.  



 ๙๘

 วิปสสนากรรมฐานจึงเปนการฝกฝนอบรมปญญาใหเกิดความเห็นแจงรูชัดส่ิงท้ังหลายตรงตอ
สภาวะของมันตามความเปนจริง หรือตามท่ีส่ิงเหลานั้นมันเปนของมันเอง รูแจงชัดเขาใจจริง จนถอน
ความหลงผิด รูผิด และยึดติดในส่ิงท้ังหลายท่ีเรียกวาอวิชชาออกเสียจากจิต ถึงข้ันเปล่ียนทาทีตอชีวิตใหม 
ท้ังทาทีแหงการมอง การรับรู การวางจิตและความรูสึกท้ังหลาย และเกิดความรูความเขาใจถูกตอง
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ในระหวางการปฏิบัติ ท่ีเรียกวา ญาณ  ญาณน้ันมีหลายข้ัน ญาณสําคัญ ข้ันสุดทาย เรียกวา 
วิชชา ภาวะจิตท่ีมีวิชชาเปนภาวะท่ีสุข สงบ ผองใส และเปนอิสระ ลอยตัวพนจากอํานาจครอบงําของ
กิเลส ญาณและวิชชาเปนจุดมุงหมายของวิปสสนากรรมฐาน เพราะนําไปสูวิมุตติคือความหลุดพน 
เปนอิสระท่ีแทจริงท่ียั่งยืนถาวร ดับกิเลส หรือหลุดพนโดยเด็ดขาด ท่ีเรียกวา สมุจเฉทวิมุตติ หรือ 
สมุจเฉทนิโรธ๒๐๔ ดังนั้นวิปสสนากรรมฐานจึงเปนคําสอนเพ่ือพัฒนาจิตหรือยกระดับจิตของปุถุชน  
ใหข้ึนสูระดับจิตความเปนอริยบุคคลและกาวพนความทุกขท้ังปวงอันเปนจุดประสงคสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา 

๒.๔.๒ อารมณวิปสสนากรรมฐาน 
  วิปสสนากรรมฐาน เปนการฝกอบรมจิตใหเกิดปญญาโดยพิจารณาส่ิงท้ังหลายตาม

ความเปนจริง โดยพิจารณารูปกับนาม กําหนดรูเปนอารมณข้ันวิปสสนาภูมิ  ๖ ภูมิ ๗๓ อยาง คือ   
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘  อินทรีย ๒๒  อริยสัจ ๔  และ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ดังนี้ 

๑. ขันธ ๕ หรือ เบญจขันธ๒๐๕ คือ กองแหงรูปธรรมและนามธรรม ๕ หมวด             
ท่ีประชุมเขาเปนหนวยรวม ซ่ึงบัญญัติเรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เปนตน สวนประกอบ          
๕ อยางนี้รวมเขาเปนชีวิต ไดแก 
         ๑.๑ รูปขันธ กองรูป สวนท่ีเปนรูป รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติตาง ๆ ของ
สวนท่ีเปนรางกาย สวนประกอบฝายรูปธรรมท้ังหมด ส่ิงท่ีเปนรางพรอมท้ังคุณและอาการ 
        ๑.๒ เวทนาขันธ กองเวทนา สวนท่ีเปนการเสวยอารมณ ความรูสึกสุข ทุกข หรือ
เฉย ๆ  เม่ือรับรูเกิดความพอใจ มนุษยเรียกวา สุข เม่ือรับรูเกิดความไมพอใจ มนุษยเรียกวา ทุกข      
เม่ือรับรูแลวไมทุกขไมสุข เรียกวา อุเบกขา 
       ๑.๓ สัญญาขันธ กองสัญญา สวนท่ีเปนความกําหนดหมายใหจําอารมณนั้นๆได 
ความกําหนดไดหมายรูในอารมณ ๖ เชน เสียงดัง รูปสวย กล่ินหอม รสหวาน รอน และดีใจ 

                                                            
๒๐๔พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา ๓๐๖.  
๒๐๕อภิ.วิ.๓๕/๑/๑. 
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      ๑.๔ สังขารขันธ กองสังขาร สวนท่ีเปนความปรุงแตง สภาพท่ีปรุงแตงจิตใหดีหรือ
ช่ัวหรือเปนกลาง ๆ คุณสมบัติตาง ๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ท่ีปรุงแตงคุณภาพของจิต ใหเปนกุศล 
อกุศล อัพยากฤต 
     ๑.๕ วิญญาณขันธ กองวิญญาณ สวนท่ีเปนความรูแจงอารมณ ความรูอารมณทาง 
อายตนะท้ัง ๖ มีการเห็น การไดยนิ เปนตน ไดแก วิญญาณ ๖ 
        พระพุทธศาสนามองเห็นชีวิตท้ังหลายในรูปของสวนประกอบตาง ๆ ท่ีมาประชุม
รวมกัน สวนประกอบตาง ๆ เหลานั้นครอบคลุมท้ังวัตถุและจิตใจ หรือท้ังรูปธรรมและนามธรรม 

๒. อายตนะ ๑๒ คือ ส่ิงท่ีเช่ือมตอกันใหเกิดความรู แดนตอหรือแดนเกิดแหงความรู 
แบงเปน อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ 
   ๒.๑ อายตนะภายใน ๖ (อัชฌัตติกายตนะ) คือ แดนติดตอภายใน มีอยู ๖ แดน ไดแก 

- จักขายตนะ หมายถึง แดนติดตอคือ ตา และตา หมายถึง ประสาทท่ีรับ     
รูปตางๆ ได อยูในลูกนัยนตา บางทีเรียกวา จักขุประสาท 

- โสตายตนะ หมายถึง แดนติดตอคือหู และหู หมายถึง ประสาทท่ีรับฟง 
เสียงไดอยูในชองหู 

- ฆานายตนะ หมายถึง แดนติดตอคือ จมูก และ จมูก หมายถึง ประสาทท่ี  
สูดกล่ินได อยูในชองจมูก 

- ชิวหายตนะ หมายถึง แดนติดตอคือ ล้ิน และ ล้ิน หมายถึง ประสาทท่ีล้ิมรส
ไดอยูท่ีแผนล้ิน 

- กายายตนะ หมายถึง แดนติดตอคือ กาย  และ กาย หมายถึง ประสาทท่ี
ไดรับสัมผัส 

- มนายตนะ หมายถึง แดนตดิตอ คือ มน หรือ ใจ และใจ หมายถึง จิต 
            อายตนะภายในท้ัง ๖ นี้เรียกวา อินทรีย ๖ เพราะเปนใหญในหนาท่ีของตน       
แตละอยาง เชน หู เปนเจาแหงการไดยิน เปนตน๒๐๖ 

๒.๒ อายตนะภายนอก ๖ (พาหิรายตนะ)คือ แดนติดตอภายนอก มีอยู ๖ แดน ไดแก 
- รูปายตนะ หมายถึง แดนติดตอคือ รูป ไดแก ส่ิงท่ีเห็นไดดวยตา หรือ                  

วัณณะคือ สี 
- สัททายตนะ หมายถึง แดนติดตอคือ เสียง ไดแก ส่ิงท่ีไดยนิไดดวยหู 
- คันธายตนะ หมายถึง แดนติดตอคือ กล่ิน ไดแก ส่ิงท่ีสูดไดดวยจมูก 

                                                            
๒๐๖ที.ปา.๑๑/๓๒๓/๓๑๕; ม.อุ.๑๔/๔๒๑/๔๗๖. 
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- รสายตนะ หมายถึง แดนติดตอคือ รส ไดแก ส่ิงท่ีล้ิมไดดวยล้ิน  
- โผฏฐัพพายตนะ หมายถึง แดนติดตอคือ สัมผัส ไดแก ส่ิงท่ีสัมผัสทางกาย 
- ธัมมายตนะ หมายถึง แดนติดตอคือ ธรรมารมณ ไดแกส่ิงท่ีใจนึกคิด หรือ

อารมณท่ีเกิดกับใจ 
          อายตนะภายนอกท้ัง ๖ นี้เรียกวา อารมณ ๖ เปนส่ิงสําหรับใหจิต ยึดหนวง๒๐๗ 

 อายตนะ ทําใหเกิดความรูซ่ึงเกิดจากการเช่ือมตอระหวางอายตนะภายนอกกับ
อายตนะภายใน เม่ืออายตนะภายในซ่ึงเปนแดนรับรูกระทบกับอารมณ คืออายตนะภายนอก ซ่ึงเปน
ส่ิงท่ีถูกรู  ก็จะเกิดความรูจําเพาะดานของอายตนะแตละอยางๆ  เชน ตากระทบรูป เกิดความรู เรียกวา 
เห็น  หูกระทบเสียง เกิดความรู เรียกวา ไดยิน เปนตน ความรูจําเพาะแตละดานนี้เรียกวา วิญญาณ 
แปลวา ความรูแจง คือรูอารมณ  สรุปไดวา  

 ๑. ตา เปนแดนรับรูรูป เกิดความรูคือ จักขุวิญญาณ-เห็น   
   ๒. หู เปนแดนรับรูเสียง เกิดความรูคือ โสตวิญญาณ-ไดยิน   
   ๓. จมูก เปนแดนรับรูกล่ิน เกิดความรูคือ ฆานวิญญาณ-ไดกล่ิน  
   ๔. ล้ิน เปนแดนรับรูรส เกิดความรูคือ ชิวหาวิญญาณ-รูรส   
   ๕. กาย เปนแดนรับรูโผฏฐัพพะ เกิดความรูคือ กายวิญญาณ-รูส่ิงตองกาย 
   ๖. ใจ เปนแดนรับรูธรรมารมณ เกิดความรูคือ มโนวิญญาณ-รูเร่ืองในใจ  

๓. ธาตุ ๑๘๒๐๘ คือ ส่ิงท่ีทรงสภาวะของตนอยูเอง ตามท่ีเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน เปนไป
ตามธรรมนิยาม คือ กําหนดแหงธรรมดา ไมมีผูสรางผูบันดาล และมีรูปลักษณะกิจอาการเปนแบบ
จําเพาะตัว อันพึงกําหนดเอาเปนหลักไดแตละอยาง ๆ ดังนี้ 

๓.๑   จักขุธาตุ  ธาตุ คือ จักขุปสาท         
๓.๒  รูปธาตุ   ธาตุ คือ รูปารมณ         
๓.๓  จักขุวิญญาณธาตุ  ธาตุ คือ จักขุวิญญาณ          
๓.๔  โสตธาตุ  ธาตุ คือ โสตปสาท         
๓.๕  สัททธาตุ  ธาตุ คือ สัททารมณ         
๓.๖  โสตวิญญาณธาตุ  ธาตุ คือ โสตวิญญาณ        
๓.๗  ฆานธาตุ  ธาตุ คือ ฆานปสาท         
๓.๘  คันธธาตุ  ธาตุ คือ คันธารมณ         

                                                            
๒๐๗ที.ปา.๑๑/๓๒๓/๓๑๕; ม.อุ.๑๔/๔๒๑/๔๗๖. 
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 ๑๐๑

๓.๙   ฆานวิญญาณธาตุ  ธาตุ คือ ฆานวิญญาณ        
๓.๑๐ ชิวหาธาตุ ธาตุ คือ ชิวหาปสาท         
๓.๑๑ รสธาตุ  ธาตุ คือ รสารมณ         
๓.๑๒ ชิวหาวิญญาณธาตุ  ธาตุ คือ ชิวหาวิญญาณ        
๓.๑๓ กายธาตุ  ธาตุ คือ กายปสาท         
๓.๑๔ โผฏฐัพพธาตุ  ธาตุ คือ โผฏฐัพพารมณ        
๓.๑๕ กายวิญญาณธาตุ  ธาตุ คือ กายวิญญาณ        
๓.๑๖ มโนธาตุ  ธาตุ คือ มโน          
๓.๑๗ ธรรมธาตุ  ธาตุ คือ ธรรมารมณ         
๓.๑๘ มโนวิญญาณธาตุ  ธาตุ คือ มโนวิญญาณ 

  โดยสรุป ธาตุ คือ สภาวะท่ีทรงลักษณะเฉพาะของตัวไว หมายถึงส่ิงท่ีดํารงอยูตาม
สภาพของตน หรือตามธรรมดาของเหตุปจจัย สภาพความเปนอยูของธาตุท้ัง ๑๘ เหลานี้ เปน
ธรรมชาติท่ีทรงไวซ่ึงสภาพของตน เปนสภาวะแท ๆ ท่ีไมมีการเปล่ียนแปลง ท้ังเปนธรรมชาติอันเปน
ปกติของตนเอง ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา หรือเขา แตประการใด  

๔. อินทรีย ๒๒๒๐๙ คือ สภาพท่ีเปนใหญ ส่ิงท่ีเปนใหญในการทํากิจของตน คือ ทําให
ธรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของเปนไปตามตนในกิจนั้น ๆ ในขณะท่ีเปนไปอยูนั้น แบงเปน ๕ หมวด ดังนี้ 

 หมวดท่ี ๑            
  ๑. จักขุนทรีย   อินทรีย คือ จักขุปสาท      
  ๒. โสตินทรีย  อินทรีย คือ โสตปสาท      
  ๓. ฆานินทรีย  อินทรีย คือ ฆานปสาท      
 ๔. ชิวหินทรีย  อินทรีย คือ ชิวหาปสาท      
 ๕. กายินทรีย  อินทรีย คือ กายปสาท      
 ๖. มนินทรีย  อินทรีย คือ ใจ ไดแก จิต ท่ีจําแนกเปน ๘๙ หรือ ๑๒๑  
 หมวดท่ี ๒            
 ๗. อิตถินทรีย   อินทรีย คือ อิตถีภาวะ      
 ๘. ปุริสินทรีย  อินทรีย คือ ปุริสภาวะ      
 ๙. ชีวิตินทรีย  อินทรีย คือ ชีวิต     
 หมวดท่ี ๓         

                                                            
๒๐๙อภิ.วิ.๓๕/๒๑๙/๑๙๗; วิสุทธิ.๓/๗๒. 



 ๑๐๒

 ๑๐. สุขินทรีย  อินทรีย คือ สุขเวทนา    
 ๑๑. ทุกขินทรีย  อินทรีย คือ ทุกขเวทนา      
 ๑๒. โสมนัสสินทรีย  อินทรีย คือ โสมนัสสเวทนา     
 ๑๓. โทมนัสสินทรีย  อินทรีย คือ โทมนัสสเวทนา     
 ๑๔. อุเปกขินทรีย  อินทรีย คือ อุเบกขาเวทนา   
      หมวดท่ี ๔         
 ๑๕. สัทธินทรีย  อินทรีย คือ ศรัทธา      
 ๑๖. วิริยินทรีย  อินทรีย คือ วิริยะ       
 ๑๗. สตินทรีย  อินทรีย คือ สติ       
 ๑๘. สมาธินทรีย  อินทรีย คือ สมาธิ  ไดแก เอกัคคตา    
 ๑๙. ปญญินทรีย  อินทรีย คือ ปญญา     
หมวดท่ี ๕          
 ๒๐. อนัญญตัญญัตญัสสามีตินทรีย  อินทรียแหงผูปฏิบัติดวยมุงวา เราจักรูสัจธรรม

ท่ียังมิไดรู ไดแก โสดาปตติมัคคญาณ       
  ๒๑. อัญญินทรีย  อินทรีย คือ อัญญา หรือ ปญญาอันรูท่ัวถึง ไดแก ญาณ ๖ ใน
ทามกลาง คือ โสดาปตติผลญาณ ถึงอรหัตตมัคคญาณ      
  ๒๒. อัญญาตาวินทรีย  อินทรียแหงทานผูรูท่ัวถึงแลว รูอยางส้ินเชิงแลว กลาวคือ 
ปญญาของพระอรหันต  
  โดยสรุป อินทรีย หมายถึง ความเปนใหญ สภาพท่ีเปนใหญในกิจของตน ธรรมท่ี
เปนเจาของในการทําหนาท่ีอยางหนึ่ง เชน ตาเปนใหญในการเห็น หูเปนใหญในการฟง ศรัทธา     
เปนเจาการในการครอบงําเสียซ่ึงความไรศรัทธา เปนตน  ธรรมชาติท่ีเปนใหญในหนาท่ีของตน ๆ  
ส่ิงอ่ืน ๆ จะทําหนาท่ีแทนไมได  อินทรียท้ัง ๒๒ มีหนาท่ีตางกันไปตามหนาท่ีของตน ไมแทรกแซง
กันและกัน เชน ตามีหนาท่ีเห็น หูนั้นจะทําหนาท่ีแทนตาไมไดเลย ในขณะเดียวกันตาก็จะทําหนาท่ี 
ฟงไมได เรียกวา เปนใหญในหนาท่ีของตน  

๕. อริยสัจ ๔๒๑๐ คือ ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงท่ี    
ทําใหผูเขาถึงกลายเปนอริยะ ไดแก        

 ๕.๑ ทุกข หมายถึง ความทุกข สภาพท่ีทนไดยาก สภาวะที่บีบค้ัน ขัดแยง บกพรอง 
ขาดแกนสารและความเท่ียงแท ไมใหความพึงพอใจแทจริง ไดแก ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับ 
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 ๑๐๓

ส่ิงอันไมเปนท่ีรัก การพลัดพรากจากส่ิงท่ีรัก ความปรารถนาไมสมหวัง โดยยอวาอุปาทานขันธ ๕ 
เปนทุกข คือ รูป(สวนประกอบท่ีรวมเปนรางกาย) เวทนา(ความรูสึกอารมณ แหงจิต) สัญญา(ความ
กําหนดจดจําไดแหงจิต) สังขาร(ความนึกคิดปรุงแตงตาง ๆ แหงจิต) วิญญาณ(ความรับรูแหงจิต)       
ท่ีคนเราเขาไปกําหนดยึดม่ันวาเปนตน เปนของตน ซ่ึงมีผลให ไดรับทุกข  

 ๕.๒ ทุกขสมุทัย หมายถึง เหตุเกิดแหงทุกข สาเหตุใหทุกขเกิด ไดแก ตัณหา ๓ คือ 
กามตัณหา(ตัณหาในกามคุณ ความทะยานอยากดวยอํานาจความอยากได อยากเปนเจาของ
ครอบครองในส่ิงท่ีปรารถนา) ภวตัณหา(ตัณหาในภพ ความทะยานอยากเปนโนนเปนนี่ อยากใน
ภาวะของตัวตนที่จะไดจะเปนท่ีฝนกฎธรรมชาติหรือความเปนจริง) และวิภวตัณหา(ตัณหาในวิภพ 
ความอยากท่ีจะพนจากภาวะท่ีเปนอยู ภาวะท่ีตนไมปรารถนา)     

 ๕.๓ ทุกขนิโรธ หมายถึง ความดับทุกข ไดแก ภาวะท่ีตัณหาดับส้ินไป, ภาวะท่ีเขาถึง
เม่ือกําจัดอวิชชา สํารอกตัณหาส้ินแลว ไมถูกยอม ไมติดของ หลุดพน สงบ ปลอดโปรง เปนอิสระ คือ 
นิพพาน ความหลุดพนทุกขอยางแทจริง      

 ๕.๔ ทุกขนิโรธคามีนิปฏิปทา หมายถึง ปฏิปทาที่นําไปสูความดับแหงทุกข ขอ
ปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา 
ทางสายกลาง มรรคมีองค ๘ นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 
  กลาวโดยยอ  อริยสัจ มี ๒ สวน คือ สวนท่ีเปนเหตุ กับสวนท่ีเปนผล อริยสัจสวนท่ี
เปนเหตุ คือ สมุทัยและมรรค  อริยสัจสวนท่ีเปนผล คือ ทุกขและนิโรธ จับเปนคูไดดังนี้ 
        สมุทัยเปนเหตุ ทุกขเปนผล  มรรคเปนเหตุ นิโรธเปนผล 

๖. ปฏิจจสมุปบาท๒๑๑  คือ  การเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน   
ธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนพรอม การท่ีส่ิงท้ังหลายอาศัยกันจึงเกิดมีข้ึน  การที่ทุกขเกิดข้ึนก็เพราะอาศัย
ปจจัยตอเนื่องกันมา เชนเดียวกันกับการท่ีทุกขดับก็เพราะอาศัยปจจัยตอเนื่องกันมา มีองคหรือปจจัย 
๑๒ ขอ ดังนี้ คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน  ภพ  ชาติ 
ชรามรณะ 

ปฏิจจสมุปบาท : สมุทยวาร   
เพราะอวิชชาเปนปจจยั สังขารจึงมี 
เพราะสังขารเปนปจจยั วิญญาณจึงมี 
เพราะวิญญาณเปนปจจยั นามรูปจึงมี 
เพราะนามรูปเปนปจจยั สฬายตนะจึงมี 
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 ๑๐๔

เพราะสฬายตนะเปนปจจยั ผัสสะจึงมี 
เพราะผัสสะเปนปจจยั เวทนาจึงมี 
เพราะเวทนาเปนปจจยั ตัณหาจึงมี 
เพราะตัณหาเปนปจจยั อุปทานจึงมี 
เพราะอุปทานเปนปจจยั ภพจงึมี 
เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี 
เพราะชาติเปนปจจัย ชรามรณะจึงมี 

  ความโศก ความครํ่าครวญ ทุกข โทมนัส และความคับแคนใจ ก็มีพรอม 
  ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังปวงนี ้จึงมี 
ปฏิจจสมุปบาท : นิโรธวาร 

เพราะอวิชชา ดับไมเหลือ สังขารจึงดับ 
เพราะสังขารดบั วิญญาณจึงดับ 
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจงึดับ 
เพราะผัสสะดบั เวทนาจึงดบั 
เพราะเวทนาดบั ตัณหาจึงดับ 
เพราะตัณหาดบั อุปทานจึงดบั 
เพราะอุปทานดับ ภพจึงดับ 
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 
เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดบั 

   ความโศก ความคร่ําครวญ ทุกข โทมนัส และความคับแคนใจ ก็ดับ 
   ความดับแหงกองทุกขท้ังปวงนี้ จึงมี 
จะเห็นวา ปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงกระบวนธรรมของจิตในการเกิดข้ึนและดับไป  

แหงทุกข วาเกิดมาแตเหตุอันใด หรือเปนปจจัยกันอยางใด และแสดงความสัมพันธของเหตุปจจัยนั้น ๆ 
วาเปนปจจัยแกกันและกัน สืบตอกันจนเกิดข้ึนเปนวงจรตอเนื่องของความทุกข เม่ือใดท่ีเรารูเทาทัน
และเขาใจถึงเหตุไดอยางแจมแจง เราก็สามารถดับทุกขท่ีเหตุนั้นไดโดยตรงและถูกตอง และตัดวงจร
ตอเนื่องของทุกขได 



 ๑๐๕

สรุปไดวา อารมณข้ันวิปสสนาภูมิ ๖ ภูมิ (๗๓ อยาง) เกิดจากหลักการอยางเดียวกัน คือ 
การพิจารณาสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง เพียงแตวาจะพิจารณาเปนขันธ ๕ หรือ อายตนะ ๑๒ หรือ 
อริยสัจ ๔ หรืออยางอ่ืนใดก็แลวแตผูปฏิบัติจะพิจารณาเลือก แตท้ังหมดก็คือการพิจารณารูปกับนาม 
 ๒.๔.๓ ขั้นตอนของการเจริญวิปสสนากรรมฐาน  

  ในการเจริญวิปสสนากรรมฐาน ผูปฏิบัติจะตองมีสติกําหนดรูอารมณท่ีเกิดข้ึนทาง
ทวารท้ัง ๖ อยางตอเนื่อง คือ จะตองกําหนดรูทุกอารมณรูปและนาม อาการตาง ๆ เชน อาการ
เคล่ือนไหวของกาย ความเจ็บปวด ความสุขสบาย ความคิดนึก การเห็น การไดยิน เปนตน ยกตัวอยาง 
เม่ือมีรูปคือสีตาง ๆ ท่ีมากระทบตา จะเกิดการเห็นข้ึน การรูตามสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน ก็คือ        
สีตาง ๆ เปนรูป ตาหรือประสาทตาก็เปนรูป สวนการเห็นเปนนาม เม่ือมีสติกําหนดรูอยางถูกตองเชนนี้
คือ รูวามีรูปนามเกิดข้ึน ต้ังอยู และดับไปในท่ีสุด ก็จะทําใหไมมีความเห็นผิดวา มีสัตว บุคคล ตัวตน 
เรา เขา คงมีแตรูปกับนาม กายกับใจหรือขันธ ๕ ซ่ึงมีลักษณะของความ ไมเท่ียง เปนทุกข และไมใช
ตัวตน อันจะนําไปสูการละกิเลสได จะเห็นไดวาวิปสสนากรรมฐานนี้หมายเอารูปกับนามเปนอารมณ 
คือ พิจารณารูปกับนามใหเห็นวาเปนของไมเท่ียง เปนทุกข และไมใชตัวตน ดังพระพุทธพจนท่ีวา 

“ภิกษุ รูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) อยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต 
อนาคต และปจจุบัน เปนไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ
ประณีต ไกลหรือใกลก็ตาม ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นรูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) 
ท้ังหมดนั้นดวยปญญาอันชอบ  ตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไม
เปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา”๒๑๒ 

 
   วิปสสนากรรมฐานเปนอุบายเรืองปญญาอาศัยความรูสึกตัวท่ีมีอยู รูถึงการสัมผัสทาง
ทวารท้ัง  ๖  รู ถึงปรากฏการณทางจิตขณะรางกายมีการกระทบส่ิงเรา  เฝาติดตามการรับรูนี้               
ดวยความต้ังใจ เม่ือมีความต้ังใจอยูท่ีการรับกระทบ ความคิดตาง ๆ ก็จะถูกตัดออกไปจนไมสามารถ
สอดแทรกเขามาได ไมเปดโอกาสใหมีการกอตัวของแนวคิด ภาพลักษณหรือความคิดใด ๆ ตามมา 
เทากับเปนการรูเทาทันกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยตรงในทันทีท่ีเกิดข้ึน จึงไมเกิดการบิดผันใด ๆ 
ทางดานความคิด นี้คือสวนของกิจกรรมท่ีเรียกวา วิปสสนากรรมฐาน ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีสําคัญสรุปได
ดังนี้ 

๑.  มีสติตามนามรูปใหทัน ใหไดปจจุบันธรรม ถาเรามีสติอยูเสมอกิเลสก็เขามาแทรก  
  ไดยาก แตถาเม่ือใดเผลอสติ กิเลสก็แทรกเม่ือนั้น 

                                                            
๒๑๒ม.อุ.๑๔/๘๙/๑๐๑. 
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 ๑๐๗

 ตอไปนี้ผูวิจัยจะอธิบายถึงรายละเอียดของวิสุทธิ ๗ และญาณ ๑๖  อันเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของการเจริญวิปสสนากรรมฐาน ในการที่จะเขาใจเร่ืองญาณ ๑๖ นั้น จําเปนตองเขาใจเร่ืองวิสุทธิ ๗ 
กอน เพราะญาณ ๑๖ และวิสุทธิ ๗ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน  
 ก. วิสุทธิ ๗ คือ ความบริสุทธ์ิหมดจดท่ีเกิดจากการบําเพ็ญใหบริบูรณเปนข้ัน ๆ ไป โดยลําดับ 
๗ ข้ัน เปนหลักธรรมท่ีทําใหบรรลุนิพพานโดยส้ินเชิง เรียกวา อนุปาทาปรินิพพาน ดังท่ีพระปุณณมัน
ตานีกลาวกับพระสารีบุตร วา 

สีลวิสุทธิมีจิตตวิสุทธิเปนเปาหมาย จิตตวิสุทธิมีทิฏฐิวิสุทธิเปนเปาหมาย 
ทิฏฐิวิสุทธิมีกังขาวิตรณวิสุทธิเปนเปาหมาย  กังขาวิตรณวิสุทธิมีมัคคามัคคญาณทัส
สนวิสุทธิเปนเปาหมาย มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิมีปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเปน
เปาหมาย  ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิมีญาณทัสสนวิสุทธิเปนเปาหมาย  ญาณทัสสนวิ
สุทธิมีอนุปาทาปรินิพพานเปนเปาหมาย๒๑๔   

 
มีการเปรียบเทียบวิสุทธิ ๗ เหมือนกับรถ ๗ ผลัด กลาวคือ การจะเขาถึงพระนิพพานนั้น 

ตองใช ๗ ผลัด ผลัดเดียวไมถึง ดังท่ีกลาวไวในรถวินีตสูตร๒๑๕ ตอไปนี้จะอธิบายวิสุทธิ ๗ โดย
แบงเปน ๓ ระดับตามหลักไตรสิกขา คือ 

    ระดับศีล (อธิศีลสิกขา)        
 ๑. สีลวิสุทธิ คือ ความบริสุทธ์ิหมดจดแหงศีล คือรักษาศีลตามภูมิข้ันของตนให

บริสุทธ์ิ และใหเปนไปเพื่อสมาธิ ซ่ึงไดแก ปาริสุทธิศีล ๔๒๑๖ (ศีลคือความบริสุทธ์ิ  ศีลเคร่ืองให
บริสุทธ์ิ ความประพฤติบริสุทธ์ิท่ีจัดเปนศีล) คือ      
           ๑.๑ ปาฏิโมกขสังวรศีล  ศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกข เวนจาก ขอหาม 
ทําตามขออนุญาต รักษาพระวินัย ประพฤติเครงครัดในสิกขาบทท้ังหลาย    

          ๑.๒ อินทรียสังวรศีล  ศีลคือความสํารวมอินทรีย ระวังไมใหบาปอกุศลธรรม
ครอบงําเม่ือรับรูอารมณดวยอินทรียท้ัง ๖คือ เม่ือตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูกดมกล่ิน ล้ินล้ิมรส          
กายถูกตองส่ิงกระทบ และใจรูคิดเร่ืองราวตาง ๆ       

                                                            
๒๑๔ม.มู.๑๒/๒๕๙/๒๘๓. 
๒๑๕ม.มู.๑๒/๒๕๒-๒๖๐/๒๗๓-๒๘๔. 
๒๑๖วิสุทธิ.๑/๑๙.  



 ๑๐๘

          ๑.๓ อาชีวปาริสุทธิศีล  ศีลคือความบริสุทธ์ิแหงอาชีวะ เล้ียงชีวิตโดยทางที่ชอบ    
เล้ียงชีวิตตามแนวทางที่ถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย ไมประกอบการแสวงหาในทางท่ีผิด              
มีหลอกลวงเขาเล้ียงชีพ เปนตน                 

          ๑.๔ ปจจัยสันนิสิตศีล  ศีลท่ีเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ไดแก ปจจัยปจจเวกขณ คือ 
พิจารณาใชสอยปจจัยส่ี โดยพิจารณาใหเปนไปตามความหมายและประโยชนของส่ิงนั้น ไมบริโภค
ดวยตัณหา    

 ระดับ (อธิจิตตสิกขา)        
   ๒. จิตตวิสุทธิ คือ ความบริสุทธ์ิหมดจดแหงจิต หมายถึง การเจริญสมาธิใหได 

ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ จนถึงอัปปนาสมาธิ เพื่อเปนบาทฐานแหงการเจริญวิปสสนาตอไป 
 ระดับปญญา (อธิปญญาสิกขา)       
   ๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิหมดจดแหงทิฏฐิ คือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ     

ขันธ ๕  เห็นรูปและนามตามสภาวะท่ีเปนจริง ไมหลงเขาใจผิดวาเปนสัตวบุคคล วิสุทธิขอนี้ เรียกเปน
ญาณวา นามรูปปริจเฉทญาณ         

  ๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ  ความบริสุทธ์ิหมดจดแหงญาณ เปนเหตุขามพนความสงสัย    
ความบริสุทธ์ิข้ันท่ีทําใหกําจัดความสงสัยได คือ กําหนดรูปจจัยแหงนามรูปท่ีอาศัยซ่ึงกันและกัน 
(ตามหลักปฏิจจสมุปบาท) ญาณข้ันนี้เรียกวา  นามรูปปจจยปริคคหญาณ ผูถึงญาณนี้ พระอรรถกถาจารย
เรียกวา “จูฬโสดาบัน” คือ พระโสดาบันนอย ๆ เร่ิมกาวสูความแนวแนม่ันคงในพระรัตนตรัยตอไป 

  ๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  ความบริสุทธ์ิหมดจดแหงญาณท่ีรูเห็นวา เปนทาง
หรือมิใชทาง คือ เร่ิมเจริญวิปสสนาตอไปดวยการพิจารณารูปนามตามแนวไตรลักษณ จนมองเห็น
ความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปแหงสังขารท้ังหลาย อันเรียกวาอุทยัพพยานุปสสนา เปน                
ตรุณวิปสสนา คือวิปสสนาญาณออน ๆ แลวมีวิปสสนูปกิเลส ๑๐ อยางเกิดข้ึน ทําใหหลงเขาใจผิดวา
บรรลุมรรคผลแลว กําหนดไดวาอุปกิเลสท้ัง ๑๐ แหงวิปสสนานั้นมิใชทาง สวนวิปสสนาท่ีเร่ิมดําเนิน
เขาสูวิถีนั่นแลเปนทางถูกตอง ผูท่ีปฏิบัติถึงข้ันนี้ เรียกวา อารัทธวิปสสกะ คือ ผูเร่ิมไดวิปสสนา หรือ 
ผูเร่ิมเห็นแจง 
        ๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิหมดจดแหงญาณอันรูเห็นทางดําเนิน 
อันถูกตอง คือ ประกอบความเพียรในวิปสสนาญาณท้ังหลายเร่ิมแตอุทยัพพยานุปสสนาญาณท่ีพนจาก
อุปกิเลสดําเนินเขาสูวิถีทางแลวนั้น เปนตนไป จนถึงสัจจานุโลมิกญาณหรืออนุโลมญาณ อันเปนท่ีสุด
แหงวิปสสนา ตอแตนี้ก็จะเกิดโคตรภูญาณ ค่ันระหวางวิสุทธิขอนี้กับขอสุดทาย เปนหัวตอแหงความ
เปนปุถุชนกับความเปนอริยบุคคล        



 ๑๐๙

 ๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิหมดจดแหงญาณทัสสนะ คือ ความรูในอริยมรรค 
๔ หรือ มรรคญาณ อันเกิดถัดจากโคตรภูญาณเปนตนไป เม่ือมรรคเกิดแลวผลจิตแตละอยางยอมเกิดข้ึน
ในลําดับถัดไปจากมรรคญาณน้ันๆ ความเปนอริยบุคคลยอมเกิดข้ึนโดยวิสุทธิขอนี้ เปนอันบรรลุผลท่ี
หมายสูงสุดแหงวิสุทธิหรือไตรสิกขาหรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาท้ังส้ิน  
   ความบริสุทธ์ิเกิดจากวิปสสนาเรียกวา วิสุทธิ เฉพาะ ๒ ขอแรกของวิสุทธิ ๗ ไดแก สีลวิสุทธิ 
และจิตตวิสุทธิ เปนเหตุเกิดข้ึนของวิปสสนา สวนอีก ๕ ขอหลังเปนตัววิปสสนา ดังนั้น จะเห็นไดวา  
วิสุทธิ ๗ ทําใหไตรสิกขามีความบริบูรณเปนข้ัน ๆ ข้ึนไปตามลําดับ  จนเขาถึงท่ีสุดแหงความบริสุทธ์ิ
หมดจด คือ พระนิพพาน   

ข. ญาณ ๑๖ หมายถึง ปญญาหยั่งรูระดับตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนขณะเจริญวิปสสนาโดยลําดับต้ังแต
ตนจนถึงจุดหมายสูงสุด คือ มรรคผลนิพพาน ญาณ ๑๖ ขอ๒๑๗ ไดแก  

๑. นามรูปปริจเฉทญาณ คือ ญาณกําหนดจําแนกรูนามและรูป คือ รูวาส่ิงท้ังหลายมี
แตรูปธรรมและนามธรรม และกําหนดแยกไดวา อะไรเปนรูปธรรม อะไรเปนนามธรรม  

๒. ปจจยปริคคหญาณ คือ ญาณกําหนดรูปจจัยของนามและรูป คือรูวา รูปธรรมและ
นามธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุปจจัยและเปนปจจัยแกกัน อาศัยกัน โดยรูตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ดี 
ตามแนวกฏแหงกรรม ก็ดี ตามแนววัฏฏะ ๓ ก็ดี เปนตน 

๓. สัมมสนญาณ คือ ญาณกําหนดรูดวยพิจารณาเห็นนามและรูปโดยไตรลักษณ คือ 
ยกรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายข้ึนพิจารณาโดยเห็นตามลักษณะท่ีเปนของไมเท่ียง เปนทุกข     
มิใชตัวตน  

๔. อุทยัพพยานุปสสนาญาณ เปนญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ คือ 
พิจารณาความเกิดข้ึนและความดับไปแหงเบญจขันธ จนเห็นชัดวา ส่ิงท้ังหลายเกิดข้ึน คร้ันแลว ก็ตอง
ดับไป ลวนเกิดข้ึนแลวก็ดับไปท้ังหมด  

๕. ภังคานุปสสนาญาณ เปนญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เม่ือเห็นความเกิดดับ 
เชนนั้นแลว คํานึงเดนชัดในสวนความดับอันเปนจุดจบส้ิน ก็เห็นวาสังขารท้ังปวงลวนจะตอง     
สลายไปท้ังหมด   

๖. ภยตูปฏฐานญาณ เปนญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว คือ เม่ือ
พิจารณาเห็นความแตกสลายอันมีท่ัวไปแกทุกส่ิงทุกอยางเชนนั้นแลว สังขารท้ังปวง ไมวาจะเปนไป
ในภพใดคติใด ก็ปรากฏเปนของนากลัว เพราะลวนแตจะตองสลายไป ไมปลอดภัยท้ังส้ิน  

                                                            
๒๑๗วิสุทฺธิ.๓/๒๖๒-๓๑๙.   



 ๑๑๐

๗. อาทีนวานุปสสนาญาณ เปนญาณอันคํานึงเห็นโทษ คือ เม่ือพิจารณาเห็นสังขาร 
ท้ังปวงซ่ึงลวนตองแตกสลายไป เปนของนากลัวไมปลอดภัยท้ังส้ินแลว ยอมคํานึงเห็นสังขาร ท้ังปวง
นั้นวาเปนโทษ เปนส่ิงท่ีมีความบกพรอง จะตองระคนอยูดวยทุกข  

๘. นิพพิทานุปสสนาญาณ เปนญาณอันคํานึงเห็นดวยความหนาย คือ เม่ือพิจารณา   
เห็นสังขารวาเปนโทษเชนนั้นแลว ยอมเกิดความหนาย ไมเพลิดเพลินติดใจ  

๙. มุญจิตุกัมยตาญาณ เปนญาณอันคํานึงดวยใครจะพนไปเสีย คือ เบ่ือหนายสังขาร
ท้ังหลายแลว ยอมปรารถนาท่ีจะพนไปเสียจากสังขารเหลานั้น 

๑๐. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ เปนญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง คือ เม่ือตองการจะ       
พนไปเสีย จึงกลับหันไปยกเอาสังขารท้ังหลายข้ึนมาพิจารณากําหนดดวยไตรลักษณ เพื่อมองหาอุบาย
ท่ีจะปลดเปล้ืองออกไป  

๑๑. สังขารุเปกขาญาณ เปนญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ                
เม่ือพิจารณาสังขารตอไป ยอมเกิดความรูเห็นสภาวะของสังขารตามความเปนจริง วา มีความเปนอยู
เปนไปของมันอยางนั้นเปนธรรมดา จึงวางใจเปนกลางได ไมยินดียินรายในสังขารท้ังหลายแตนั้น
มองเห็นนิพพานเปนสันติบท ญาณจึงแลนมุงไปยังนิพพาน เลิกละความเกี่ยวเกาะกับสังขารเสียได  

๑๒. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ หมายถึง ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมแก      
การหยั่งรูอริยสัจ คือ เม่ือวางใจเปนกลางตอสังขารท้ังหลาย ไมพะวง และญาณแลนมุงตรงไปสู
นิพพานแลว ญาณอันคลอยตอการตรัสรูอริยสัจ ยอมเกิดข้ึนในลําดับถัดไป เปนข้ันสุดทายของ
วิปสสนาญาณ ตอจากนั้นก็จะเกิดโคตรภูญาณมาค่ันกลาง แลวเกิดมรรคญาณใหสําเร็จความเปน
อริยบุคคลตอไป  

๑๓. โคตรภูญาณ เปนญาณครอบโคตร คือ ความหยั่งรูท่ีเปนหัวตอแหงการขามพน
จากภาวะปุถุชนเขาสูภาวะอริยบุคคล  

๑๔. มัคคญาณ เปนญาณในอริยมรรค คือ ความหยั่งรูท่ีใหสําเร็จภาวะอริยบุคคล    
แตละข้ัน  

๑๕. ผลญาณ เปนญาณในอริยผล คือ ความหยั่งรูท่ีเปนผลสําเร็จของพระอริยบุคคลช้ัน
นั้น ๆ 

๑๖. ปจจเวกขณญาณ เปนญาณหยั่งรูดวยการพิจารณาทบทวน คือ สํารวจรู มรรค ผล 
กิเลสที่ละแลว กิเลสที่เหลืออยู และนิพพาน เวนแตวาพระอรหันตไมมีการพิจารณากิเลสที่ ยังเหลืออยู  

ในญาณ ๑๖ นี้  ๑๔ ขอ (ขอ ๑-๑๓ และ ๑๖) เปนโลกียญาณ  อีก ๒ ขอ (ขอ ๑๔ และ ๑๕) 
เปนโลกุตตรญาณ ญาณ ๑๖ บางทีเรียกวา โสฬสญาณ ซ่ึงก็แปลวาญาณ ๑๖ นั่นเอง  

  



 ๑๑๑

ตารางท่ี ๒.๒   แสดงความสัมพันธระหวาง วิสุทธิ ๗ กับ ญาณ ๑๖ กับ สิกขา ๓ 

          วิสุทธิ ๗      ญาณ ๑๖     สิกขา ๓ 
๑. สีลวิสุทธิ                  ๑. สีลสิกขา 

๒. จิตตวิสุทธิ                ๒. จิตตสิกขา 

๓. ทิฏฐิวิสุทธิ      ๑. นามรูปปริจเฉทญาณ 

๔. กังขาวติรณวิสุทธิ        ๒. ปจจยปริคคหญาณ 

     

    ๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ      ๓. สัมมสนญาณ 

          ๔. (ก) ตรุณะอุทยวยะญาณ 

          ๔. (ข) พลวะอุทยวยะญาณ    

             ๕. ภังคานปุสสนาญาณ 

          ๖. ภยตูปฏฐานญาณ                                 

          ๗. อาทีนวานุปสสนาญาณ 

     ๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวสุิทธิ       ๘. นิพพิทานุปสสนาญาณ            ๓. ปญญาสิกขา 

           ๙. มุญจิตุกมัยตาญาณ 

                      ๑๐. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ 

                      ๑๑. สังขารุเปกขาญาณ 

                                                           ๑๒. สัจจานุโลมิกญาณ 

                       ๑๓. โคตรภูญาณ 

                               ๑๔. มัคคญาณ 

     ๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ                    ๑๕. ผลญาณ 

                                                          ๑๖. ปจจเวกขณญาณ 

 
  

จากตารางจะเห็นไดวา ในชวงของอุทยัพพยานุปสสนาญาณ หรือท่ีเรียกส้ันๆ วา อุทยัพพยญาณ 
จะมีวิปสสนูกิเลสเกิดข้ึน ทําใหมีการแบงประเภทของวิปสสนา เปน ๒ ประเภท คือ 



 ๑๑๒

                     ก. ตรุณวิปสสนา คือ วิปสสนาอยางออน ๆ ท่ีเกิดจากสมาธิและเปนปจจัยแกวิปสสนา
อยางแกกลาตอไป  ไดแก ญาณ ๔ อยาง คือ นามรูปปริจเฉทญาณ  ปจจยปริคคหญาณ สัมมสนญาณ 
และอุทยัพพยญาณ(ท่ีมีวิปสสนูกิเลสเกิดข้ึน)   
                      ข. พลววิปสสนา คือ วิปสสนาอยางแกกลา ท่ีเกิดตอจากตรุณวิปสสนา เปนญาณใน   
การเจริญวิปสสนา ท่ีเรียกวา วิปสสนาญาณ ๙ ไดแก ญาณ ๙ อยาง คือ อุทยัพพยญาณ(ท่ีพนจาก
วิปสสนูกิเลส) ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุจจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ         
สังขารุเปกขาญาณ และ อนุโลมญาณ 
            ดังนั้นญาณท่ีเกิดในตรุณวิปสสนาและพลววิปสสนาจึงจัดเปนญาณข้ันโลกียะ (๑๒ ขอแรกใน
ญาณ ๑๖) ตอจากนั้นจะเกิดโคตรภูญาณมาค่ันกลางระหวางภาวะปุถุชนกับอริยบุคคล  แลวการเจริญ
วิปสสนากาวหนามากข้ึนจนบรรลุถึงมรรคผลดวยมรรคญาณและผลญาณ  สําหรับญาณข้ันสุดทาย 
คือ ปจจเวกขณญาณ เปนญาณท่ีพิจารณามรรคผล กิเลสท่ีละแลว กิเลสท่ียังเหลืออยู และนิพพาน (เวน
พระอรหันตไมมีการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู) 
 เม่ือพิจารณาวิปสสนูกิเลส ๑๐ อันมีผลตอผูท่ีไดตรุณวิปสสนา ทําใหเขาใจผิดวาตนบรรลุ
มรรคผลแลว เปนเหตุใหขัดขวางใหไมกาวหนาตอไปในวิปสสนาญาณ ผูเจริญวิปสสนากรรมฐาน
จะตองรูเทาทันวิปสสนูกิเลสท่ีเกิดข้ึน โดยใหกําหนดพิจารณาดวยปญญาวา โอภาสนี้ ปตินี้ นิกันตินี้ 
ฯลฯ เกิดข้ึนแลวแกเรา แตมันเปนของไมเท่ียง เกิดจากปจจัยปรุงแตง เปนปฏิจจสมุปบันธรรม จะตอง
เส่ือมส้ินไปเปนธรรมดา ไมหวั่นไหวไปกับวิปสสนูกิเลส   

๒.๔.๕ ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคของการเจริญวิปสสนา 
             ในการเจริญวิปสสนานั้น ผูปฏิบัติจะตองมีความมุงม่ันต้ังใจและฟนฝาอุปสรรคท่ีทําให     
การเจริญวิปสสนาไมคอยกาวหนาเทาท่ีควร ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคสําคัญของการเจริญวิปสสนาหรือการ
ฝกอบรมเจริญปญญา  มีอยู  ๓ อยาง ไดแก  

๑. วิปสสนูกิเลส ๑๐    
๒. ธรรมท่ีปดบังไตรลักษณ    
๓. วิปลลาส 

๒.๔.๕.๑ วิปสสนูกิเลส ๑๐ 
        วิปสสนูปกิเลส มาจากคาวา วิปสสนา + อุปกิเลส คําวา วิปสสนา แปลวา ปญญาท่ีเห็น

ไตรลักษณอันใหถอนความหลงผิดรูผิดในสังขารเสียได๒๑๘
 กับคําวา อุปกิเลส แปลวา ส่ิงท่ีทําใหจิต

เศราหมอง ในทางพระพุทธศาสนาถือวาเปนกิเลสท่ีเปนภัยรายแหงจิต ทําใหคนตัดสินใจทําผิด ทําให

                                                            
๒๑๘พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพทุธศาสน ฉบับประมวลศัพท ,  อางแลว , หนา ๒๓๑.  



 ๑๑๓

จิตไมอาจบรรลุนิพพาน๒๑๙
 เม่ือรวมกันแลวไดศัพทวา วิปสสนูปกิเลส จึงหมายถึง ส่ิงท่ีทําใหวิปสสนา

หมนหมอง จะเกิดแกผูปฏิบัติโดยชอบ ประกอบความเพียรแลวประกอบเลา ผูเร่ิมตนบําเพ็ญวิปสสนา
แลวเทานั้น๒๒๐ เปนสภาพท่ีนาช่ืนชมแตทําใหเขาใจผิดวาตนบรรลุมรรคผลแลว จึงไมดําเนินกาวหนา
ตอไปในวิปสสนาญาณ  

         วิปสสนูกิเลสมี ๑๐ ขอ๒๒๑ ดังนี้  
๑. โอภาส คือ แสงสวาง ซ่ึงรูสึกวางามเจิดจาแผซานไปสวางไสวอยางไมเคยมีมากอน    
๒. ญาณ คือ ความหยั่งรู ท่ีเฉียบแหลมคมกลา รูสึกเหมือนวาจะพิจารณาอะไร       

เปนไมมีติดขัด          
  ๓. ปติ คือ ความเอิบอ่ิมใจ รูสึกเต็มเปยมไปท่ัวท้ังตัว   
  ๔. ปสสัทธิ คือ ความสงบเย็น เกิดความรูสึกวาท้ังกายและใจสงบสนิท เบานุมนวล 
คลองแคลว แจมใสเหลือเกิน ไมมีความกระวนกระวาย ความกระดาง ความหนัก ความไมสบาย หรือ
ความรําคาญขัดขืนใด ๆ เลย   

๕. สุข คือ ความสบายกายสบายจิต มีความสุขท่ีประณีตละเอียดออนลึกซ้ึงอยางยิ่ง
แผไปท่ัวท้ังตัว            
  ๖. อธิโมกข คือ ความนอมใจเช่ือม่ัน เกิดศรัทธาอยางแรงกลาประกอบเขากับ
วิปสสนา ทําใหจิตใจมีความผองใสอยางเหลือเกิน       
  ๗. ปคคาหะ คือ ความเพียรท่ีประกอบกับวิปสสนา ซ่ึงพอเหมาะพอดี เดินเรียบ     
ไมหยอนไมตึง          
  ๘. อุปฏฐาน คือ สติท่ีกํากับชัด ม่ันคง ไมส่ันไหว จะนึกถึงอะไร ก็รูสึกวาระลึกได
คลองแคลวชัดเจนเหมือนดังแลนไหลไปถึงหมด      
    ๙. อุเบกขา คือ ภาวะจิตท่ีราบเรียบเท่ียง เปนกลางในสังขารท้ังปวง     
             ๑๐. นิกันติ คือ ความพอใจ ติดใจท่ีสรางความอาลัยในวิปสสนา มีอาการสงบ สุขุม          
ซ่ึงความจริงเปนตัณหาที่ละเอียด แตผูปฏิบัติไมสามารถกําหนดจับไดวาเปนกิเลส 

วิปสสนูกิเลส ๑๐ จัดเปนอุปกิเลสแหงวิปสสนา ทําใหผูเจริญกรรมฐานชื่นชมและ
เขาใจผิดวาตนบรรลุมรรคผลแลว จึงหยุดการบําเพ็ญและคลาดออกนอกวิปสสนาวิถี ดังนั้นผูปฏิบัติ

                                                            
๒๑๙ปน มุทุกันต พ.อ., ประมวลศัพทศาสนา สําหรับนักศึกษาและประชาชน, อางแลว,            

หนา ๓๗-๓๘.   
๒๒๐พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, อางแลว, หนา ๑๐๖๑. 
๒๒๑วิสุทฺธิ.๓/๒๗๐-๒๗๒.  



 ๑๑๔

กรรมฐานจึงควรรู สังเกต และพิจารณาปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกับตนวาเปนวิปสสนูกิเลสหรือ          
ไม อยาไดหลงผิดยึดติดกิเลสเหลานั้น หากแตมุงม่ันเจริญวิปสสนากรรมฐานตอไปเพื่อการบรรลุ  
มรรคผลไดอยางแทจริง 

๒.๔.๕.๒ ธรรมท่ีปดบังไตรลักษณ 
                      ขอปฏิบัติท่ีจะทําใหเกิดวิปสสนาหรือเกิดปญญาเห็นไตรลักษณได คือ จะตองทําลาย
เคร่ืองปดบังไตรลักษณใหหมดไปโดยการเจริญสติปฏฐาน ๔  อธิบายธรรมท่ีปดบังไตรลักษณ ๓ ขอ   
ไดดังนี้ 

๑. ธรรมท่ีปดบังอนิจจัง คือ สันตติ  สันตติ หมายถึง การติดตอสืบเนื่องกันของนาม
และของรูปอยางรวดเร็ว กลาวคือ นามและรูป มีท้ังเกิดและดับสืบเนื่องติดตอกันอยูตลอดเวลาไมมี
หยุดหยอน และเปนการเกิดดับติดตอกันรวดเร็วมาก จนเราไมสามารถท่ีจะเห็นความดับได เพราะ
นามใหมรูปใหมท่ีเกิดข้ึนมาแทนกันอยูเร่ือย ๆ ทําใหเห็นวา นามรูปนั้นยังมีอยูเร่ือย ๆ ดังนั้นสันตติ  
จึงปดบังอนิจจัง คือ ปดบังความไมเท่ียงของนามและของรูป  

๒. ธรรมท่ีปดบังทุกขคือ อิริยาบถ  เพราะการท่ีไมไดพิจารณาอิริยาบถ จะไมเห็นวา
นามรูปนี้มีทุกขเบียดเบียนบีบค้ันอยูตลอดเวลา เม่ือไมเห็นวาเปนทุกข ก็เขาใจวาเปนสุข เรียกวา      
สุขวิปลลาส คือ สําคัญวารูปนามเปนสุข เปนส่ิงดี เกิดตัณหา อยากได ยินดีพอใจในรูปนาม มีความ
ตองการปรารถนาด้ินรนตาง ๆ เปนไปตามอํานาจของตัณหาที่อาศัยรูปนามเกิดข้ึน ดังนั้นอิริยาบถจึง
ปดบังทุกขของนามและของรูป  

๓. ธรรมท่ีปดบังอนัตตาคือ ฆนสัญญา  เพราะฆนสัญญา คือการที่เขาไปรวบรวมกัน
ของขันธ ๕ หรือรูปนามใหอยูเปนกลุมเปนกอน จึงทําใหเราเขาใจวาเปนกลุมเปนกอน และสําคัญผิดวา 
มีสาระแกนสารในขันธท้ัง ๕ หรือรูปนามท่ีรวมอยูดวยกัน ขณะท่ีเห็นคร้ังหนึ่ง ไดยินคร้ังหนึ่ง เพียงนิด
เดียวขณะจิตเดียว ขันธ ๕ หรือรูปนามก็เกิดรวมกันทุกขณะอยางรวดเร็วและดับอยางรวดเร็ว จึงทําให
เราไมสามารถเห็นความแยกกันของแตละรูปแตละนาม และไมสามารถท่ีจะทําใหรูปนามกระจายแยก
ออกเปนสวน ๆ หรือไมสามารถเห็นรูปนามนั้นเปนคนละอยางกันได เม่ือเรา ไมสามารถกระจาย
ความเปนกลุมกอน คือ ฆนสัญญา ใหแยกออกจากกันได เราก็จะไมมีโอกาส เห็นอนัตตา จึงเปนปจจัย
เปนโอกาสแกตัณหา ทําใหมีความปรารถนา เห็นวาเปนของดี เห็นวา มีตัวตน๒๒๒ 

                                                            

 ๒๒๒คณะศิษยพิมพเปนอนุสรณเพื่อคารวะในโอกาส ทายอาจารยแนบ มหานีรานนท มีอายุ
ครบ ๗๒ ป,  การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสัมฤทธ์ิ การพิมพ   ,
๒๕๒๕), หนา ๗-๘. 



 ๑๑๕

                  ดังนั้นการเจริญวิปสสนาเทานั้นท่ีทําใหเกิดปญญามองเห็นความจริงของรูปนามท่ีตกอยู
ภายใตกฎแหงไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  วิปสสนากรรมฐานจึงเปนหนทางท่ีทําใหเขาถึง
ความพนทุกขหรือนิพพานได      

๒.๔.๕.๓ วิปลลาส 
วิปลลาส คือ ความรูคลาดเคล่ือน ความรูท่ีผันแปรผิดพลาดจากความเปนจริง หมายถึง 

ความรูคลาดเคล่ือนข้ันพื้นฐาน ท่ีนําไปสูความเขาใจผิด หลงผิด การลวงตัวเอง วางใจ วางทาที 
ประพฤติปฏิบัติไมถูกตอง ตอโลก ตอชีวิต ตอส่ิงท้ังหลายท้ังปวง และเปนเคร่ืองกีดกั้นขัดขวาง บังตา
ไมใหมองเห็นสัจภาวะ๒๒๓ วิปลลาสจึงเปนความผิดพลาดเพราะอํานาจของกิเลสเขามาปดบัง มี         
๓ อยาง คือ 

๑. สัญญาวิปลลาส คือ สัญญาคลาดเคล่ือน หมายรูหรือจําผิดพลาดจากความเปนจริง 
๒. จิตวิปลลาส คือ จิตคลาดเคล่ือน ความคิดผิดพลาดจากความเปนจริง 
๓.  ทิฏฐิวิปลลาส คือ ทิฏฐิคลาดเคล่ือน ความเห็นผิดพลาดจากความเปนจริง   

      วิปลลาสท้ัง ๓ อยางนี้เกิดข้ึนใน ๔ เร่ืองตอไปนี้ 
๑. ในส่ิงท่ีไมเท่ียงวาเท่ียง เรียกวา นิจจวิปลลาส 
๒. ในส่ิงท่ีเปนทุกขวาเปนสุข เรียกวา สุขวิปลลาส 
๓. ในส่ิงท่ีเปนอนัตตาวาเปนอัตตา เรียกวา อัตตวิปลลาส 
๔. ในส่ิงท่ีไมงามวางาม เรียกวา สุภวิปลลาส 
จึงรวมเปนวิปลลาสท้ังส้ินได ๑๒ อยาง เปนความยึดม่ันในความงาม ความสุข     

ความเที่ยงและความมีตัวตน โดยเปนลักษณะของการกําหนดรู ความคิด ความเห็นท่ีบิดเบือนไปจาก
สภาพความเปนจริง การเจริญวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ มีจุดมุงหมายอยางหนึ่งคือ
การขจัดวิปลลาสท้ัง ๔ ประการนี้ใหหมดส้ินไป๒๒๔ 

๑. กายานุปสสนา  เพื่อใหเหมาะสมแกบุคคลท่ีมีสุภวิปลลาส คือ ผูมองเห็นวา
งามในส่ิงท่ีไมงามเกี่ยวกับรางกาย ความเปนจริง คือ รางกายของเรานี้เต็มไปดวยของปฏิกูล นาเกลียด 
มีประการตาง ๆ เชน หนอง อุจจาระ ปสสาวะ น้ําเหลือง ฯลฯ 

                                                            
๒๒๓พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๕๖ .  
๒๒๔พระธรรมธีรราชมหามุน ี(โชดก าณสิทฺธิ), วิปสสนากรรมฐาน ภาค ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : บจก. อัมรินทรพร้ินต้ิงกรุพ, ๒๕๓๒), หนา ๘๓. 



 ๑๑๖

๒. เวทนานุปสสนา เพื่อใหเหมาะสมแกบุคคลที่มีสุขวิปลลาส คือผูมองเห็นวา 
สุขในส่ิงท่ีเปนทุกขเกี่ยวกับเวทนา ความเปนจริง คือ เวทนาท้ังหลายเปนทุกข ทนไดยาก ท่ีเห็นวา   
สุขอยูบางนั้นเพราะทุกขลดนอยลงตางหาก 

๓. จิตตานุปสสนา เพื่อใหเหมาะสมแกบุคคลท่ีมีนิจจวิปลลาส คือผูมองเห็นวา
เท่ียงในส่ิงท่ีไมเท่ียงเกี่ยวกับจิต ความเปนจริง คือ จิตมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและดับไป      
ในท่ีสุด 

๔. ธรรมานุปสสนา  เพื่อใหเหมาะสมแกบุคคลท่ีมีอัตตวิปลลาส คือ ผูมองเห็นวา  
มีตัวตนในส่ิงท่ีไมมีตัวตนเกี่ยวกับธรรม ความเปนจริง คือ ธรรมท้ังหลาย ไดแก ขันธ ๕ ไมมีตัวตน 
ไมควรยึดม่ันถือม่ันวาเปนตัวตนของเรา๒๒๕ 

ดังนั้น สติปฏฐาน ๔ เทานั้นท่ีสามารถทําลายวิปลลาสได ซ่ึงแตเดิมคิดวาทุกส่ิง        
ทุกอยางมีลักษณะของความงาม ความสุข ความเท่ียง และความมีตัวตน การเจริญสติปฏฐานทําใหเกิด
ปญญามองเห็นวา แทจริงแลวทุกอยางไมงาม เปนทุกข ไมเท่ียง และไมมีตัวตน 
 ๒.๔.๖ หลักธรรมท่ีเก้ือหนุนการเจริญวิปสสนากรรมฐาน 
             ผูวิจัยพบวา  หลักธรรมท่ีเกื้อหนุนการเจริญวิปสสนา  ไดแก  โยนิโสมนสิการและ               
โพธิปกขิยธรรม  อธิบายไดดังนี้ 
   ๒.๔.๕.๑ โยนิโสมนสิการ  เปนองคธรรมท่ีชวยใหเกิดปญญา ทํางานเช่ือมตออยูระหวาง 
สติกับปญญา โยนิโสมนสิการไมใชปญญา แตเปนปจจัยใหเกิดปญญาหรือสัมมาทิฏฐิ ดังพุทธพจน
ท่ีวา 

“เราไมเห็นธรรมอ่ืน  แมอยางหน่ึงท่ีเปนเหตุใหสัมมาทิฏฐิท่ียังไมเกิดข้ึนก็เกิดข้ึน  หรือ
ท่ีเกิดข้ึนแลว  ก็เจริญยิ่งข้ึนเหมือนโยนิโสมนสิการ เ ม่ือมนสิการโดยแยบคาย  
สัมมาทิฏฐิท่ียังไมเกิดข้ึนก็เกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวก็เจริญยิ่งข้ึน”๒๒๖ 

 
       โยนิโสมนสิการ ตามรูปศัพทมาจากคํา ๒ คํา คือ โยนิโส กับ มนสิการ  “โยนิโส” มาจาก  
โยนิ ซ่ึงแปลวา เหตุ ตนเคา แหลงเกิด ปญญา อุบาย วิธี ทาง สวน “มนสิการ” แปลวา การทําในใจ  
การคิด คํานึง นึกถึง ใสใจ พิจารณา  เม่ือรวมเขาเปน”โยนิโสมนมิการ” แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย 
กระทําไวในใจโดยแยบคาย การพิจารณาโดยแยบคาย เพื่อเขาถึงความจริงโดยสืบคนหาเหตุผลไป

                                                            
๒๒๕ ิตวณฺโณ ภิกขุ, วิปสสนาภาวนา, อางแลว, หนา ๔๖-๔๗.   
๒๒๖องฺ.เอก.๒๐/๓๐๓/๓๙. 



 ๑๑๗

ตามลําดับจนถึงตนเหตุ โยนิโสมนสิการจึงเปนวิธีการแหงปญญา เปนการใชความคิดอยางถูกวิธี    
คิดอยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ มี ๑๐ วิธี๒๒๗ ดังตอไปนี้  

 ๑.๑ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย   คือพิจารณาปรากฏการณท่ีเปนผล ใหรูจักสภาวะท่ี
เปนจริง หรือพิจารณาปญหา หาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยท่ีสัมพันธสงผล        
สืบทอดกันมา เรียกวา วิธีคิดแบบอิทัปปจจยตาหรือตามหลักปฏิจจสมุปบาท จัดเปนวิธีโยนิโส
มนสิการแบบพื้นฐาน  

 ๑.๒ วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ หรือกระจายเนื้อหา เปนการคิดท่ีมุงใหมองและ
ใหรูจักส่ิงท้ังหลายตามสภาวะ ในทางธรรมมักใชพิจารณาใหเห็นความไมมีแกนสาร ความ ไมเปนตัว
เปนตนท่ีแทจริงของส่ิงท้ังหลาย ใหหายยึดม่ันในสมมติบัญญัติ พิจารณาเห็นสัตวบุคคลเปนเพียงการ
ประชุมกันเขาขององคประกอบตาง ๆ ท่ีเรียกวาขันธ ๕ และแตละอยางก็เกิดข้ึนจากสวนประกอบยอย
ตอไปอีก 
 ๑.๓ วิธีคิดแบบสามัญลักษณ หรือ วิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา คือ มองอยางรูเทาทัน
ความเปนไปของส่ิงท้ังหลาย ซ่ึงจะตองเปนอยางนั้น ๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะท่ีเปนส่ิงซ่ึง
เกิดจากเหตุปจจัยตาง ๆ ปรุงแตงข้ึน จะตองเปนไปตามเหตุปจจัย อาการท่ีส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกิด
จากปจจัยปรุงแตง เม่ือเกิดข้ึนแลวก็จะตองดับไป ไมเท่ียงแท ไมคงท่ี ไมยั่งยืน นี้เปนอนิจจัง ปจจัยท้ัง
ภายในและภายนอกตางเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เม่ือเขามาสัมพันธกันจึงเกิดความขัดแยง มี
สภาวะถูกบีบค้ันกดดัน ไมอาจคงอยูในสภาพเดิมได นี้เปนทุกขัง เม่ือเปนไปตามเหตุปจจัย ไมอาจ
เปนไปตามความตองการ ไมอาจบังคับได นี้เปนอนัตตา สรุปวาส่ิงท้ังหลายเปนไปตามธรรมชาติของ
มันเอง 

 ๑.๔ วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือคิดแบบแกปญหา  เปนวิธีแหงความดับทุกข หลักการคือ 
การเร่ิมตนจากปญหาท่ีประสบ โดยกําหนดรู ทําความเขาใจกับปญหาใหชัดเจน แลวสืบคนหาสาเหตุ
เพื่อแกไข ขณะเดียวกันกําหนดเปาหมายของตนใหแนชัดวาคืออะไร จะเปนไปไดหรือไม และเปนไป
ไดอยางไร และคิดวางวิธีปฏิบัติท่ีจะกําจัดสาเหตุของปญหาโดยสอดคลองกับการท่ีจะบรรลุจุดหมาย
ท่ีกําหนดไวนั้น  

 ๑.๕ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ คือการคิดตามหลักการและความมุงหมาย ไดแก
การพิจารณาใหเขาใจความสัมพันธระหวางธรรมกับอรรถ หรือหลักการกับความมุงหมาย เปน

                                                            
๒๒๗พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว,  หนา 

๖๗๖-๗๐๙. 



 ๑๑๘

ความคิดท่ีมีความสําคัญ เพราะเม่ือลงมือปฏิบัติตามหลักการอยางใดอยางหน่ึง จะใหผลตรงตามความ
มุงหมายไมคลาดเคล่ือน เขาใจวา ปฏิบัติเพื่ออะไร หลักการนําไปสูผลอยางไร 

 ๑.๖ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก เปนการพิจารณาใหเห็นท้ังอัสสาทะ อาทีนวะ
และนิสสรณะ เปนการมองส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริงอีกแบบหนึ่ง ท่ีเนนการยอมรับความจริงตาม
ส่ิงนั้น ๆ ท่ีเปนอยู ทุกแงทุกดาน เปนวิธีคิดท่ีตอเนื่องกับการปฏิบัติบนความไมประมาท คือ นําเอา
สวนดีของส่ิงท่ีตนละเวนมาใชประโยชนได และหลีกเล่ียงสวนเสียหรือบกพรองท่ีมากับขอปฏิบัติท่ี
เลือกแลว  

      ๑.๗ วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม เปนวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา เปนข้ัน
ฝกหัดขัดเกลากิเลส ไมใหกิเลสเขามาครอบงําจิตใจแลวชักจูงพฤติกรรม วิธีคิดแบบนี้ใชมาก           
ในชีวิตประจําวัน มีหลักการวา คนเราเขาไปเกี่ยวของกับส่ิงตาง ๆ เพราะเรามีความตองการและ เห็น
วาส่ิงนั้นจะสนองความตองการของเราได ส่ิงใดสามารถสนองความตองการของเราได ส่ิงนั้น ก็มี
คุณคาหรือมีประโยชน แตคุณคานั้นจําแนกไดเปน ๒ ประเภท คือ คุณคาแท กับ คุณคาเทียม วิธีคิด
แบบนี้ใชพิจารณาในการบริโภค ใชสอย ซ้ือหา หรือครอบครอง โดยมุงเขาใจและเลือกเสพคุณคาแท
ท่ีเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริง เปนไปเพื่อประโยชนสุขท้ังแกตนและผูอ่ืน เปนการใชปญญาใน
การเสพอยางมีความพอเหมาะ มีขอบเขตเหมาะสม ไมสนองตอบตัณหา 

      ๑.๘ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม หรือวิธีคิดแบบเรากุศล เปนการคิดในแนว
สะกัดกั้น บรรเทา ขัดเกลากิเลสตัณหา เปนขอปฏิบัติระดับตน เพื่อสงเสริมความเจริญงอกงามของ
กุศลธรรมและสัมมาทิฏฐิท่ีเปนโลกิยะ เกิดความคิดและการกระทําท่ีดีงามเปนประโยชน และขจัด
นิสัยความเคยชินราย ๆของจิตท่ีส่ังสมไว หากปราศจากอุบายแกไขเชนนี้ ความคิดและการกระทําจะ
ถูกชักนําไปตามแรงชักจูงของความเคยชินเกา ๆ และความเคยชินเกาอาจมีกําลังแรงมากยิ่งข้ึน     

      ๑.๙ วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบันหรือวิธีคิดแบบมีปจจุบันธรรมเปนอารมณ         
ในสติปฏฐาน ๔ กลาวถึงการต้ังสติ ระลึกรู เต็มต่ืนอยูกับส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึน กําลังเปนไปอยู กําลังรับรู 
หรือกําลังกระทําในปจจุบันทุก ๆ ขณะ ความคิดชนิดท่ีเปนอยูในปจจุบันเปนการคิดในแนวทางของ
ความรูหรือคิดดวยอํานาจปญญา ไมวาจะเปนเร่ืองปจจุบันขณะ หรือเร่ืองลวงไปแลว หรือเร่ืองกาล
ภายภาคหนา การมีสติตามทันส่ิงท่ีรับรูเกี่ยวของ หรือตองทําอยูในเวลานั้น ๆ แตละขณะทุก ๆ ขณะ 
โดยไมติดของวนเวียนกับภาพในอดีต หรือไมเล่ือนลอยฟุงไปกับภาพในอนาคต อันเนื่องมาจาก
อํานาจตัณหา 

     ๑.๑๐ วิธีคิดแบบวิภัชชวาท  คําวา วิภัชช แปลวา แยกแยะ แบงออก จําแนก แจกแจง 
สวนคําวา วาท แปลวา การกลาว การพูด การแสดงคําสอน วิธีคิดแบบวิภัชชวาท ก็คือ การแสดง



 ๑๑๙

หลักการแหงคําสอน โดยแยกแยะออกใหเห็นแตละแงแตละดาน ครบทุกแงทุกดานอยางครบถวน  
ทําใหการวินิจฉัยเร่ืองตาง ๆ ชัดเจนตรงไปตรงมาตามความจริงและเทาความจริง 

ดังนั้นโยนิโสมนสิการ เม่ืออยูฝายวิปสสนาจึงเปนหลักธรรมท่ีมุงใหเกิดปญญา และความรู
แจงตามสภาวะ ขจัดอวิชชา ทําลายอภิชฌาและโทมนัส นําไปสูโลกุตรสัมมาทิฏฐิ  ทํางานเช่ือมตอ
ระหวางสติกับปญญา เปนอุบายวิธีของการใชปญญาใหไดผล อนึ่ง โยนิโสมนสิการเม่ืออยูฝายสมถะ
เปนเพียงตัวชวยปลุกเรากุศลธรรมเทานั้น ไมไดปลุกความรูแจงสภาวะความเปนจริง  
  ๒.๔.๖.๒ โพธิปกขิยธรรม  เปนกระบวนธรรมในการทํางานตอสูกับขาศึก ซ่ึงก็คือ กิเลส 
เปนธรรมท่ีเกื้อหนุนการตรัสรูหรือสนับสนุนอริยมรรค ดังพุทธพจนท่ีวา   

“ภิกษุท้ังหลาย  เม่ือภิกษุเจริญอริยมรรคมีองค ๘  ทําอริยมรรคมีองค ๘ ใหมาก        
สติปฏฐาน ๔ ประการถึงความเจริญเต็มท่ีบาง  สัมมัปปธาน ๔ ประการถึงความเจริญ
เต็มท่ีบาง  อิทธิบาท  ๔  ประการถึงความเจริญเต็มท่ีบาง  อินทรีย  ๕  ประการ                
ถึงความเจริญเต็มท่ีบาง  พละ ๕ ประการถึงความเจริญเต็มท่ีบาง  โพชฌงค ๗ ประการ
ถึงความเจริญเต็มท่ีบาง   อยางนี้แล๒๒๘ 

 
 โพธิปกขิยธรรม ๓๗  มี ๓๗ ประการ จัดเปน ๗ หมวด๒๒๙ คือ สติปฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔ 
อิทธิบาท ๔  อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗ และอริยมรรค ๘ อธิบายแตละหมวดดังนี้ 
   ๑. สติปฏฐาน ๔ คือ ธรรมอันวาดวยการใชสติตามดู โดยมีปญญารูเทาทัน ความเปนไปของ
สภาวธรรม ๔ ประการ ไดแก    
     ก. กายานุปสสนาสติปฏฐาน  มีสติระลึกรูกายเปนฐาน          
    ข. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  มีสติระลึกรูเวทนาเปนฐาน   
    ค. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  มีสติระลึกรูจิตเปนฐาน    
     ง. ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน มีสติระลึกรูสภาวะธรรมเปนฐาน (ท้ังรูปธรรมและ
นามธรรม)           
        เม่ือพิจารณาแลวเห็นวาสภาวธรรมท้ัง ๔ ประการ ลวนแลวแตมีความเกดิดับ ไมเท่ียง 
เปนทุกข และเปนอนัตตา 

                                                            
๒๒๘สํ.ม.๑๙/๑๕๕/๘๔-๘๕.  
๒๒๙พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม , อางแลว, 

หนา ๒๗๓.   



 ๑๒๐

  ๒. สัมมัปปธาน ๔ คือ ธรรมอันวาดวยการประกอบความเพียร มี ๔ ประการ ไดแก    
 ก. สังวรปธาน  เพียรระงับการกระทําอกุศล ไมใหเกิดข้ึน (เพียรระวัง)   

   ข. ปหานปธาน เพียรละเลิกอกุศลท่ีกําลังกระทําอยู (เพียรละ)     
   ค. ภาวนาปธาน  เพียรบํารุงกุศลธรรมใหเจริญยิ่งข้ึน (เพยีรเจริญ)  
         ง. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว (เพยีรรักษา)   

   ๓. อิทธิบาท ๔ คือ ธรรมอันวาดวยหนทางสูความสําเร็จ หรือ คุณธรรมที่นําไปสู
ความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย มี ๔ ประการ ไดแก  

         ก. ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความตองการที่จะทํา ใฝใจรักจะทําส่ิงนั้นอยูเสมอ และ
ปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่ง ๆ ข้ึนไป       
      ข. วิริยะ (ความเพียร) คือ ขยันหม่ันประกอบส่ิงนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน 
เอาธุระ ไมทอถอย 
                         ค. จิตตะ (ความคิดมุงไป) คือ ต้ังจิตรับรูในส่ิงท่ีทํา และทําส่ิงนั้นดวยความคิด เอาจิต
ฝกใฝ ไมปลอยใจใหฟุงซานเล่ือนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกส่ิงท่ีทํา   
       ง. วิมังสา (ความไตรตรอง หรือ ทดลอง) คือ หม่ันใชปญญาพิจารณาใครครวญ ตรวจ
ตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในส่ิงท่ีทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง 
เปนตน 
   ๔. อินทรีย ๕ คือ ธรรมท่ีเปนใหญในกิจ (หนาท่ี) ของตน มี ๕ ประการ ไดแก 

    ก. สัทธินทรีย คือ ความศรัทธา ในโพธิปกขิยธรรม 
    ข. วิริยินทรีย คือ ความเพียร ในสัมมัปปธาน    
    ค. สตินทรีย คือ ความระลึกได ในสตปิฏฐาน 
    ง. สมาธินทรีย คือ ความต้ังจิตม่ัน ในญาณ       
    จ. ปญญินทรีย คือ ความเขาใจ รูชัด ในอริยสัจ  
 ๕. พละ ๕ คือ ธรรมอันเปนกําลัง ธรรมอันเปนพลังทําใหดําเนินชีวิตดวยความม่ันใจ        
ไมหวั่นตอภัยทุกอยาง มี ๕ ประการ ไดแก 
    ก. ศรัทธาพละ ความเช่ือ กําลังการควบคุมความสงสัย 
    ข. วิริยะพละ ความเพียร กําลังการควบคุมความเกียจคราน ไรศรัทธา 
    ค. สติพละ ความระลึกได กําลังการควบคุมความประมาท การไมใสใจ ไรสติ 
         ง. สมาธิพละ ความต้ังใจม่ัน กําลังการควบคุมความฟุงซาน วอกแวก 
    จ. ปญญาพละ ความรอบรู กําลังการควบคุมความหลงงมงาย 
 ๖. โพชฌงค ๗ คือ ธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรู หรือองคของผูตรัสรู มี ๗ ประการ ไดแก 



 ๑๒๑

    ก. สติ (สติสัมโพชฌงค) ความระลึกได สํานึกพรอมอยู ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับเร่ือง
         ข. ธัมมวิจยะ (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค) ความเฟนธรรม ความสอดสองสืบคนธรรม
    ค. วิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค) ความเพียร 
    ง. ปติ (ปติสัมโพชฌงค) ความอ่ิมใจ 
    จ. ปสสัทธิ (ปสสัทธิสัมโพชฌงค) ความสงบกายใจ 
    ฉ. สมาธิ (สมาธิสัมโพชฌงค) ความมีใจต้ังม่ัน จิตแนวในอารมณ 
    ช. อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค) ความมีใจเปนกลาง เพราะเห็นตามเปนจริง 
 ๒.๗ อริยมรรค วาดวย หนทางถึงความดับทุกข  มีองคอันประเสริฐ ๘ ประการ เรียกวา 
“มรรคมีองคแปด” หรือ “มรรคแปด” (อัฏฐังคิกมรรค) มีดังนี้    
        ก. สัมมาทิฏฐิ คือ ปญญาเห็นชอบ หมายถึง เห็นถูกตามความเปนจริงดวยปญญา 
   ข. สัมมาสังกัปปะ คือ ดําริชอบ หมายถึง การใชสมองความคิดพิจารณาแตในทางกุศล
หรือความดีงาม 
   ค. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดสนทนา แตในส่ิงท่ีสรางสรรคดีงาม 
    ง. สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายท้ังปวง 
   จ. สัมมาอาชีวะ คือ การทํามาหากินอยางสุจริตชน 
   ฉ. สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม 
   ช. สัมมาสติ คือ การไมปลอยใหเกิดความพล้ังเผลอ จิตเล่ือนลอย ดํารงอยูดวยความ
รูตัวอยูเปนปกติ 
   ซ. สัมมาสมาธิ คือ การฝกจิตใหต้ังม่ัน สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณอยูเปนปกติ 
        อริยมรรคมีองคแปด เปนทางสายกลาง(มัชฌิมาปฏิปทา) คือ ทางที่นําไปสูการพนทุกข 
สามารถจัดเปนหมวดหมูไดเปน ศีล สมาธิ ปญญา ดังนี้ 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปน ศีล 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปน สมาธิ 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  เปนปญญา 

ในระหวางท่ีกําลังเจริญวิปสสนากรรมฐานอยูนั้น ความพรอมเพรียงของกระบวน
ธรรมแหงโพธิปกขิยธรรมยังไมถึงความบริบูรณ ยังไมเจริญเต็มท่ี แตเม่ือใดท่ีกระบวนธรรมท่ีเปน 
โพธิปกขิยธรรมเจริญพร่ังพรอมเต็มท่ีถึงขีดสุด และพรอมเพรียงกันทําหนาท่ีใหเกิดญาณ อันแรงกลา
ท่ีสามารถหย่ังรูอริยสัจธรรมและกําจัดกิเลสท่ีหอหุมจิตไดอยางเด็ดขาด มีผลทําใหรูเขาใจในสัจธรรม 
หลุดพนจากอาสวะกิเลสท้ังหลาย สภาพความพรอมเพรียงแหงกระบวนธรรมในขณะจิตเดียวเชนนี้ 
เรียกวา “ธรรมสามัคคี”  



 ๑๒๒

  สรุปไดวา หลักธรรมโยนิโสมนสิการกับหลักธรรมโพธิปกขิยธรรม เปนหลักธรรมท่ีเกื้อหนุน
การเจริญวิปสสนากรรมฐาน ทําใหเกิดปญญาเห็นแจงวาทุกอยางอยูภายใตกฎแหงไตรลักษณ คือ  
เห็นสภาวะและปรากฏการณโดยความไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา เม่ือเห็นดังนี้แลว 
ก็จะสามารถทําลายลางกิเลสภายในตนและกําจัดทุกขโทมนัสใหหมดส้ินไปตามข้ันตอนของอริยมรรค
และประสบความสุขในอริยผล หากบรรลุธรรมสูงข้ึนไปก็จะสามารถเขาถึงพระนิพพานไดในท่ีสุด 

๒.๔.๗ อานิสงสของการเจริญวิปสสนากรรมฐาน 
               พระสาสนโสภณ๒๓๐สรุปประโยชนท่ีผูเจริญวิปสสนากรรมฐานจะไดรับ มีดังนี้ 

๑. สามารถกําจัดกเิลสตาง ๆ อันเปนตนเหตุของ ความทุกข ความเดือดรอนตาง ๆ ลงได 
๒. มีความทุกขนอยลง และมีความสุขมากข้ึน 
๓. คลายความยึดม่ันในส่ิงท้ังปวงลงได ไมวุนวายเดือดรอนไปตามกระแสของโลก 
๔. มีจิตใจม่ันคง รูเทาทันความเปนจริงของส่ิงท้ังหลาย ไมฟูข้ึนหรือยบุลงดวยอํานาจ 

โลกธรรม 
๕. มีความเหน็แกตัวนอยลง แตบําเพ็ญประโยชนเพื่อผูอ่ืนมากข้ึน 
๖. จิตใจมีคุณธรรมหรือมีคุณภาพสูงข้ึนตามข้ันของการปฏิบัติ 
๗. สามารถเขานิโรธสมาบัติ อันเปนความสุขข้ันสูงในปจจุบันภพได 
๘. สามารถบรรลุความเปนอริยบุคคล อันเปนบุญเขตของโลก 
๙. ยอมไดดื่มรสแหงอริยผล อันเกิดจากการพนจากอํานาจของกิเลสได 

                  ๑๐. สามารถบรรลุนิพพานได 
               สอดคลองกับพระธรรมปฎก๒๓๑ ท่ีกลาวถึงผลของการเจริญวิปสสนากรรมฐาน ดังนี้ 

๑. จิตบริสุทธ์ิ  เนื่องจากมีสติกําหนดอยูในส่ิงท่ีตองการกําหนดอยางเดียว มองเห็น      
ส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง ไมมีชองทางท่ีจะทําใหกิเลสตาง ๆ เกิดข้ึนได 

๒. จิตเปนอิสระ ไมหวั่นไหวไปตามอารมณตาง ๆ พนจากแรงจูงใจของกิเลส ความคิด 
ไมตองอิงอาศัยตัณหาและทิฏฐิ ไมยึดม่ันส่ิงใดในโลก  

๓. จิตท่ีจับอารมณอันเปนปจจุบันธรรมที่ปรากฏเฉพาะหนานั้นมาเปนอารมณ ทําให
สามารถทําลายอภิชฌา(ความยินดี) และโทมนัส(ความไมยินดี)ได 

๔. ปญญาท่ีมองเห็นความเปนจริงวา ส่ิงท้ังหลายเปนไปตามธรรมดาอยูภายใตกฎแหง
ไตรลักษณ ทําใหจิตหลุดพน มีความโปรงใส เบาสบาย ผอนคลาย สงบสุข 

                                                            
๒๓๐พระธรรมวิสุทธิกวี (พจิิตร  ิตวณฺโณ), วิปสสนาภาวนา, อางแลว, หนา ๒.   
๒๓๑พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา ๘๑๗.  



 ๑๒๓

๕. ทําใหมีการเปนอยูโดยมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา กลาวคือ มีชีวิตอยู ในขณะปจจุบัน
โดยมีสติตามทันส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึน เปนไปอยู หรือ กระทําอยูในขณะน้ัน ๆ แตละขณะ ไมปลอยใหคลาด
กันไป ไมติดของคางคาหรือออยอ่ิงอยูกับอารมณท่ีผานลวงไปแลว ไมลอยเควงควางไปขางหนาหาส่ิงท่ี
ยังไมมาและยังไมมี ไมเล่ือนไหลถอยลงสูอดีต ไมเล่ือนลอยไปในอนาคต จะเห็นไดวา อานิสงสของ
การเจริญวิปสสนากรรมฐาน คือ การเปนอยูในขณะปจจุบัน โดยมีสติ เปนตัวจับส่ิงท่ีจะพิจารณาเอาไว 
(คุมจิตไวกับอารมณหรือกิจท่ีกําลังทํา) และ สัมปชัญญะเปน ตัวตระหนักรูส่ิงท่ีถูกพิจารณานั้นโดย
พิจารณาตามความเปนจริง(รูชัดในส่ิงท่ีกําลังกระทํา) การเปนอยูดวยปญญาเชนนี้ยอมทําใหพนจาก
ตัณหาที่ทําใหเกิดทุกข และจิตปลอดโปรง สงบ เบาสบาย ผองใส        

๖. พระราชสิทธิมุนี๒๓๒กลาวถึงอานิสงสของวิปสสนากรรมฐานในข้ันปญญาญาณวา     
มีปญญาในข้ันท่ีรูแจงอริยสัจและมีความลึกซ้ึง ดังศัพทท่ีวา “ปฏิเวธคัมภีรภาโว” ลึกซ้ึงโดยการแทง
ตลอด หมายเอาตั้งแตมรรคญาณเปนตนไป คือ บุคคลผูมุงหวังท่ีจะหลุดพนจากกิเลสและกองทุกข         
มีศรัทธาจริง ต้ังใจจริง เจริญวิปสสนากรรมฐาน กําหนดตามสติปฏฐานท้ัง ๔ หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวา 
กําหนดรูปนาม เพื่อใหเกิดปญญาช้ันสูงสุด เร่ิมต้ังแตเห็นรูปนามเปนตนไป จนกระท่ังเห็นอริยสัจ ๔ 
หนวงนิพพานเปนอารมณ มรรคญาณเกิดข้ึนมาตัดกิเลสใหเด็ดขาดเปนสมุจเฉทประหาน ผลญาณ 
ปจจเวกขณญาณเกิดข้ึนมาตามลําดับ อยางนี้เรียกวา ลึกซ้ึงโดยปฏิเวธ 
            จากท่ีกลาวขางตนสรุปไดวา วิปสสนากรรมฐานเปนการฝกอบรมจิตใหเกิดปญญาเห็นแจง     
รูชัดในสภาวธรรมตามท่ีเปนจริง ทุกอยางอยูภายใตกฎไตรลักษณ จึงถอนความหลงผิดในสังขารได 
การเจริญวิปสสนากรรมฐานมีผลเบ้ืองตน คือเพื่อขจัดวิปลลาส (ความเห็นผิด ๔ ประการ คือ งาม สุข 
เท่ียง อัตตา) และมีผลเบ้ืองปลาย คือเพื่อใหเกิดปญญารู “เห็น” ความจริงเพื่อดับทุกข ท่ีเรียกวา 
ญาณทัสสนะ เกิดความบริสุทธ์ิของจิต ท่ีเรียกวา “วิสุทธิ ๗” และเกิดปญญาญาณ ๑๖ ข้ัน ท่ีเรียกวา 
วิปสสนาญาณ ผลข้ันสูงสุดของการเจริญวิปสสนากรรมฐานคือ สามารถทําลายกิเลสไดอยางถาวรเขา
สูพระนิพพาน เปนอานิสงสแหงมรรคผลท่ีไดเขาถึงความเปนพระอริยบุคคล ๔ จําพวก ไดแก 
      ๑. พระโสดาบัน       

๒. พระสกทาคามี     
๓. พระอนาคามี     
๔. พระอรหันต  

 

                                                            
๒๓๒พระราชสิทธิมุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ.๙), วิปสสนากรรมฐาน เลม ๖, (กรุงเทพมหานคร :      

โรงพิมพอาศรมอักษร, ๒๕๐๖), หนา ๑๙๘.    



 ๑๒๔

๒.๕ การเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน     
 ๒.๕.๑ การเจริญสมถะและวิปสสนาตามวิธีอานาปานสติ 
                อานะ แปลวา หายใจออก    
    ปานะ แปลวา หายใจเขา    
    สติ แปลวา ความระลึก  

อานาปานสติ หมายถึง ใชสติกําหนดลมหายใจเขาออก มีกลาวไวในอานาปานัสสติสูตร 
ดังพุทธพจน ท่ีวา   “. . .ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ไปสูปาก็ดี   ไปสูโคนไมก็ดี   ไปสู เ รือนวางก็ดี      
นั่งขัดสมาธิต้ังกายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  มีสติหายใจเขา  มีสติหายใจออก...”๒๓๓       

อานาปานสติเปนวิธีเจริญสมาธิท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญมาก ทรงสนับสนุน
บอยคร้ังใหพระภิกษุท้ังหลายปฏิบัติ เนื่องจากเปนวิธีการปฏิบัติท่ีเกื้อกูลใหสุขภาพดี มีระบบการ
หายใจท่ีปรับเรียบสม่ําเสมอ ดังพุทธพจนตอไปนี้  

“...ภิกษุท้ังหลาย  ไดยินวา  เม่ือกอนเราเปนโพธิสัตว  ยังไมไดตรัสรู 
โดยมากก็อยูดวยวิหารธรรม (ธรรมเปนเคร่ืองอยู) นี้  เม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมน้ี  
กายก็ไมลําบาก จักษุก็ไมลําบาก และจิตของเราก็หลุดพนจาก อาสวะท้ังหลาย   
เพราะไมถือม่ัน 

ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังวา แมกาย    
ของเราไมพึงลําบาก จักษุของเราไมพึงลําบาก และจิตของเราพึงหลุดพนจากอาสวะ
ท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แล ใหดี...”๒๓๔ 

 
อานาปานสติท่ีเราไดยินหรือท่ีปฏิบัติกันโดยท่ัวไปนั้นเปนอานาปานสติภาวนาหรือ    

อานาปานสติสมาธิ คือ อานาปานสติเพียง ๔ ข้ันแรกท่ีพบในอนุสติ ๑๐ หรือในมหาสติปฏฐานสูตร     
อานาปานสติท่ีสมบูรณท่ีสุด ไดแก อานาปานสติ ๑๖ ข้ัน ท่ีกลาวไวในอานาปานัสสติสูตร พระสูตรท่ีวา
ดวยวิธีเจริญอานาปานสติ ซ่ึงสามารถประยุกตใชไดท้ังสมถะและวิปสสนา โดยมีอานิสงสต้ังแต     
ข้ันเบ้ืองตนจนถึงสูงสุด(นิพพาน) ฉะนั้นจึงถือไดวา อานาปานสติมีความสําคัญมากตาม หลักปฏิบัติ
ทางพระพุทธศาสนา จะปฏิบัติมุงผลฝายสมถะอยางเดียวก็ไดหรือจะปฏิบัติตามแนวสติปฏฐาน ๔   
จนครบท้ัง ๔ หมวด (๔ จตุกกะ) คือ 

                                                            
๒๓๓ม.อุ.๑๔/๑๔๘/๑๘๗. 
๒๓๔สํ.ม.๑๙/๙๘๔/๔๖๑. 



 ๑๒๕

หมวดท่ี ๑   ต้ังแตข้ันท่ี ๑ ถึงข้ันท่ี ๔ วาดวยการกําหนดลมหายใจเขา-ออก เปนกายา
นุปสสนาสติปฏฐาน 

หมวดท่ี ๒   ต้ังแตข้ันท่ี ๕ ถึงข้ันท่ี ๘ วาดวยการกําหนดเวทนา เปนเวทนานุปสสนาสติ
ปฏฐาน 

หมวดท่ี ๓   ต้ังแตข้ันท่ี ๙ ถึงข้ันท่ี ๑๒ วาดวยการกําหนดจิต เปนจิตตานุปสสนาสติ
ปฏฐาน 

หมวดท่ี ๔   ต้ังแตข้ันท่ี ๑๓ ถึงข้ันท่ี ๑๖ วาดวยการกําหนดธรรมท่ีปรากฏในจิต 
เปนธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 

 มติของอรรถกถากลาววา ผูเร่ิมตนพึงปฏิบัติเฉพาะหมวดแรก คือ ๔ ขอแรกเทานั้น  
สวนท่ีเหลืออีก ๓ หมวด (คือ ต้ังแตขอ ๕ ถึงขอ ๑๖) ปฏิบัติไดตอเม่ือบรรลุถึงฌานแลว๒๓๕              
ในอานาปานัสสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก พระพุทธเจาไดตรัสถึงอานาปานสติ ๑๖ ข้ัน ดังนี้ 

๑)  เม่ือหายใจออกยาว ก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว 
      เม่ือหายใจเขายาว ก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว 
๒) เม่ือหายใจออกส้ัน ก็รูชัดวา เราหายใจออกส้ัน 
      หรือเม่ือหายใจเขาส้ัน กรู็ชัดวา เราหายใจเขาส้ัน 
๓) สําเหนียกวา เราจักรูท่ัวกาย(กองลม)ท้ังหมด หายใจออก 

สําเหนียกวา เราจักรูท่ัวกาย(กองลม)ท้ังหมด หายใจเขา 
๔) สําเหนียกวา เราจักผอนระงับกายสังขาร หายใจออก 

สําเหนียกวา เราจักผอนระงับกายสังขาร หายใจเขา 
๕) สําเหนยีกวา เราจักเสวยรูปติ หายใจออก 

สําเหนียกวา เราจักเสวยรูปติ หายใจเขา 
๖) สําเหนยีกวา เราจักเสวยรูความสุข หายใจออก 

สําเหนียกวา เราจักเสวยรูความสุข หายใจเขา 
๗) สําเหนยีกวา เราจักเสวยรูจิตตสังขาร หายใจออก 

สําเหนียกวา เราจักเสวยรูจิตตสังขาร หายใจเขา 
๘) สําเหนยีกวา เราจักผอนระงับจิตตสังขาร หายใจออก 

สําเหนียกวา เราจักผอนระงับจิตตสังขาร หายใจเขา 

                                                            
๒๓๕พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย(อาจ อาสภมหา

เถร), อางแลว,  หนา ๔๕๘. 



 ๑๒๖

๙) สําเหนียกวา เราจักรูท่ัวถึงจิต หายใจออก 
สําเหนียกวา เราจักรูท่ัวถึงจติ หายใจเขา 

๑๐) สําเหนยีกวา เราจักทําจติใหราเริง หายใจออก 
สําเหนียกวา เราจักทําจิตใหราเริง หายใจเขา 

๑๑) สําเหนียกวา เราจักทําจติใหต้ังม่ัน หายใจออก 
สําเหนียกวา เราจักทําจิตใหตั้งม่ัน หายใจเขา 

๑๒) สําเหนียกวา เราจกัปลอยเปล้ืองจิต หายใจออก 
สําเหนียกวา เราจักปลอยเปล้ืองจิต หายใจเขา 

๑๓) สําเหนียกวา เราจกัพิจารณาเห็นความไมเท่ียง หายใจออก 
        สําเหนียกวา เราจกัพิจารณาเห็นความไมเท่ียง หายใจเขา 
๑๔) สําเหนียกวา เราจกัพิจารณาเห็นความคลายออกได หายใจออก 
        สําเหนียกวา เราจกัพิจารณาเห็นความคลายออกได หายใจเขา 
๑๕) สําเหนียกวา เราจกัพิจารณาเห็นความดับกิเลส หายใจออก 
        สําเหนียกวา เราจกัพิจารณาเห็นความดับกิเลส หายใจเขา 
๑๖) สําเหนียกวา เราจักพิจารณาเหน็ความสลัดคืนได หายใจออก 
        สําเหนียกวา เราจกัพิจารณาเห็นความสลัดคืนได หายใจเขา 

“สําเหนียกวา” มาจากคําบาลี “สิกฺขติ” แปลวา “ศึกษาวา”  ฉะนั้นเม่ือศึกษาลึกลงไปใน
วิธีการปฏิบัติแตละลําดับข้ันของแตละหมวดของอานาปานสติภาวนาหรือกรรมฐาน ก็จะสามารถ
อธิบายแตละข้ันตอน (มีท้ังหมด ๔ หมวด ๑๖ ข้ันตอน) ดังตอไปนี้ 

หมวดท่ี ๑ : กายานุปสสนาภาวนา 
การปฏิบัติในหมวดนี้ คือ การศึกษาเร่ืองของกายโดยเฉพาะกายลม คือ ลมหายใจ         

ตองศึกษาจนรูจักธรรมชาติของลมหายใจทุกอยางทุกชนิดอยางถ่ีถวนจนสามารถรูชัดวา กายลมนี้ 
ปรุงแตงกายเนื้ออยางไรและสามารถใชกายลมบังคับกายเนื้อ (รางกาย) ไดตามตองการ (ปฏิบัติอยู  
ทุกขณะท่ีหายใจเขาและหายใจออก) 

จุดประสงคของการฝกปฏิบัติหมวดท่ี ๑ คือ กายานุปสสนาภาวนานั้น เพื่อฝกอบรมจิตให
มีความม่ันคงหนักแนนอยูดวย กําลังของสมาธิ ดังนี้  

ข้ันท่ี ๑    ตามลมหายใจยาว 
ข้ันท่ี ๒    ตามลมหายใจส้ัน 
ข้ันท่ี ๓    ตามรูจักและศึกษาลมหายใจทุกชนิดท่ีปรุงแตงกายจนเห็นชัดวา     
                 ลมหายใจเปน “กายสังขาร” 



 ๑๒๗

ข้ันท่ี ๔    ทําลมหายใจใหสงบระงับดวยการเฝาดูจิตสงบนิ่งพรอมอยูดวยสติ 
                 และสมาธิอยางหนักแนน 

หมวดท่ี ๒ : เวทนานุปสสนาภาวนา 
การปฏิบัติหมวดนี้ คือ การศึกษาเร่ืองของเวทนาท่ีมีอํานาจอิทธิพลปรุงแตงจิตของมนุษย

ใหดิ้นรนระสํ่าระสายมิใหมีความสงบเย็น จึงตองศึกษาใหรูลักษณะอาการของเวทนาทุกอยางท้ัง    
สุขเวทนาและทุกขเวทนาอยางละเอียดจนสามารถบังคับควบคุมเวทนาได(ปฏิบัติทุกอยางขณะท่ี
หายใจเขาและหายใจออก) 

จุดประสงคของการฝกปฏิบัติหมวดท่ี ๒ คือเวทนานุปสสนาภาวนาน้ัน เพื่อฝกอบรมจิต
ใหสามารถควบคุมเวทนา มิใหเวทนามีอิทธิพลปรุงแตงจิตได 

ข้ันท่ี ๕       ศึกษาปติแลวทําปติใหสงบระงับ 
ข้ันท่ี ๖       ศึกษาสุขแลวทําสุขเวทนานั้นใหสงบระงับ 
ข้ันท่ี ๗      ศึกษาเวทนาทุกชนิดจนประจักษชัดวา เวทนาเปนจิตตสังขาร 
ข้ันท่ี ๘       ทําเวทนาใหสงบระงับ 

หมวดท่ี ๓ : จิตตานุปสสนาภาวนา 
การปฏิบัติในหมวดนี้ คือ การศึกษาเร่ืองธรรมชาติของจิต เพื่อรูจักลักษณะอาการของจิต

ใหละเอียดถ่ีถวนทุกแงมุม แลวฝกทดสอบกําลังในการบังคับจิต เพื่อเตรียมจิตใหเปนจิตท่ีสงบ ม่ันคง 
วองไว พรอมท่ีจะพิจารณาธรรมในข้ันตอไป (ปฏิบัติอยูทุกขณะท่ีหายใจเขาและหายใจออก) 

จุดประสงคของการฝกปฏิบัติหมวดท่ี๓ คือ จิตตานุปสสนาภาวนานั้น เพื่อศึกษา
ธรรมชาติของจิตจนรูจักชัดเจน แลวสามารถควบคุมบังคับจิตได 

ข้ันท่ี ๙       ศึกษาจิตจนรูจักธรรมชาติของจิต 
ข้ันท่ี ๑๐     บังคับจิตใหบันเทิงปราโมทย 
ข้ันท่ี ๑๑     บังคับจิตใหนิ่งต้ังม่ันเปนสมาธิ 
ข้ันท่ี ๑๒    บังคับจิตใหปลอยเปนอิสระจากความยึดม่ันถือม่ันท้ังปวง 

หมวดท่ี ๔ : ธัมมานุปสสนาภาวนา 
การปฏิบัติในหมวดนี้ คือ การศึกษาเร่ืองธรรมท่ีเปนสัจจะของธรรม หรือกฎของ

ธรรมชาติ คือกฎไตรลักษณ กฎอิทัปปจจยตา จนประจักษแจงในความจริงของธรรมชาติ แลวจิตจะ
จางคลายจากความยึดม่ันถือม่ัน จนถึงท่ีสุดคือดับเสียซ่ึงความยึดม่ันถือม่ัน (อุปาทาน) ในส่ิงท้ังปวงมี
จิตท่ีเปนอิสระมีความสุขสงบเย็นอยูดวยสุญญาตาวิหาร(ปฏิบัติอยูทุกขณะท่ีหายใจเขาและหายใจออก) 



 ๑๒๘

จุดประสงคของการฝกปฏิบัติหมวดท่ี ๔ คือ ธัมมานุปสสนาภาวนาน้ัน เพื่อศึกษาธรรม 
(กฎธรรมชาติ) จนประจักษแจง จิตหลุดพนจากความยึดม่ันถือม่ัน (อุปาทาน) ท้ังปวง เปนจิตท่ีมีแต
ความสุขสงบเย็นเยือกเย็นอันเกษมดวยสุญญตาวิหาร 

ข้ันท่ี ๑๓   ใครครวญธรรม(ไตรลักษณ-อิทัปปจจยตา) จนประจักษใจในธรรมนั้น 
ข้ันท่ี ๑๔    เพงดูความจางคลาย (วิราคะ) ท่ีเกิดข้ึนในจิต 
ข้ันท่ี ๑๕     เพงดูความดับ (นิโรธะ) ท่ีเกิดข้ึนในจิต 
ข้ันท่ี ๑๖     เพงดูความสลัดคืน (ปฏินิสสัคคะ) ท่ีเกิดข้ึนในจิต 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา กระบวนการของการเจริญอานาปานสติเร่ิมตนดวยการ
มีสติ รูกายรูใจ รูสุขทุกข เจริญสติเชนนี้เร่ือย ๆ จนกระท่ังจิตสงบต้ังม่ันเปนสมาธิ แลวเกิดปญญา
พิจารณาตามความเปนจริง วิธีอานาปานสติเปนวิธีการปฏิบัติกรรมฐานท่ีสะดวก งาย เพราะทุกคนมี
ลมหายใจโดยธรรมชาติอยูกับตน สามารถปฏิบัติไดทุกขณะ ทุกสถานท่ี ทําให เจริญสติไดดีในการ
กําหนดพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม อานาปานสติ ๑๖ ข้ันท่ีพระพุทธเจา ตรัสไวในอานาปานสติ
สูตรนั้นเปนการปฏิบัติกรรมฐานท่ีมีท้ังสมถะและวิปสสนาครบอยูในตัว ไมตองหากรรมฐานอื่นมา
สับเปล่ียน สามารถเจริญสมถะตั้งแตข้ันตน ๆ และพัฒนาข้ึนไปเปน ข้ันวิปสสนาไดเลย ดังนั้นจึงควร
เจริญอานาปานสติ ๑๖ ข้ันใหตลอดสายเพ่ือการบรรลุธรรมและหลุดพนจากความทุกข นอกจากนี้    
อานาปานสติยังเปนกรรมฐานท่ีใชไดกับทุกจริตและเปนท่ีนิยมปฏิบัติจนถึงปจจุบันนี้ 

อานิสงสหรือประโยชนท่ีไดจากการเจริญอานาปานสติ มีดังนี้ 
๑. ผูเจริญอานาปานสติเปนผูมีความสงบระงับ มีความประณีตละเอียด ถึงไมรดน้ําก็เย็น  

อยูขางใน มีความสุขเปนเคร่ืองอยู  และสามารถทําอกุศลบาปธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวใหอันตรธานสงบ
ระงับไปได ดังพุทธพจนท่ีวา 

“ภิกษุท้ังหลาย  ฝุนละอองท่ีฟุงข้ึนทายฤดูรอน  ถูกฝนใหญนอกฤดูกาล  ทําให
อันตรธานไป  สงบไปโดยเร็ว  แมฉันใด  อานาปานสติสมาธิท่ีภิกษุเจริญ   ทําใหมาก
แลวก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนสภาพสงบ  ประณีต  สดช่ืน  เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุข 
และทําบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๆ ใหอันตรธานไป  สงบไปโดยเร็ว”๒๓๖ 
 

๒. ผูเจริญอานาปานสติเปนผูมีความปลอดโปรงโลงใจ มีความอยูสุขสบาย และเปนผูมี
สติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิต ดังพุทธพจนท่ีวา 

                                                            
๒๓๖สํ.ม.๑๙/๙๘๕/๔๖๕. 



 ๑๒๙

“...ภิกษุเหลาใดเปนพระเสขะยังไมบรรลุอรหัตตผล  ยอมปรารถนาธรรมเปน          
แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู  อานาปานสติสมาธิท่ีภิกษุเหลานั้นเจริญ  ทําให
มากแลว  ยอมเปนไปเพื่อความส้ินอาสวะ  สวนภิกษุเหลาใดเปนอรหันตขีณาสพ   
อยูจบพรหมจรรย  ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระไดแลว  บรรลุประโยชนตน
โดยลําดับแลว ส้ินภวสังโยชนแลว  หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ  อานาปานสติ
สมาธิท่ีภิกษุเหลานั้นเจริญ  ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในปจจุบัน 
(ทิฏฐธรรมสุขวิหาร) และเพื่อมีสติ มีสัมปชัญญะ...”๒๓๗  
 

๓. ผูเจริญอานาปานสติ ๑๖ ข้ัน เม่ือเจริญใหมากแลว ยอมทําใหสติปฏฐาน ๔ บริบูรณ  
อันเปนเหตุใหโพชฌงค ๗ บริบูรณ เพื่อกาวขามพนจากความทุกข ความเศราโศก และบรรลุธรรมอัน
สูงสุดของพระพุทธศาสนา ดังพระพุทธพจนท่ีวา 

“อานนท  ธรรมอันเปนเอกคืออานาปานสติสมาธิท่ีภิกษุเจริญ  ทําใหมากแลว  ทําให
สติปฎฐาน ๔ ประการบริบูรณ  สติปฏฐาน ๔ ประการท่ีภิกษุเจริญ  ทําใหมากแลว      
ทําใหโพชฌงค ๗  ประการบริบูรณ  โพชฌงค ๗ ประการท่ีภิกษุเจริญ   ทําใหมากแลว
ทําใหวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ...”๒๓๘ 

 
สรุปกระบวนการของการเจริญอานาปานสติ 
กระบวนการของการเจริญอานาปานสติ เ ร่ิมตนดวยการมีสติ  รูกายรูใจ  รู สุขทุกข            

เจริญสติเชนนี้เร่ือย ๆ จนกระท่ังจิตสงบต้ังม่ันเปนสมาธิ แลวเกิดปญญาพิจารณาตามความเปนจริง   
อานาปานสติเปนวิธีการปฏิบัติกรรมฐานท่ีสะดวก งาย เพราะทุกคนมีลมหายใจโดยธรรมชาติอยูกับตน 
สามารถปฏิบัติไดทุกขณะ ทุกสถานท่ี ทําใหเจริญสติไดดีในการกําหนดพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม 
อานาปานสติ ๑๖ ข้ันสามารถเจริญสมถะต้ังแตข้ันตน ๆ และพัฒนาข้ึนไปถึงข้ันวิปสสนาได ดังนั้น   
ผูปฏิบัติจึงควรเจริญอานาปานสติ ๑๖ ข้ัน ใหตลอดสายเพื่อการบรรลุธรรมและการพิจารณามองเห็น
ตามความเปนจริง อันจะทําใหสามารถหลุดพนจากความทุกขท้ังปวงไดในท่ีสุด 

๒.๕.๒ การเจริญสมถะและวิปสสนาตามวิธีสติปฏฐาน ๔ 
    สติ แปลวา ความระลึกได ความไมเผลอ ไมเลินเลอ ไมฟนเฟอน    
    ปฏฐาน แปลวา ท่ีต้ัง         

                                                            
๒๓๗สํ.ม.๑๙/๙๘๗/๔๖๙-๔๗๐. 
๒๓๘สํ.ม.๑๙/๙๘๙/๔๗๓.  



 ๑๓๐

สติปฏฐาน แปลวา ท่ีต้ังของความระลึกได หรือท่ีต้ังของสติ อันไดแก การใชสติหรือ
วิธีการปฏิบัติเพื่อใชสติใหบังเกิดผลดีถึงท่ีสุด การเจริญสติปฏฐานเปนวิธีปฏิบัติธรรมท่ีนิยมกันมาก 
และยกยองนับถือกันอยางสูง ถือวามีพรอมท้ังสมถะและวิปสสนาในตัว ผูปฏิบัติอาจเจริญสมถะจน
ไดฌานกอนแลว จึงเจริญวิปสสนาตามแนวสติปฏฐานไปจนถึงท่ีสุดก็ได หรือจะอาศัยสมาธิเพียง
ข้ันตน ๆ เทาท่ีจําเปนมาประกอบเจริญวิปสสนาเปนตัวนําตามแนวสติปฏฐานนี้ไปจนถึงท่ีสุดก็ได 
อารมณของสติปฏฐาน ๔ สามารถท่ีจะนําจิตใหดําเนินไปถึงพระนิพพาน ดังพุทธพจนกลาวไวใน 
มหาสติปฏฐานสูตรท่ีวา  

“ภิกษุท้ังหลาย ทางนี้เปนมรรคาเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย  เพื่อขามพน
ความโศกและปริเทวะ เพื่อความอัสดงแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุ  โลกุตรมรรค 
เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงนิพพาน นี้คือ สติปฏฐาน ๔”๒๓๙ 

 
จากพุทธพจนท่ียกมาขางตน แสดงใหเห็นวา สติปฏฐานมีความสําคัญ ๕ ประการ คือ 

๑. เปนหนทางเดียวท่ีทําใหเหลาสัตวบริสุทธ์ิหมดจด 
๒. สามารถกาวลวงความโศกและความครํ่าครวญ 
๓. เพื่อความดับไปแหงทุกขกายและทุกขใจ 
๔. ทําใหบรรลุธรรมท่ีถูกตอง 
๕. ทําใหบรรลุนิพพาน  

การเจริญสติปฏฐาน ๔ ตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวในมหาสติปฏฐานสูตร๒๔๐             
มีความตอนตนกลาววา  “พิจารณาเห็นกายในกายอยู...พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...พิจารณาเห็น
จิตในจิตอยู...  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู...” แสดงใหเห็นวา หลักของเจริญสติปฏฐาน ๔ นั้นอยูท่ี
การพิจารณา ไมวาจะเปนการพิจารณากายในกาย การพิจารณาเวทนาในเวทนา การพิจารณาจิตในจิต 
และการพิจารณาธรรมในธรรม คําวา “พิจารณา” ในการเจริญสติปฏฐานนั้น มีความหมายท่ีลึกมาก 
เพราะเปนการทํางานของจิตท่ีเปนการเฝาสังเกตแลวสังเกตอีกในส่ิงท่ีตองการจะรูวา มันมีธรรมชาติ
แทจริงอยางไร พิจารณาแนวแนอยูกับส่ิงนั้น พิจารณาดูทุกแงทุกมุมอยางละเอียดถ่ีถวน มีคําถาม
คําตอบอยูในใจเปนการหาเหตุหาผล การสังเกตพินิจพิจารณามิใชเปนการนึกคิดเอาเอง เปนลักษณะ
ของฌาน คือ เพงจนจิตสงบต้ังม่ันซ่ึงจะกอใหเกิดปญญา ขณะพิจารณาน้ันอาจยังไมเห็น แตเม่ือ         
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ (อาตาป สัมปชาโน สติมา) เฝาติดตามอารมณปจจุบัน พินิจพิจารณา 

                                                            
๒๓๙ที.ม.๑๐/๓๗๓/๓๐๑.  
๒๔๐ที.ม.๑๐/๓๗๒-๔๐๕/๓๐๑-๓๔๐; ม.มู.๑๒/๑๐๕-๑๓๘/๑๐๑-๑๓๑.. 



 ๑๓๑

สังเกตติดตอไปเร่ือย ๆ ไมหยุด จนเม่ือเหตุปจจัยพรอม ก็เกิดปญญามองเห็นสภาวธรรม คือ มองเห็น
ส่ิงตาง ๆ ตามท่ีเปนจริง 

หลักของการเจริญสติปฏฐาน ๔ คิอ การเอาสติมาปนตัวนํา เปนตัวเดน เปนตัวทํางาน  
โดยใชสติกํากับจิตต้ังแตการรับรูใหอยูกับส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึนและเปนไปอยูในขณะนั้น ๆ ท่ีเรียกวา     
อยูกับขณะปจจุบัน ไมลองลอยไปในอดีตและอนาคตอันเปนเร่ืองของการปรุงแตง และใหสตินั้นเปน
ตัวสรางโอกาสแกปญญาโดยจับส่ิงท่ีไดเห็นไดยินในขณะนั้น ๆ ใหปญญารูเขาใจตรงไปตรงมา 
พิจารณาส่ิงท้ังหลายใหรูเห็นเทาทันตามความเปนจริงตามสภาวะของมัน ไมถูกครอบงําดวยความยินดี 
(อภิชฌา) ยินราย (โทมนัส) สรุปก็คือ ใชสติควบคุมจิตจนสงบ แลวใชปญญาพิจารณา 

องคประกอบของการเจริญสติปฏฐาน ๔ มีอยู ๓ ประการ๒๔๑ ไดแก  
  ๑. อาตาป แปลวา มีความเพียร หมายถึง เพียรระวังและละความช่ัว กับ เพียรสรางและรักษา
ความดี เปนองคมรรคขอท่ี ๖ คือ สัมมาวายามะ         

๒. สัมปชาโน แปลวา มีสัมปชัญญะ คือ ปญญาท่ีรูเขาใจตระหนักชัดในส่ิงท่ีสติกําหนดไว 
เปนตัววิปสสนาและเปนองคมรรคขอท่ี ๑ คือ สัมมาทิฏฐิ     
 ๓. สติมา แปลวา มีสติ หมายถึง ตัวสตินั่นเอง ภาวะท่ีระลึกได ทรงจําไว ไมเลือนหาย ไมลืม 
เปนองคมรรคขอท่ี ๗ คือ สัมมาสติ 
              สัมปชัญญะ เปนธรรมที่มักปรากฏควบคูกับสติ ดังจะเห็นไดจากท่ีพระพุทธองค  
ทรงตรัสไวในสมาธิสูตรวา  

“ภิกษุท้ังหลาย  เวทนา ๓ ประการ (สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา) นี้แล  
สาวกของพระพุทธเจามีจิตต้ังม่ัน  มีสติสัมปชัญญะ  ยอมรูชัดเวทนา  เหตุเกิดแหง
เวทนา  นิพพานอันเปนท่ีดับแหงเวทนา  และทางดําเนินใหถึงความส้ินไปแหงเวทนา
เหลานั้น  เพราะส้ินเวทนา  ภิกษุจึงเปนผูหมดความหิว  ปรินิพพานแลว”๒๔๒ 
 

 สัมปชัญญะ  หมายถึง ความรูตัว ความรูตัวท่ัวพรอม ความตระหนัก ความรูท่ัวชัด  
ความรูชัดใน ๔ ประการ คือ 

๑. สาตถกสัมปชัญญะ (รูชัดวามีประโยชน หรือตระหนักในจุดหมาย คือ รูตัว
ตระหนักชัดวาส่ิงท่ีกระทํานั้นมีประโยชนตามความมุงหมายอยางไรหรือไม หรือวา อะไรควรเปน
จุดมุงหมายของการกระทํานั้น เชน ผูเจริญกรรมฐาน เม่ือจะไป ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง มิใชสักวารูสึกหรือ   

                                                            
๒๔๑ม.มู.๑๒/๑๐๖/๑๐๑-๑๐๒.  

   
๒๔๒สํ.สฬา.๑๘/๒๔๙/๒๗๐.  



 ๑๓๒

นึกข้ึนมาวาจะไป ก็ไป แตตระหนักวาเม่ือไปแลว จะไดปติสุขหรือความสงบใจ ชวยใหเกิดความ
เจริญโดยธรรม จึงไป โดยสาระคือ ความรูตระหนักท่ีจะเลือกทําส่ิงท่ีตรงกับวัตถุประสงคหรืออํานวย
ประโยชนท่ีมุงหมาย  

๒. สัปปายสัมปชัญญะ (รูชัดวาเปนสัปปายะ หรือตระหนักในความเหมาะสม
เกื้อกูล คือรูตัวตระหนักชัดวาส่ิงของนั้น การกระทํานั้น ท่ีท่ีจะไปนั้น เหมาะกันกับตน เกื้อกูลแก
สุขภาพ แกกิจ เอ้ือตอการสละละลดแหงอกุศลธรรมและการเกิดข้ึนเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม จึงใช 
จึงทํา จึงไป หรือเลือกใหเหมาะ เชน ภิกษุใชจีวรท่ีเหมาะกับดินฟาอากาศและเหมาะกับภาวะของตนท่ี
เปนสมณะ ผูเจริญกรรมฐานจะไปฟงธรรมอันมีประโยชนในท่ีชุมนุมใหญ แตรูวา มีอารมณซ่ึงจะเปน
อันตรายตอกรรมฐาน ก็ไมไป โดยสาระคือ ความรูตระหนักท่ีจะเลือกทําแตส่ิงท่ีเหมาะสบายเอ้ือตอ
กาย จิต ชีวิต กิจ พื้นภูมิ และภาวะของตน 

๓. โคจรสัมปชัญญะ (รูชัดวาเปนโคจร หรือตระหนักในแดนงานของตน คือ 
รูตัวตระหนักชัดอยูตลอดเวลาถึงส่ิงท่ีเปนกิจ หนาท่ี เปนตัวงาน เปนจุดของเร่ืองท่ีตนกระทํา ไมวาจะ
ไปไหนหรือทําอะไรอ่ืน ก็รูตระหนักอยู ไมปลอยใหเลือนหายไป มิใชวาพอทําอะไรอื่น หรือไปพบ
ส่ิงอ่ืนเร่ืองอ่ืน ก็เตลิดเพริดไปกับส่ิงนั้นเร่ืองนั้น เปนนกบินไมกลับรัง โดยเฉพาะการไมท้ิงอารมณ
กรรมฐาน ซ่ึงรวมถึงการบําเพ็ญจิตภาวนาและปญญาภาวนาในกิจกรรมทุกอยางในชีวิตประจําวัน 
โดยสาระคือ ความรูตระหนักท่ีจะคุมกายและจิตไวใหอยูในกิจ ในประเด็นหรือแดนงานของตน 
ไมใหเขว เตลิด เล่ือนลอย หรือหลงลืมไปเสีย  

๔. อสัมโมหสัมปชัญญะ (รูชัดวาไมหลง หรือตระหนักในตัวเนื้อหาสภาวะ      
ไมหลงใหลฟนเฟอน คือเม่ือไปไหน ทําอะไร ก็รูตัวตระหนักชัดในการเคล่ือนไหว หรือในการ
กระทํานั้น และในส่ิงท่ีกระทํานั้น ไมหลง ไมสับสนเงอะงะฟนเฟอน เขาใจลวงตลอดไปถึงตัวสภาวะ
ในการกระทําท่ีเปนไปอยูนั้น วาเปนเพียงการประชุมกันขององคประกอบและปจจัยตางๆ ประสาน
หนุนเนื่องกันข้ึนมาใหปรากฏ เปนอยางนั้น หรือสําเร็จกิจนั้นๆ รูทันสมมติ ไมหลงสภาวะเชน ยึดเห็น
เปนตัวตน โดยสาระคือ ความรูตระหนัก ในเร่ืองราว เนื้อหา สาระ และสภาวะของส่ิงท่ีตนเกี่ยวของ
หรือกระทําอยูนั้น ตามที่เปนจริงโดยสมมติสัจจะ หรือตลอดถึงโดยปรมัตถสัจจะ  มิใชพรวดพราด  
ทําไป หรือสักวาทํา มิใชทําอยางงมงายไมรูเร่ือง และไมถูกหลอกใหลุมหลงหรือเขาใจผิดไปเสียดวย
ความพรามัว หรือดวยลักษณะอาการภายนอกท่ียั่วยุ หรือเยายวน เปนตน 

ดังนั้นสัมปชัญญะก็คือ  ปญญา  การฝกฝนในเร่ืองสติจึงเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาปญญา ปญญาคือความรูความเขาใจตระหนักชัดในส่ิงท่ีสติกําหนดไววา มีความ
มุงหมายอยางไร  ส่ิงท่ีทํานั้นเปนอยางไร ปฏิบัติอยางไร อาจสรุปไดวา การเจริญสติปฏฐาน คือ การ
เปนอยูดวยสติสัมปชัญญะ สามารถกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได มีจิตใจเปนอิสระ ไมตอง



 ๑๓๓

ข้ึนอยูกับตัณหาและทิฏฐิใด ๆ และรูตามความเปนจริง จึงเห็นไดวาการเจริญสติปฏฐาน เปนวิธีปฏิบัติ
ธรรมท่ีนิยมกันมากเนื่องจากมีท้ังสมถะและวิปสสนาอยูในตัว 

วิธีเจริญสติปฏฐาน ๔ แบงออกเปน ๔ หัวขอใหญ ดังนี้ 
๑. กายานุปสสนาสติปฎฐาน (การพิจารณากาย, การตามดูรูทันกาย) 
๒. เวทนานุปสสนาสติปฎฐาน (การพิจารณาเวทนา, การตามดูรูทันเวทนา) 
๓. จิตตานุปสสนาสติปฎฐาน (การพิจารณาจิต, การตามดูรูทันจิต) 
๔. ธัมมานุปสสนาสติปฎฐาน (การพิจารณาธรรม, การตามดูรูทันธรรม) 

ในสติปฏฐานท้ัง ๔ ขอนั้น จะสังเกตเห็นคําท่ีปรากฏเหมือนกันในทุกขอ มีอยู ๒ คํา 
คือ “อนุปสสนา” และ “ สติปฏฐาน” คําวาอนุปสสนานั้น เปนช่ือของปญญา แปลวา การตามดู,     
ตามเห็น, การพิจารณาอยูเนือง ๆ  สวนคําวาสติปฏฐานนั้น เปนช่ือของสติ  ดังนั้นสติปฏฐานท้ัง ๔ ขอ  
จึงเปนช่ือของสติและปญญาท่ีทํางานรวมกัน โดยสติเปนตัวคอยตามดู ตามรูอยางชนิดตามติด จดจอ 
และตอเนื่อง และเปนตัวคอยกําหนดจับใหปญญาพิจารณารูเทาทันความเปนไปของกาย เวทนา จิต 
ธรรม อยูเนืองๆ จึงกลาวไดวา สติปฏฐานคือ การเอาสติมาใชในการท่ีจะกําหนดอารมณตางๆหรือ
ตามดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนเปนไปในชีวิตจิตใจของเรา เอาสติไปจับใหรูเทาทันอารมณปจจุบัน แลวสงให
ปญญาพิจารณา สติกับปญญาทํางานคูกัน สติตามทุกอยางท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันไมใหพลาดไป สติจับ
ปญญาดู ปญญาดูรูตามเปนจริง เม่ือพิจารณาเห็นตามความเปนจริง ปญญาจะเห็นความเปนอนิจจัง  
ทุกขัง อนัตตา เพราะส่ิงท้ังหลายเม่ือตามดูอยางตอเนื่องและไมขาดตอนจะเห็นการเกิดข้ึน การตั้งอยู 
การดับไป ทุกอยางท่ีเกิดข้ึนในดานรางกาย การเคล่ือนไหว การยืน การนั่ง การนอน การกิน การดื่ม
สติเปนตัวจับ ปญญาเปนตัวรูเทาทันกับปจจุบัน นี้เรียกวา สติปฏฐาน  

ในมหาสติปฏฐานสูตรแบงออกเปน ๔ ฐานและแบงแยกยอยในแตละฐานออกเปน 
แตละหมวด แสดงเปนตารางท่ี ๒.๓ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

      



 ๑๓๔

 ตารางที่  ๒.๓     :     มหาสติปฏฐานสูตร   (สูตรวาดวยการต้ังสติอยางใหญ) 
       กายานปุสสนา   
(พิจารณากายในกาย) 

        เวทนานุปสสนา  
 (พิจารณาเวทนา ในเวทนา)

    จิตตานปุสสนา  
  (พิจารณาจิตในจิต)

ธัมมานุปสสนา 
(พิจารณาธรรมในธรรม)

๑. อานาปานบรรพ 
พิจารณากําหนด        
ลมหายใจ เขาออก
(สมถะและวิปสสนา) 
๒. อิริยาปถบรรพ 
พิจารอิริยาบถของกาย 
เชน ยืน เดิน นัง่ นอน 
(วิปสสนา) 
๓. สมฺปชฺญบรรพ 
พิจารณารูตัวในความ 
เคล่ือนไหว เชน กาวไป 
กาวมา คูแขน เหยียดแขน 
กิน ดื่ม เปนตน(วิปสสนา) 
๔. ปฏิกูลมนสิการบรรพ 
พิจารณาความนาเกลียด
ของรางกาย ซ่ึงแบง
ออกเปนสวนยอยตางๆ 
มีผม ขน เล็บ เปนตน 
(สมถะและวิปสสนา) 
๕. ธาตุบรรพ พิจารณา
รางกายโดยความเปนธาตุ  
(วิปสสนา) 
๖. นวสีวถิกาบรรพ 
พิจารณารางกายท่ี 
เปนศพมีลักษณะตาง ๆ    
๙ อยาง 
(สมถะและวิปสสนา) 

๑. สุข 
๒. ทุกข 
๓. ไมทุกขไมสุข 
๔. สุขประกอบดวย 
     อามิส(เหยือ่ลอ     
     มีรูป เสียง เปนตน) 
๕. สุขไมประกอบ 
     ดวยอามิส 
๖. ทุกขประกอบ 
     ดวยอามิส 
๗. ทุกขไมประกอบ 
     ดวยอามิส 
๘. ไมทุกขไมสุข 
     ประกอบดวยอามิส 
๙. ไมทุกขไมสุข 
     ไมประกอบดวย 
     อามิส 

๑. จิตมีราคะ 
๒.จิตปราศจากราคะ 
๓. จิตมีโทสะ 
๔. จิตปราศจาก

โทสะ 
๕. จิตมีโมหะ 
๖. จิตปราศจากโมหะ 
๗. จิตหดหู 
๘. จิตฟุงซาน 
๙. จิตใหญ 
     (จิตในฌาน) 
๑๐. จิตไมใหญ 
๑๑. จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา 
๑๒. จิตไมมีจติอ่ืน 
        ยิ่งกวา 
๑๓. จิตต้ังม่ัน 
๑๔. จิตไมต้ังม่ัน 
๑๕. จิตหลุดพน 
๑๖. จิตไมหลุดพน 

๑. นิวรณบรรพ 
พิจารณาธรรมท่ีกั้นจิต 
มิใหบรรลุสมาธิ ท่ี 
เรียกวานวิรณ ๕ 
๒. ขนฺธบรรพ 
พิจารณาขันธ ๕ คือ 
รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ 
๓. อายตนบรรพ  
พิจารณาอายตนะ 
ภายใน ๖ คือ ตา ห ู
จมูก ล้ิน กาย ใจ 
๔. โพชฌงคฺบรรพ 
พิจารณาธรรมท่ีเปน 
องคแหงการตรัสรู ๗ 
ท่ีเรียกวาโพชฌงค 
๕. สจฺจบรรพ 
พิจารณาอริยสัจจ ๔ 
ทุกข สมุทัย นิโรธ 
 

 

 

 

 

 



 ๑๓๕

๑. กายานุปสสนาสตปิฏฐาน 
คือ การพิจารณากายในกายอันเปนท่ีต้ังใหเกิดสติ พึงพิจารณากายต้ังแต         

ลมหายใจเขาออก พรอมดวยอุบายในการพิจารณาอ่ืน ๆ อยางประณีต รวม ๖ บรรพ (หมวด) อธิบาย
ไดดังนี้ 

      ๑.๑  อานาปานบรรพ  หมวดวาดวย ลมหายใจเขาออก หมายถึง การเจริญ
กรรมฐานโดยต้ังสติไวท่ีฐาน คือ ลมหายใจเขาออก มีวิธีพิจารณา ดังนี้ 

๑.๑.๑ เม่ือหายใจเขายาว ใหรูสึกตัวชัดวา เราหายใจเขายาว เม่ือหายใจเขาส้ัน 
ใหรูสึกตัววา เราหายใจเขาส้ัน 

๑.๑.๒ เม่ือหายใจออกยาว ใหรูสึกตัวชัดวา เราหายใจออกยาว เม่ือหายใจ
ออกส้ัน ใหรูสึกตัวชัดวา เราหายใจออกส้ัน 

๑.๑.๓ ใหศึกษากําหนดรู กองลมท้ังปวงขณะหายใจเขา ขณะหายใจออก 
๑.๑.๔ ใหศึกษากําหนดรู ระงับกายสังขาร ขณะหายใจเขาและขณะหายใจออก 
ผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามแนวอานาปานบรรพ  คือ พิจารณาสังเกต         

ลมหายใจใหรูชัดท้ังลมเขาลมออก เร่ิมต้ังแตรูจักลมหายใจยาววามีลักษณะอยางไร รูจักควบคุมความ
ยาว และรูวาลมหายใจชนิดยาวนีม้ีอิทธิพลตอรางกายอยางไร สังเกตปฏิกิริยาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
ความรูสึกและรางกาย สังเกตวาลมหายใจยาวมีความละเอียดมากกวาลมหายใจส้ัน เม่ือศึกษา 
ธรรมชาติของลมหายใจยาวทุกแงทุกมุมแลว พึงศึกษาพิจารณาลมหายใจส้ัน ในทํานองเดียวกัน 
สังเกตถึงความสัมพันธของกายเนื้อและกายลมวาลมหายใจปรุงแตงกาย เม่ือลมหายใจยาวจะมี ความ
ละเอียด รางกายสงบระงับ รูสึกสบาย จิตจะเกิดสมาธิ สมควรแกการงาน พึงสังเกตพิจารณา หาเหตุ
ปจจัยของนามรูป พิจารณากายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็น
กายในกายท้ังภายในและภายนอกบาง แลวจึงพิจารณาธรรมในลําดับตอไป คือ เห็นการเกิด-ดับของ
ลมหายใจ จนเกิดปญญาเห็นความไมเท่ียง รูชัดวารูป (กาย) มีอยู แตเปน อนัตตาไมมีตัวตน ไมใชสัตว 
บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา ไมควรยึดม่ัน ถือม่ัน รูชัดวารูป (กาย) มีอยู 
เพื่อใหสติเขาไปต้ังอยูสําหรับฝกปญญาใหรูเทาทันตามความเปนจริง และสามารถละตัณหา (โลภะ 
โทสะ โมหะ) อวิชชา (ความไมรู) มิจฉาทิฐิ (ความเห็นผิด) และอุปาทาน (ความยึดม่ันถือม่ัน)ออกไป
ได 

๑.๒ อิริยาบถบรรพ หมวดวาดวย อิริยาบถ หมายถึง การเจริญกรรมฐาน โดย  
ต้ังสติไวท่ีฐาน คือ อิริยาบถ ๔ ไดแก ยืน เดิน นั่ง นอน มีวิธีพิจารณา คือ 

 ๑.๒.๑ เม่ือเดิน ก็ใหรูชัดวา เราเดิน  
 ๑.๒.๒ เม่ือยืน ก็ใหรูชัดวา เราเดิน  



 ๑๓๖

 ๑.๒.๓ เม่ือนั่ง ก็ใหรูชัดวา เรานั่ง  
 ๑.๒.๔ เม่ือนอน ก็ใหรูชัดวา เรานอน 

ผลของการปฏิบัติดวยอิริยาบถนี้ จะทําใหผูปฏิบัติมีสติต้ังม่ันรูชัดใน
อาการของกาย พึงสังเกตพิจารณาหาเหตุปจจัยของนามรูป พิจารณากายในกายภายในบาง พิจารณา
เห็นกายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในและภายนอกบาง แลวจึงพิจารณาธรรม
ในลําดับตอไป คือ  เห็นการเกิด-ดับของอิริยาบถ จนเกิดปญญาเห็นความไมเท่ียง รูชัดวา รูป (กาย) มี
อยู แตเปน อนัตตาไมมีตัวตน ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา ไม
ควรยึดม่ัน ถือม่ัน รูชัดวารูป (กาย) มีอยู เพื่อใหสติเขาไปตั้งอยูสําหรับ  ฝกปญญาใหรูเทาทันตาม
ความเปนจริง และสามารถละตัณหา (โลภะ โทสะ โมหะ) อวิชชา (ความไมรู) มิจฉาทิฐิ (ความเห็น
ผิด) และอุปาทาน (ความยึดม่ันถือม่ัน)ออกไปได 

๑.๓ สัมปชัญญะบรรพ หมวดวาดวยสัมปชัญญะ หมายถึง การเจริญกรรมฐาน
โดยต้ังสติไวท่ีฐาน คือ อิริยาบถยอยตาง ๆ เชน มีกาวไปขางหนา ถอยหลัง คูแขน เหยียดแขน การกิน 
ดื่ม คิด อาบน้ํา ถายอุจจาระ ปสสาวะ เปนตน  

ผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามแนวสัมปชัญญบรรพนี้ เปนเชนเดียวกับ ผลท่ี
เกิดข้ึนแกผูปฏิบัติในอิริยาบถบรรพ คือ ทําใหผูปฏิบัติมีสติต้ังม่ันรูชัดในอาการของกาย พึงสังเกต
พิจารณาหาเหตุปจจัยของนามรูป พิจารณากายในกายภายในบาง พิจารณาเห็น กายในกายภายนอก
บาง พิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในและภายนอกบาง แลวจึงพิจารณา ธรรมในลําดับตอไป คือ เห็น
การเกิด-ดับของสัมปชัญญะ จนเกิดปญญาเห็นความไมเท่ียง รูชัดวา รูป (กาย) มีอยู แตเปน อนัตตา 
ไมมีตัวตน ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา  ไมใชของเรา ไมควรยึดม่ัน ถือม่ัน    
รูชัดวารูป (กาย) มีอยู เพื่อใหสติเขาไปตั้งอยูสําหรับ  ฝกปญญาใหรูเทาทันตามความเปนจริง และ
สามารถละตัณหา (โลภะ โทสะ โมหะ) อวิชชา (ความไมรู) มิจฉาทิฐิ (ความเห็นผิด) และอุปาทาน 
(ความยึดม่ันถือม่ัน)ออกไปได 

๑.๔ ปฏิกูลมนสิการบรรพ  หมวดวาดวย ส่ิงท่ีนาเกลียด ส่ิงท่ีไมสะอาดของ
รางกาย หมายถึง การพิจารณาหรือกําหนดรูความนาเกลียดของปฏิกูลของรางกาย โดยพิจารณา เห็น
รางกายต้ังแตปลายเทาจรดศีรษะ ซ่ึงมีหนังหุมโดยรอบเต็มไปดวยของไมสะอาดชนิดตาง ๆ คือ ผม 
ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย 
อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา น้ํามันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร 
(น้ําปสสาวะ) 

ผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามหมวดน้ี ยอมเปนเชนเดียวกับท่ีกลาวมาแลวใน
หมวดอ่ืน คือ ทําใหผูปฏิบัติมีสติต้ังม่ันรูชัดในอาการของกาย พึงสังเกตพิจารณาหาเหตุปจจัยของนาม
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รูป พิจารณากายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็น กายในกายท้ัง
ภายในและภายนอกบาง แลวจึงพิจารณาธรรมในลําดับตอไป คือ เห็นการเกิด-ดับ ของอาการ ๓๒     
มีผม เปนตน จนเกิดปญญาเห็นความไมเท่ียง รูชัดวา รูป (กาย) มีอยู แตเปน อนัตตาไมมีตัวตน ไมใช
สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา ไมควรยึดม่ัน ถือม่ัน รูชัดวารูป (กาย)     
มีอยู เพื่อใหสติเขาไปตั้งอยูสําหรับฝกปญญาใหรูเทาทันตามความเปนจริง  และสามารถละตัณหา 
(โลภะ โทสะ โมหะ) อวิชชา (ความไมรู) มิจฉาทิฐิ (ความเห็นผิด) และอุปาทาน (ความยึดม่ันถือม่ัน)
ออกไปได 

๑.๕ ธาตุมนสิการบรรพ  หมวดวาดวย ความเปนธาตุ หมายถึง การพิจารณาเห็น
รางกายวามีธาตุตางๆ อันไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ เปรียบไดกับโคท่ียังมีชีวิตอยู
ตราบเทาท่ียังไมไดชําแหละเปนช้ิน ๆ แตเม่ือใดถูกชําแหละออกเปนช้ิน ๆ แลว ความสําคัญวาโค      
ก็หายไป  เหลืออยูก็เพียงแตความสําคัญวาเปนช้ินเนื้อเทานั้น คือเหลือแตความเปนธาตุ 

ผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามแนวนี้ ยอมเปนเชนเดียวกับท่ีกลาวมาแลว คือ 
ทําใหผูปฏิบัติมีสติต้ังม่ันรูชัดในอาการของกาย พึงสังเกตพิจารณาหาเหตุปจจัยของนามรูป พิจารณา
กายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในและ
ภายนอกบาง แลวจึงพิจารณาธรรมในลําดับตอไป คือ เห็นการเกิด-ดับ ของธาตุ ๔ มีธาตุดิน เปนตน 
จนเกิดปญญาเห็นความไมเท่ียง รูชัดวา รูป (กาย) มีอยู แตเปนอนัตตาไมมีตัวตน ไมใชสัตว บุคคล 
ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา ไมควรยึดม่ัน ถือม่ัน รูชัดวา รูป (กาย) มีอยู เพื่อใหสติ
เขาไปตั้งอยูสําหรับฝกปญญาใหรูเทาทันตามความเปนจริง และสามารถ ละตัณหา (โลภะ โทสะ 
โมหะ) อวิชชา (ความไมรู) มิจฉาทิฐิ (ความเห็นผิด) และอุปาทาน (ความ ยึดม่ันถือม่ัน)ออกไปได 

๑.๖ นวสีวถิกาบรรพ  หมวดวาดวย การพิจารณาเห็นศพในปาชา หมายถึง  การ
พิจารณาหรือกําหนดรูความเปนศพท่ีเปล่ียนแปลงไปในอาการท้ัง ๙ ระยะ ต้ังแตตายใหม ๆ ไปจนถึง
กระดูกผุ แลวในแตละกรณีนั้นก็ใหยอนมานึกถึงตน วาจะตองเปนเชนนั้นเหมือนกัน เปนการ
พิจารณากายสวนยอยในกายสวนใหญ โดยมีสติสัมปชัญญะกําหนดรูวา กายน้ีสักเปนวา กาย(รูป) 
มิใชเปนสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา รูแลวละปลอยวาง ไมควรยึดม่ันถือม่ันวาเปนเรา ของเรา แลวก็จะ
เกิดความเบ่ือหนายคลายกําหนัดในท่ีสุด 

เม่ือพิจารณากายานุปสสนาดังขางตนนี้แลว ยอมไดรับผลตามลําดับ กลาวคือ     
- ยอมพิจารณาเห็นกายนี้ โดยความไมเท่ียง ไมเห็นเปนของเท่ียง  
- ยอมพิจารณาเห็นกายนี้ โดยความเปนทุกข ไมเห็นเปนสุข  
- ยอมพิจารณาเห็นกายนี้ โดยความเปนอนัตตา ไมเห็นเปนอัตตา  
- ยอมเบ่ือหนาย ไมเพลิดเพลิน ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด  
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- ยอมดับไป ไมเกิดอีก ยอมสละได ไมยึดม่ันไมถือม่ัน 
กายานุปสสนา ๖ หมวด จัดเปนวิปสสนาลวน ๓ หมวด คือ หมวดอิริยาบถ    

หมวดสัมปชัญญะ และหมวดพิจารณาธาตุ สวนท่ีเหลืออีก ๓ หมวดเปนสมถะปนกับวิปสสนา การ
เจริญสมถะเกิดสมาธิไดฌานสมาบัติจนมีวสีคลองแคลวดีแลว จากน้ันจึงคอยถอนจิตออกจากฌาน 
พิจารณาองคฌานท่ีชัดท่ีสุดเปนไตรลักษณตอไป หากผูใดไดบรรลุมรรคผล ผูนั้นจะไดเปนพระ
ขีณาสพผูไดเจโตวิมุตติ  สําหรับเวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา และธัมมานุปสสนา จัดเปนวิปสสนา
ลวน๒๔๓ ดังจะกลาวลงรายละเอียดตอไป 

๒. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
  คือ การพิจารณาเวทนาในเวทนาอันเปนท่ีต้ังใหเกิดสติ นั้น พึงพิจารณา ท้ัง

เวทนา ๙ อยาง เวทนา ๖ อยาง  เวทนา ๕ อยาง เวทนา ๓ อยาง เวทนา ๒ อยาง โดยละเอียด เพื่อจะได
ปฏิบัติไดถูกตอง ดังตอไปนี้ 

๒.๑  เวทนา ๙ ไดแก  
      (๑) พิจารณา หรือกําหนดรูสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึน ในปจจุบัน  
      (๒) พิจารณา หรือกําหนดรูทุกขเวทนาที่เกิดข้ึน ในปจจุบัน  
      (๓) พิจารณา หรือกําหนดรูเวทนา คือ ความรูสึกท่ีไมสุขไมทุกขท่ี 
            เกิดข้ึนในปจจุบัน  
      (๔) พิจารณา หรือกําหนดรูสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนอันประกอบไปดวยอามิส 
            หรือเหยื่อลอ มีรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส เปนตน ท่ีเปนปจจุบัน  
      (๕) พิจารณา หรือกําหนดรูสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนอันไมประกอบไปดวย 
            อามิสในปจจุบัน 
      (๖) พิจารณา หรือกําหนดรูทุกขเวทนาที่ประกอบไปดวยอามิสในปจจุบัน  
      (๗) พิจารณา หรือกําหนดรูทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึน อันไมประกอบไปดวย 
                  อามิสในปจจุบัน  
      (๘) พิจารณา หรือกําหนดรูความไมสุขไมทุกขท่ีเกิดข้ึน อันประกอบ 
            ไปดวยอามิสในปจจุบัน 
      (๙) พิจารณา หรือกําหนดรูความไมสุขไมทุกข ท่ีไมประกอบไปดวย 
            อามิสในปจจุบัน 

                                                            

       
๒๔๓คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธรรมะภาคปฏิบัต ิ๑, พิมพคร้ังท่ี ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ), หนา ๙๘.  
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๒.๒ เวทนา ๖ ไดแก เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ 
๒.๓ เวทนา ๕ ไดแก สุขเวทนา ทุกขเวทนา โสมนัสเวทนา โทมนัสเวทนา และ 

อุเบกขาเวทนา 
๒.๔ เวทนา ๓ ไดแก สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา 
๒.๕ เวทนา ๒ ไดแก เวทนาทางกาย  และเวทนาทางใจ 
ดวยวิธีปฏิบัตินี้ พึงมีสติพิจารณาหรือกําหนดรูเวทนาท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนใน

ปจจุบันดวยอาการตาง ๆ พิจารณาหาเหตุปจจัยของเวทนา แลวจึงพิจารณาธรรมในลําดับตอไป คือ 
เห็นการเกิด-ดับของเวทนาท้ังหลาย  จนเกิดปญญาเห็นความไมเท่ียง คือเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป และ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ ควบคุมไมได จึงรูชัดวา เวทนานี้สักวาเปนเวทนา (นาม) สุขก็รูวาสุข ทุกขก็รูวา
ทุกข สักแตวาสุข สักแตวาทุกข ไมใชเราสุข หรือสุขของเรา เปนอนัตตาไมมีตัวตน ไมใชสัตว บุคคล 
ตัวตน เรา เขา เม่ือรูแลวละปลอยวาง ไมยึดม่ัน ถือม่ันวา  เราสุข เราทุกข เราเจ็บ เราปวด เราได เราเสีย  
เราเฉย ๆ ไมสุขไมทุกข แลวเราก็จะเกิดความเบ่ือหนายคลายกําหนัดไปเอง รูชัดวาเวทนา (นาม) มีอยู  
เพื่อใหสติเขาไปต้ังอยูสําหรับฝกปญญาใหรูเทาทันตามความเปนจริง และสามารถละตัณหา (โลภะ 
โทสะ โมหะ) อวิชชา (ความไมรู) มิจฉาทิฐิ (ความเห็นผิด) และอุปาทาน (ความยึดม่ันถือม่ัน)ออกไปได 

๓. จิตตานุปสสนาสตปิฏฐาน 
คือ การพิจารณาจิตในจิตอันเปนท่ีต้ังใหเกิดสตินั้น พึงพิจารณาเพื่อกําหนดรู

อาการของจิต ๑๖ อาการ ไดแก  
   (๑) จิตมีราคะ หรือ จิตปราศจากราคะ ก็มีสติกําหนดรู แลวปลอยวาง  
   (๒) จิตมีโทสะ หรือ จิตปราศจากโทสะ ก็มีสติกําหนดรู แลวปลอยวาง  
   (๓) จิตมีโมหะ หรือ จิตปราศจากโมหะ ก็มีสติกําหนดรู แลวปลอยวาง  
   (๔) จิตหดหู หรือ จิตฟุงซาน ก็มีสติกําหนดรู แลวปลอยวาง  
   (๕) จิตต้ังม่ัน หรือ จิตไมต้ังม่ัน ก็มีสติกําหนดรู แลวปลอยวาง  
   (๖) จิตใหญ (จิตในญาณ) หรือ จิตไมใหญ ก็มีสติกําหนดรู แลวปลอยวาง  
   (๗) จติมีท่ีอ่ืนเหนือกวา หรือ จิตไมมีท่ีอ่ืนเหนือกวา ก็มีสติกําหนดรูแลว 
          ปลอยวาง  
   (๘) จิตหลุดพน หรือ จิตไมหลุดพน ก็มีสติกําหนดรูแลวปลอยวาง 

การมีสติพิจารณาหรือกําหนดรูตามอาการตาง ๆ ของจิตท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ 
โดยเห็นวา จิตนี้ก็สักวาเปนจิต มิใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เม่ือรูแลวก็ละปลอยวาง ไมยึดม่ัน ถือ
ม่ันวาเปนเรา ของเรา เราเปนอยางนั้นอยางนี้ ไมปรุงแตง เพราะเม่ือเราปลอยวาง มันก็จะวาง เม่ือมันวาง
แลว จิตก็ไมวาวุน วุนวาย การที่เราเปนทุกขอยูในปจจุบัน ก็เปนเพราะเราไปปรุงแตง เอาอาการของ



 ๑๔๐

จิตจากอารมณท่ีมากระทบ แลวเกิดอุปาทานยึดม่ันวาเปนเรา เปนเขา คือยึดม่ันถือม่ันวาเปนตัวตน
นั่นเอง   

๔. ธัมมานุปสสนาสตปิฏฐาน  
คือ การพิจารณาธรรมในธรรมอันเปนท่ีต้ังใหเกิดสติ  หมายถึง การพิจารณา

เห็นธรรม ๕ ประการ ไดแก นิวรณบรรพ ขันธบรรพ อายตนบรรพ โพชฌงคบรรพ และสัจจบรรพ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๔.๑ นิวรณบรรพ  หมวดวาดวยนิวรณ หมายถึง การมีสติพิจารณาหรือกําหนดรู
ธรรมท่ีกั้นจิตไมใหหลุดพน มี ๕ อยาง ดังนี้ 

๑. กามฉันทะ  เม่ือกามฉันทะมีอยูในจิตก็ใหรูชัดวา กามฉันทะมีอยูในจิต            
เม่ือกามฉันทะไมมีอยูในจิตก็ใหรูชัดวา ไมมีอยูในจิต ใหรูชัดทางท่ีกามฉันทะจะเกิดซ่ึงยังไมเกิดข้ึน    
ใหรูชัดทางท่ีจะละกามฉันทะซ่ึงเกิดข้ึนแลว ใหรูชัดทางท่ีจะไมทําใหกามฉันทะท่ีละไดแลวเกิดข้ึน 
กามฉันทะเกิดข้ึนเพราะทําไวในใจโดยไมแยบคายในสุภนิมิต(เห็นวารูปงาม) จึงทําใหเกิดและสงผล
แกกามฉันทะใหเจริญยิ่งข้ึน  

วิธีละกามฉันทะ ไดแก การทําไวในใจโดยแยบคายในอสุภนิมิต (พิจารณา
เห็นวารูปไมสวยรูปไมงาม) อินทรียสังวร การรูจักประมาณในการบริโภคอาหาร การคบกัลยาณมิตร 
เหลานี้ก็จะทําใหสามารถละกามฉันทะน้ันได 

๒. พยาบาท ไดแก เม่ือพยาบาท มีอยูในจิตก็ใหรูชัดวา พยาบาท มีอยูในจิต 
เม่ือพยาบาทไมมีอยูในจิตก็ใหรูชัดวาไมมีอยูในจิต ใหรูชัดทางท่ีพยาบาทจะเกิดซ่ึงยังไมเกิดข้ึน       
ใหรูชัดทางท่ีจะละพยาบาทซ่ึงเกิดข้ึนแลว ใหรูชัดทางท่ีจะไมทําใหพยาบาทท่ีละไดแลวเกิดข้ึน 
เนื่องจากการทําไวใจโดยไมแยบคายในปฏิฆะนิมิต  

  สวนวิธีละพยาบาท มีลักษณะตรงกันขาม คือ ใหทําไวในใจโดยแยบคาย
ในเมตตาเจโตวิมุติ นอกจากนั้นก็สามารถจะละดวยการถือเมตตานิมิตใหติดตา เจริญเมตตาภาวนา 
พิจารณาวาสัตวมีกรรมเปนของตน การคบกัลยาณมิตร มีการสนทนาธรรมท่ีเกื้อหนุนตอการละ
พยาบาท 

๓. ถีนมิทธะ ไดแก เม่ือถีนมิทธะ มีอยูในจิตก็ใหรูชัดวา ถีนมิทธะมีอยู      
ในจิต เม่ือถีนมิทธะไมมีอยูในจิตก็ใหรูชัดวาไมมีอยูในจิต ใหรูชัดทางท่ีถีนมิทธะจะเกิดซ่ึงยังไม
เกิดข้ึน ใหรูชัดทางท่ีจะละถีนมิทธะซ่ึงเกิดข้ึนแลว ใหรูชัดทางท่ีจะไมทําใหถีนมิทธะท่ีละไดแลว
เกิดข้ึน ถีนมิทธะเกิดข้ึนเพราะทําไวในใจโดยไมแยบคายในอกุศลธรรมท้ังหลายคือ ความไมยินดี 
ความเกียจคราน อาการเมาอาหาร และอาการท่ีจิตหดหู  



 ๑๔๑

 สวนวิธีละถีนมิทธะ มีลักษณะตรงกันขาม คือ การทําไวในใจโดยแยบคาย
ในความเพียร นอกจากนั้น ก็ใชวิธีการโดยลดการบริโภคอาหารท่ีมากเกินไป ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ   
อยูเนือง ๆ ทําไวในใจซ่ึงอาโลกสัญญา (การกําหนดหมายถึงแสงสวาง) อยูในท่ีโลง คบกัลยาณมิตร 
การสนทนาธรรมท่ีเกื้อหนุนตอการละถีนมิทธะ 

๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ไดแก เม่ืออุทธัจจกุกกุจจะมีอยูในจิตก็ใหรูชัดวา อุทธัจจ
กุกกุจจะมีอยูในจิต เม่ืออุทธัจจกุกกุจจะไมมีอยูในจิตก็ใหรูชัดวาไมมีอยูในจิต ใหรูชัดทางท่ีอุทธัจจ 
กุกกุจจะจะเกิดซ่ึงยังไมเกิดข้ึน ใหรูชัดทางท่ีจะละอุทธัจจกุกกุจจะซ่ึงเกิดข้ึนแลว ใหรูชัดทางท่ีจะ    
ไมทําใหอุทธัจจกุกกุจจะท่ีละไดแลวเกิดข้ึน อุทธัจจกุกกุจจะเกิดข้ึนเพราะทําไวในใจโดยไมแยบคาย
ในอาการที่จิตไมสงบ  

 สวนวิธีการละอุทธัจจกุกกุจจะ มีลักษณะตรงกันขาม คือ ใหทําไวในใจ 
โดยแยบคายในอาการท่ีจิตสงบ (คือ มีจิตเปนสมาธิ) นอกจากนั้นก็มีวิธีละโดยใชความเปนพหูสูต 
ความเปนผูชอบถาม ความเปนผูรอบรูในพระวินัยบัญญัติ การเขาหาพระเถระ คบกัลยาณมิตร มีการ
สนทนาธรรมท่ีเกื้อหนุนตอการละอุทธัจจกุกกุจจะ 

๕. วิจิกิจฉา ไดแก เม่ือวิจิกิจฉามีอยูในจิตก็ใหรูชัดวา วิจิกิจฉามีอยูในจิต 
เม่ือวิจิกิจฉาไมมีอยูในจิตก็ใหรูชัดวาไมมีอยูในจิต ใหรูชัดทางท่ีวิจิกิจฉาจะเกิดซ่ึงยังไมเกิดข้ึน        
ใหรูชัดทางท่ีจะละวิจิกิจฉาซ่ึงเกิดข้ึนแลว ใหรูชัดทางท่ีจะไมทําใหวิจิกิจฉาที่ละไดแลวเกิดข้ึน 
วิจิกิจฉาเกิดข้ึนเพราะทําไวในใจโดยไมแยบคายในธรรมท่ีชวนใหสงสัย 

สวนวิธีการละวิจิกิจฉา มีลักษณะตรงกันขามคือ ใหทําไวในใจโดยแยบคาย
ในธรรมท้ังหลายท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศล นอกจากนั้นยังมีวิธีละโดยความเปนพหูสูต ความกลา
ตัดสินใจ คบกัลยาณมิตร มีการสนทนาธรรมท่ีเกื้อหนุนตอการละวิจิกิจฉา 

ผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามนิวรณบรรพนี้  ทําใหพิจารณาไดวา นิวรณ ๕ เปน
เคร่ืองทําใหจิตเศราหมองและมืดบอด มองไมเห็นส่ิงตาง ๆ ตามความเปนจริง ดังนั้นการท่ีจะรูเทาทัน
นิวรณท่ีเกิดข้ึนได จะตองมีความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติคอยเฝาระวังนิวรณท่ีจะ เกิดข้ึนกับจิต 
นิวรณเกิดท่ีใจ รูดวยใจ ละไดท่ีใจ เชนนี้แลวผูปฏิบัติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม จนกระท่ังเห็นชัดวา
มีแตธรรมอยูในความเห็นนั้น ไมประกอบดวยตัณหาและทิฏฐิ และปราศจากความยึดม่ันถือม่ันใน
ตัวตน 

๔.๒ ขันธบรรพ หมวดวาดวยขันธ หมายถึงการเจริญวิปสสนากรรมฐาน โดย
ต้ังสติไวท่ีฐาน คือ ขันธ ๕ อันไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อธิบายโดยสังเขป ดังตอไปนี้ 

๑. รูป คือ พิจารณาวารางกายประกอบดวยธาตุ ๔ ไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ํา   
ธาตุไฟ และธาตุลม 



 ๑๔๒

๒. เวทนา คือ พิจารณาโดยเห็นไปตามลําดับวา เวทนาเปนอยางนี้ เกิดข้ึน
อยางนี้ และดับไป เวทนา คือ ความรูสึก แบงออกไดเปน ๓ ประเภท คือ สุขเวทนา (ความรูสึก       
เปนสุข) ทุกขเวทนา(ความรูสึกเปนทุกข) และอทุกขมสุขเวทนา (ความรูสึกไมเปนสุขไมเปนทุกข) 

๓. สัญญา คือ พิจารณาโดยเห็นไปตามลําดับ วา สัญญาเปนอยางนี้ เกิดข้ึน
อยางนี้ และดับไป สัญญา คือ ความจําไดหมายรู ความกําหนดหมาย แบงออกไดเปน ๖ ประเภท คือ 
รูปสัญญา(ความจําไดหมายรูรูป) สัททสัญญา( ความจําไดหมายรูเสียง) คันธสัญญา (ความจําได   
หมายรูกล่ิน) รสสัญญา (ความจําไดหมายรูรส) โผฏฐัพพสัญญา (ความจําไดหมายรู ส่ิงสัมผัส         
ทางกาย) ธัมมสัญญา (ความจําไดหมายรูธรรมารมณคือ ส่ิงสัมผัสทางใจ) 

๔. สังขาร ใหพิจารณาโดยเห็นไปตามลําดับ คือ พิจารณาวาสังขารเปนอยาง
นี้ เกิดขึ้นอยางนี้ และดับไป  สังขาร คือ สภาวะที่ปรุงแตงจิต ความนึกคิดไปในเร่ืองหรืออารมณ
ตาง ๆ เปนความคิดดีบาง ไมดีบาง เปนกลาง ๆ บาง  

๕. วิญญาณ  ใหพิจารณาโดยเห็นไปตามลําดับ คือ พิจารณาวาวิญญาณ  เปน
อยางนี้ เกิดข้ึนอยางนี้ และดับไป วิญญาณ คือ การรับรูอารมณตาง ๆ ไดแก  จักขุวิญญาณ (การรับรู  
ทางตาคือ เห็นรูป) โสตวิญญาณ (การ รับรูทางหูคือ ไดยินเสียง) ฆานวิญญาณ (การรับรูทางจมูก
คือ ดมกล่ิน) ชิวหาวิญญาณ (การรับรูทางล้ิน คือ รูรสอาหารท่ีบริโภค) กายวิญญาณ (การรับรูทางกาย 
คือรูสึกเย็นรอนออนแข็ง) มโนวิญญาณ (การรับรูทางใจ คือ นึกคิดถึงเร่ืองราวตาง ๆ ) 

ผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามขันธบรรพนี้ ทําใหพิจารณาไดวา คนหรือตัวตนนั้น 
คือองคประชุมของขันธ ๕ เม่ือแยกออกแลวก็จะพบแตสวนประกอบ ๕ สวนนี้เทานั้น ไมมีส่ิงอ่ืนท่ีจะ
มาเปนตัวตนได และขันธ ๕ แตละอยางมีอยูเพียงในรูปท่ีสัมพันธกัน อาศัยกัน ไมเปนอิสระ ไมมีโดย
ตัวของมัน การพิจารณาขันธ ๕ อยางตอเนื่องดวยความเพียร ดวยสัมปชัญญะ และดวยสติ จึงทําให
เกิดปญญาเห็นแจงในไตรลักษณของขันธ ๕  ดังนี้แลวผูปฏิบัติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม จนกระท่ัง
เห็นชัดวามีแตธรรมอยูในความเห็นนั้น ไมประกอบดวยตัณหาและทิฏฐิ และปราศจากความยึดมั่น 
ถือม่ันในตัวตน 

๔.๓ อายตนบรรพ  หมวดวาดวยอายตนะ หมายถึง การเจริญวิปสสนา
กรรมฐานโดยต้ังสติไวท่ีฐาน คือ อายตนะ ซ่ึงแบงออกไดเปน อายตนะภายใน คือ จักขุ(ตา) โสตะ(หู) 
ฆานะ(จมูก) ชิวหา(ล้ิน) กาย(กาย) มโน(ใจ) และอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กล่ิน  รส โผฏฐัพพะ 
และธรรมารมณ โดยใหพิจารณา ดังนี้ 

  ๑. จักขุกับรูป ใหรูจักจักขุ ใหรูจักรูป และใหรูจักจักขุกับรูปอันเปนท่ีอาศัย
ใหสังโยชนเกิดข้ึน อนึ่ง สังโยชนท่ียังไมเกิดจะเกิดข้ึนดวยวิธีใด ใหรูจักวิธีนั้น สังโยชนท่ีเกิดข้ึนแลว 
จะละเสียไดดวยวิธีใดใหรูชัดวิธีนั้น สังโยชนท่ีละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปดวยวิธีใดใหรูจักวิธีนั้น 
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  ๒. โสตะกับเสียง ใหรูจักโสตะ ใหรูจักเสียงและไดรูจักโสตะกับเสียง      
อันเปนท่ีอาศัยใหสังโยชนเกิดข้ึน อนึ่ง สังโยชนท่ียังไมเกิดจะเกิดข้ึนดวยวิธีใด ใหรูจักวิธีนั้น 
สังโยชนท่ีเกิดข้ึนแลวจะละเสียไดดวยวิธีใดใหรูจักวิธีนั้น สังโยชนท่ีละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปดวย
วิธีใดใหรูจักวิธีนั้น 

  ๓. ฆานะกับกล่ิน ใหรูจักฆานะ ใหรูจักกล่ินและใหรูจักฆานะกับกล่ิน     
อันเปนท่ีอาศัยใหสังโยชนเกิดข้ึน อนึ่ง สังโยชนท่ียังไมเกิดจะเกิดข้ึนดวยวิธีใดใหรูจักวิธีนั้น สังโยชน
ท่ีเกิดข้ึนแลวจะละเสียไดดวยวิธีใด ใหรูจักวิธีนั้น สังโยชนท่ีละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปดวยวิธีใด 
ใหรูจักวิธีนั้น 

  ๔. ชิวหากับรส ใหรูจักชิวหา ใหรูจักรสและใหรูจักชิวหากับรสอันเปนท่ี
อาศัยใหสังโยชนเกิดข้ึน อนึ่ง สังโยชนท่ียังไมเกิดจะเกิดข้ึนดวยวิธีใดใหรูจักวิธีนั้น สังโยชนท่ีเกิดข้ึน
แลวจะละเสียไดดวยวิธีใด ใหรูจักวิธีนั้น สังโยชนท่ีละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปดวยวิธีใด ใหรูจัก  
วิธีนั้น 

  ๕. กายกับโผฏฐัพพะ ใหรูจักกาย ใหรูจักโผฏฐัพพะ และใหรูจักกายกับ
โผฏฐัพพะอันเปนท่ีอาศัยใหสังโยชนเกิดข้ึน อนึ่ง สังโยชนท่ียังไมเกิดจะเกิดข้ึนดวยวิธีใด ใหรูจัก   
วิธีนั้น สังโยชนท่ีเกิดข้ึนแลวจะละเสียไดดวยวิธีใด ใหรูจักวิธีนั้น สังโยชนท่ีละไดแลวจะไมเกิดข้ึน 
ตอไปดวยวิธีใด ใหรูจักวิธีนั้น 

  ๖. มโนกับธรรมารมณ ใหรูจักมโน ใหรูจักธรรมารมณ และใหรูจักมโนกับ
ธรรมารมณ อันเปนท่ีอาศัยใหสังโยชนเกิดข้ึน อนึ่ง สังโยชนท่ียังไมเกิดจะเกิดข้ึนดวยวิธีใด ใหรูจัก 
วิธีนั้น สังโยชนท่ีเกิดข้ึนแลว จะละเสียดวยวิธีใดใหรูจักวิธีนั้น สังโยชนท่ีละไดแลวจะไมเกิดข้ึน
ตอไปดวยวิธีใด ใหรูจักวิธีนั้น 

   ผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามอายตนบรรพนี้ ทําใหพิจารณาไดวา อายตนะ
ภายในและอายตนะภายนอกมีธรรมชาติอยางไร ท้ังหมดเปนส่ิงไมเท่ียง ไมคงทน ตองเส่ือมสลายไปเปน
ธรรมดาตามกฎแหงไตรลักษณ นอกจากนี้ผูปฏิบัติตองพิจารณาไดวา อายตนะภายในและภายนอก
เปนท่ีอาศัยเกิดของสังโยชน ๑๐ อันไดแก  

(๑)   สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นวาเปนตัวของตน 
(๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเล สงสัย ไมแนใจ 
(๓) สีลัพพตปรามาส คือ ความถือม่ันศีลพรต โดยสักวาทําตาม ๆ กันไป

อยางงมงายดวยเห็นวาจะบริสุทธ์ิหลุดพนไดดวยเพียงศีลและวัตร 
(๔) กามราคะ คือ ความกําหนัดในกาม ความติดใจในกามคุณ 
(๕) ปฏิฆะ คือ ความกระทบกระท่ังในใจ ความหงุดหงิดขัดเคือง 
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(๖) รูปราคะ คือ ความติดใจในอารมณแหงรูปฌาน หรือในรูปธรรมอัน
ประณีต ความปรารถนาในรูปภพ 

(๗) อรูปราคะ คือ ความติดใจในอารมณแหงอรูปฌาน หรือในอรูปธรรม 
ความปรารถนาในอรูปภพ 

(๘) มานะ คือ ความสําคัญตน ถือตนวาเปนนั่นเปนนี่ 
(๙) อุทธัจจะ คือ ความฟุงซาน 

(๑๐) อวิชชา คือ ความไมรูจริง ความหลง๒๔๔ 
 เม่ือผูปฏิบัติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม จนกระท่ังเห็นชัดวามีแตธรรมอยู

ในความเห็นนั้น การละสังโยชนก็จึงละไดดวยการพิจารณารูชัดในธรรมท่ีเปนคูปรับกันหรือการเพง
พิจารณาในธรรมนั้น ๆ เชนนี้แลวผูปฏิบัติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม จนกระท่ังเห็นชัดวา  มีแตธรรม
อยูในความเห็นนั้น ไมประกอบดวยตัณหาและทิฏฐิ และปราศจากความยึดม่ันถือม่ันในตัวตน 

๔. ๔ โพชฌงคบรรพ  หมวดวาดวยโพชฌงค  หมายถึง การเจริญวิปสสนา
กรรมฐานโดยต้ังสติไวท่ีฐาน คือ โพชฌงค ๗ โดยใหพิจารณา ดังตอไปนี้   

๑. สติสัมโพชฌงค เม่ือสติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ใหรูชัดวา          
สติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต หรือ เม่ือสติสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิต ก็ใหรูชัดวา           
สติสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิต ใหรูชัดวิธีท่ีจะทําใหสติสัมโพชฌงคท่ีเกิดข้ึนแลวบริบูรณตอไป 
องคธรรมเคร่ืองสนับสนุนใหเกิดการตรัสรู คือ มีสติสัมปชัญญะในอิริยาบถตาง ๆ ไมคบบุคคล         
ผูหลงลืมสติ คบบุคคลผูมีสติปรากฏชัด และมีจิตนอมไปในการทําสติใหเกิดข้ึน 

๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ธรรมเคร่ืองสนับสนุนใหเกิดการตรัสรู คือ       
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เกิดข้ึนไดเพราะเหตุ ๗ ประการ ไดแก หม่ันสอบถาม ทําวัตถุใหสละสลวย    
(ทํารางกายใหสะอาด) ปรับอินทรียใหเสมอ( ปรับสัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ใหเทากัน) ไมคบ 
คน      มีปญญาทราม(คนโง) คบคนท่ีฉลาดพิจารณาใหแตกฉาน และมีใจนอมไปในการทํา                      
ธัมมวิจยสัมโพชฌงคใหเกิดข้ึน 

๓. วิริยสัมโพชฌงค องคธรรมเคร่ืองสนับสนุนใหเกิดการตรัสรู คือ             
วิริยสัมโพชฌงค เกิดข้ึนไดเพราะเหตุ ๑๑ ประการ ไดแก พิจารณาใหเห็นภัยในอบาย พิจารณาใหเห็น
อานิสงสของความเพียร พิจารณาดูทางไปบิณฑบาต เคารพในบิณฑบาต พิจารณาใหเห็นวาตัวเองเปน
ทายาทผูยิ่งใหญในพระพุทธศาสนา พิจารณาใหเห็นวาพระพุทธเจาคือ บุคคลผูยิ่งใหญ พิจารณาให
เห็นวา การเกิด(มาเปนมนุษย)เปนของยิ่งใหญ พิจารณาใหเห็นวาเพื่อนสพรหมจารีเปนบุคคลท่ี

                                                            
๒๔๔สํ.ม.๑๙/๑๘๐-๑๘๑/๑๐๖-๑๐๗. 
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ยิ่งใหญ อยูหางไกลบุคคลผูเกียจคราน คบบุคคลผูปรารภความเพียร และมีใจนอมไปในการทํา           
วิริยสัมโพชฌงคใหเกิดข้ึน 

๔. ปติสัมโพชฌงค องคธรรมเคร่ืองสนับสนุนใหเกิดการตรัสรู คือ       
ปติสัมโพชฌงค เกิดข้ึนไดเพราะเหตุ ๑๑ ประการ ไดแก ระลึกถึงพระพุทธเจา (พุทธานุสสติ) ระลึกถึง
พระธรรม (ธัมมานุสสติ) ระลึกถึงพระสงฆ (สังฆานุสสติ) ระลึกถึงศีล (สีลานุสสติ) ระลึกถึงการ
เสียสละ (จาคานุสสติ) ระลึกถึงเทวดา (เทวตานุสสติ)) ระลึกถึงความสงบ (อุปสมานุสสติ) ไมคบ
บุคคลผูหยาบกระดาง คบบุคคลผูมีจิตออนโยน พิจารณาพระสูตรตาง ๆ ท่ีชวนใหนาเล่ือมใส และ    
มีใจนอมไปในการทําปติสัมโพชฌงคใหเกิดข้ึน 

๕. ปสสิทธิสัมโพชฌงค องคธรรมเคร่ืองสนับสนุนใหเกิดการตรัสรู คือ   
ปสสิทธิสัมโพชฌงค เกิดข้ึนไดเพราะเหตุ ๗ ประการ ไดแก บริโภคอาหารท่ีประณีต อยูในท่ีท่ีมี
ภูมิอากาศสบาย อยูในอิริยาบถท่ีสบาย บําเพ็ญเพียรไดพอเหมาะ ไมคบบุคคลผูมีกายไมสงบ           
คบบุคคลผูมีกายสงบ และมีใจนอมไปในการทําปสสิทธิสัมโพชฌงคใหเกิดข้ึน 

๖. สมาธิสัมโพชฌงค องคธรรมเคร่ืองสนับสนุนใหเกิดการตรัสรู คือ 
สมาธิสัมโพชฌงค เกิดข้ึนไดเพราะเหตุ ๑๑ ประการ ไดแก ทําวัตถุใหสละสลวย ปรับอินทรียใหเสมอ
กัน ฉลาดในนิมิต ประคองจิตในคราวท่ีหดหู ขมจิตในคราวท่ีฟูข้ึน(ฟุงซาน) ปลอบจิตใหยินดีใน
คราวท่ีเกิดความไมยินดี เพงดูจิตเฉยในคราวท่ีจิตสงบ ไมคบบุคคลผูมีจิตไมเปนสมาธิ คบบุคคลผูมี
จิตเปนสมาธิ พิจารณาฌานและวิโมกข และมีใจนอมไปในการทําสมาธิสัมโพชฌงคใหเกิดข้ึน 

๔.๗ อุเบกขาสัมโพชฌงค องคธรรมเคร่ืองสนับสนุนใหเกิดการตรัสรู คือ
อุเบกขาสัมโพชฌงค เกิดข้ึนไดเพราะเหตุ ๕ ประการ ไดแก วางใจเปนกลางในสัตว วางใจเปนกลาง
ในสังขาร ไมคบบุคคลผูรักใครสัตวและสังขาร คบบุคคลผูมีใจเปนกลางในสัตวและสังขาร และมีใจ
นอมไปในการทําอุเบกขาสัมโพชฌงคใหเกิดข้ึน 

ผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามโพชฌงคบรรพนี้ ทําใหพิจารณาเห็นสภาวะธรรมกอน
เกิด ขณะเกิด ของท้ัง ๗ ประการ กลาวคือ เริ่มตนจากสภาวธรรมที่ดึงใจจากความหลงใหมาอยูกับ
อารมณปจจุบันท่ีกําลังพิจารณา คนควาไตรตรองธรรมนั้นดวยปญญา มีความเพียรไมยอหยอน เพื่อให
สําเร็จผล เกิดความอิ่มใจซาบซ้ึง กายใจสงบระงับ จิตต้ังม่ัน และวางเฉยดวยใจเปนกลาง ดังนี้แลว          
ผูปฏิบัติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม จนกระท่ังเห็นชัดวามีแตธรรมอยูในความเห็นนั้น                     
ไมประกอบดวยตัณหาและทิฏฐิ และปราศจากความยึดม่ันถือม่ันในตัวตน 

๔.๕ สัจจบรรพ หมวดวาดวย สัจจะ หมายถึง การเจริญวิปสสนากรรมฐาน  
โดยต้ังสติไวท่ีฐาน คือ สัจจะ ๔ อันไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดังนี้ 
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๑. ทุกข ใหพิจารณาเห็นวา ทุกขในอริยสัจ (ของจริงท่ีไมผันแปร)ไดแก 
ความเกิด (ชาติ) ความแก (ชรา) ความตาย (มรณะ) ความเศราโศก (โสกะ) ความครํ่าครวญ (ปริเทวะ) 
ความทุกขกาย (ทุกข) ความทุกขใจ (โทมนัส) ความคับแคนใจ (อุปายาส) การประสบกับส่ิงท่ีไมเปน
ท่ีรัก (สัมปโยค) ความพลัดพรากจากส่ิงท่ีเปนท่ีรัก (วิปปโยค) ความไมไดสมปรารถนา (อิจฉิตาลาภะ) 
โดยสรุปแลวก็คือ ขันธเปนปจจัยใหเกิดอุปาทานท่ีมาของทุกข 

๒. สมุทัย ใหพิจารณาเห็นวา สมุทัย (เหตุแหงทุกข) ท่ีเปนอริยสัจ ไดแก 
ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา และใหพิจารณาเห็นวา ตัณหานี้เกิดและ ต้ังอยูดวย
อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ ผัสสะ๖  เวทนา ๖ สัญญา ๖ สัญเจตนา (ความจง
ใจ) ๖ วิตก (ความตรึก) ๖ และวิจาร (ความตริตรอง) ๖ สรุปแลว ทุกขเกิดจากตัณหาที่เกิดผานทวาร 
ท้ัง ๖ 

๓. นิโรธ ใหพิจารณาเห็นวา นิโรธ (ความดับทุกข) ท่ีเปนอริยสัจ ไดแก 
ความสํารอกและความดับโดยไมเหลือ ความสละ ความสงคืน ความปลอยวาง ความไมมีอาลัยใน
ตัณหา และใหพิจารณาเห็นวา การดับตัณหานั้น ใหดับท่ีอายตนะภายใน ๖  อายตนะภายนอก ๖ 
วิญญาณ ๖  ผัสสะ๖  เวทนา ๖ สัญญา ๖ สัญเจตนา(ความจงใจ) ๖ วิตก(ความตรึก) ๖ และ วิจาร(ความ
ตริตรอง) ๖  

๔. มรรค ใหพิจารณาเห็นวามรรค (ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข) มี ๘ องค  
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ และใหพิจารณาเห็น ดังตอไปนี้ 

๑) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หมายถึง ความรูจักทุกข ความรูจักเหตุ  
เกิดทุกข ความรูจักความดับทุกข ความรูจักขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข 

๒) สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ หมายถึง ดําริในการออกจากกาม ดําริใน
ความไมพยาบาท ดําริในอันไมเบียดเบียน 

๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ หมายถึง เวนจากการพูดเท็จ เวนจากการพูด
สอเสียด เวนจากการพูดคําหยาบ เวนจากการพูดเพอเจอ 

๔) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ หมายถึง เวนจากการฆาสัตว เวนจาก
การถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดให เวนจากการประพฤติผิดในกาม 

๕) สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ หมายถึง เวนจากการเล้ียงชีพท่ีผิดตาง ๆ 
แลวเล้ียงชีวิตดวยการเล้ียงชีพชอบ 
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๖) สัมมาวายามะ เพียรชอบ หมายถึง เพียรระวังอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด
ไมใหเกิดข้ึน เพียรละอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน เพียรทํากุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน เพียรรักษากุศล
ธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวใหคงอยู 

๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ หมายถึง พิจารณาเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม      
มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดความยินดียินรายในโลกได 

๘) สัมมาสมาธิ ต้ังใจม่ันชอบ หมายถึง สงัดจากกาม สงัดจาก อกุศล
ธรรม จนบรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ตามลําดับ 

จะเห็นไดวา การมีสติกําหนดรู พิจารณาเห็นธรรมในธรรม พิจารณาธรรมท่ี
ปรากฏข้ึน รูแลวละ ปลอยวาง ไมยึดม่ันถือม่ันวา ดีช่ัว ถูกผิด เพียงพิจารณาเห็นวาธรรมก็เปนเพียง 
สักวาธรรม ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา จะทําใหไมมีความยึดม่ันถือม่ัน ธรรมมีอยูเพื่อใหสติเขา
ไปต้ังอยูสําหรับฝกปญญาใหรูเทาทันตามความเปนจริง และสามารถละตัณหา (โลภะ โทสะ โมหะ) 
อวิชชา (ความไมรู) มิจฉาทิฐิ (ความเห็นผิด) และอุปาทาน (ความยึดม่ัน ถือม่ัน ) ออกไปได 

สรุปไดวา การเจริญสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตรนี้ พระพุทธองคทรงมี
วัตถุประสงคสําคัญคือ เพื่อใหพุทธบริษัท ๔ ไดประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนในสวนท่ีเปน
วิปสสนาธุระหรืองานของจิต โดยมุงหวังผลของการเจริญสติปฏฐาน คือ การหลุดพนจากเคร่ือง
พันธนาการของกิเลสและตัณหา เพราะวา มหาสติปฏฐานนี้เปนทางสายเอก เปนทางสายเดียว ท่ีจะนํา
เวไนยสัตวใหสามารถหลุดพนจากอุปกิเลสเคร่ืองเศราหมองของใจได ท้ังนี้ผูเจริญสติปฏฐาน  ๔ พึงมีสติ
กําหนดระลึกรูอยูในกายานุปสสนาสติปฏฐาน (การพิจารณารูกายในกาย) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
(การพิจารณารูเวทนาในเวทนา) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (การพิจารณารูจิตในจิต) และ                
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน (การพิจารณารูธรรมท้ังหลายในธรรมท้ังหลาย มีอริยสัจ ๔ เปนตน)          

 อานิสงสของการเจริญสติปฏฐาน ๔ เปนดังนี้ 
ผูเจริญกรรมฐานตามหลักสติปฏฐาน ยอมบรรลุมรรคผลและนิพพาน เปน             

พระอรหันตผูละกิเลสไดโดยส้ินเชิง สามารถระงับความเศราโศกและความครํ่าครวญ ดับทุกข ทาง
กายและโทมนัสทางใจในภพนี้ เม่ือไดปรินิพพานแลวก็ไมกลับมาเวียนเกิดเวียนตายในภพใหมให
ไดรับทุกขและโทมนัสอีก ทานเปนผูบรรลุมรรคญาณ ๔ คือ โสดาปตติมรรคญาณ สกทาคามิมรรค
ญาณ อนาคามิมรรคญาณและอรหัตตมรรคญาณ พรอมท้ังรูแจงพระนิพพานอันเปนสภาพดับทุกข  
ท้ังปวงดังมีพระพุทธพจนในมหาสติปฏฐานสูตรวา  

“ภิกษุท้ังหลาย ก็ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐานท้ัง ๔ นี้ อยางนี้ ตลอด ๗ ป 
เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหน่ึง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเม่ือ
ยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ ผูใดผูหนึ่งพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้
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ตลอด ๖ ป ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป ๑ ป เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหน่ึง คือ
พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู เปน พระอนาคามี ๑ ผูใด       
ผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ 
อยางใดอยางหน่ึง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู เปน
พระอนาคามี ๑ ผูใดผูหนึ่งเจริญสติปฏฐาน ทั้ง ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๖ เดือน ๕ เดือน  
๔ เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน ๑ เดือน กึ่งเดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยาง
หนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ 
กึ่งเดือนยกไว ผูใดเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้อยางนี้ ๗ วัน เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยาง
ใด อยางหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู เปน       
พระอนาคามี ๑ ฯ ภิกษุท้ังหลาย ทางนี้เปนทางเดียว เพื่อความบริสุทธ์ิ ของเหลาสัตว 
เพื่อลวงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทําให
แจงนิพพาน ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ นี้”๒๔๕

  
 

สรุปกระบวนการของการเจริญสติปฏฐาน ๔ 
กระบวนการของการเจริญสติปฏฐาน ๔ คือ การใชสติ สมาธิ และปญญา พิจารณากําหนดรู

รูปนามคือ สภาวธรรมทางกาย เวทนา จิต และธรรม เพื่อใหเกิดความประจักษแจง เห็นสภาวธรรมตามท่ี
ปรากฏ จนสามารถหย่ังรูถึงความเปล่ียนแปลงของสภาวธรรมท้ังหลายวา เปนของไมเท่ียง เปนทุกข 
เปนอนัตตา ไมใชสัตว ไมใชบุคคล ตัวตน เรา เขา เกิดความไมยึดม่ันถือม่ัน มองเห็นความจริงของสรรพ
ส่ิงท้ังหลายวา ลวนแลวแตมีความเกิดข้ึน ต้ังอยู และดับไป ผลก็คือ จิตเกิดปญญาญาณสามารถถาย
ถอนออกเสียซ่ึงอภิชฌาและโทมนัสได ฉะนั้นสภาวะทางจิตของ ผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ยอมเปนอิสระ 
ปลอดโปรง โลงเบา เพราะไมยินดียินรายในส่ิงท่ีมากระทบจิตและไมถูกตัณหา มานะ และทิฏฐิ         
เขาครอบงําจิตอีกตอไป  

๒.๕.๓ สรุปกระบวนธรรมท่ีไดจากสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน 
สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานจะตองทําควบคูกันไปจึงจะเปนหนทางเพื่อความ   

ดับทุกขละกิเลสท้ังหลายได โดยปฏิบัติสมถกรรมฐานเพ่ือทําจิตใหหยุดนิ่งเกิดสมาธิเปนพลังต้ังม่ัน 
และปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเพื่อทําจิตใหเกิดปญญาในการบรรลุมรรค ผล นิพพาน รูปแบบวิธีปฏิบัติ       

                                                            
๒๔๕ที.ม.๑๐/๔๐๔-๔๐๕/๓๓๘-๓๔๐.   
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สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานตามท่ีปรากฏในยุคนัทธสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต๒๔๖ 
ซ่ึงพระอานนทไดแสดงแกภิกษุท้ังหลายท่ีโฆสิตาราม มี ๔ วิธี ดังนี้ 

๑. สมถปุพพังคมวิปสสนาภาวนา  คือ การเจริญวิปสสนามีสมถะนําหนา 
๒. วิปสสนาปุพพังคมสมถภาวนา  คือ  การเจริญสมถมีวิปสสนานําหนา 
๓. ยุคนัทธสมถวิปสสนา คือ การเจริญสมถะและวิปสสนาควบคูกันไป 
๔. ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส คือ วิธีปฏิบัติเม่ือจิตถูกชักใหเขว เพราะความฟุงซานใน

ธรรม(ธรรมุธัจจ) ในระหวางท่ีปฏิบัติวิปสสนา 
อรรถกถาไดสรุปไววา ไมวาจะเจริญวิปสสนาโดยมีสมถะนําหนา หรือเจริญสมถะโดยมี

วิปสสนานําหนาก็ตาม เม่ือถึงขณะท่ีอริยมรรคเกิดข้ึน ท้ังสมถะและวิปสสนาจะตองเกิดข้ึนดวยกันอยาง
ควบคูเปนการแนนอนเสมอไป๒๔๗ ท่ีเปนเชนนี้ เพราะวาโดยหลักพื้นฐานแลว สมถะและวิปสสนาก็
คือองคของมรรคนั่นเอง วิปสสนาไดแก สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ สมถะไดแก องคมรรคท่ีเหลือ
อีก ๖ ขอ ซ่ึงเปนธรรมดาอยูแลวท่ีองคมรรคเหลานี้จะตองเกิดข้ึนพรอมกันในขณะบรรลุอริยภูมิ 
เชนเดียวกับโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ยอมเกิดพรอมกันหมดในจิตเดียวกันในขณะแหงมรรคญาณ 

เพราะฉะน้ันสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานจึงเปนหลักปฏิบัติสําคัญท่ีควรเจริญ
หรือทําใหเกิดมีข้ึนในตน ท้ังสองประการนี้จะมาคูกันและมีความสัมพันธกัน ในพระไตรปฎก         
ไดกลาวถึงสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานวาเปนธรรมที่เปนสวนแหงวิชชา และเม่ือบุคคล
ปฏิบัติแลวจะเกิดผลดังนี้ 

 “ธรรม  ๒  ประการนี้เปนฝายวิชชา  ธรรม  ๒  ประการนี้  อะไรบาง  คือ  
๑. สมถะ  (การฝกจิตใหสงบเปนสมาธิ) 
๒. วิปสสนา  (ความเห็นแจง) 

สมถะท่ีภิกษุเจริญแลวยอมใหสําเร็จประโยชนอะไร  คือ  ยอมใหจิตเจริญ  จิตท่ี    
เจริญแลวยอมใหสําเร็จประโยชนอะไร คือ ยอมละราคะได 
วิปสสนาท่ีภิกษุเจริญแลวยอมใหสําเร็จประโยชนอะไร  คือ  ยอมใหปญญาเจริญ 
ปญญาท่ีเจริญแลวยอมใหสําเร็จประโยชนอะไร คือ ยอมละอวิชชาได  

จิตท่ีเศราหมองเพราะราคะยอมไมหลุดพน ปญญาท่ีเศราหมองเพราะอวิชชา ยอม   
ไมเจริญ  เพราะสํารอกราคะจึงมีเจโตวิมุตติ  เพราะสํารอกอวิชชาจึงมีปญญาวิมุตติ”๒๔๘ 

                                                            
๒๔๖องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๐/๒๓๗-๒๓๘. 
๒๔๗วิสุทธิ.๓/๓๓๓. 
๒๔๘องฺ.ทุก.๒๐/๓๒/๗๖.  



 ๑๕๐

จากพระพุทธพจนนี้แสดงใหเห็นวา หลักการของสมถกรรมฐาน คือการอบรมจิตใหเกิด
สมาธิ สวนหลักการของวิปสสนากรรมฐาน คือการอบรมจิตใหเกิดปญญา ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
กรรมฐานท้ังสอง ไดแก สมถกรรมฐานใหผลคือ การละราคะหรือความติดใจยินดีในอารมณตาง ๆ 
ได เม่ือละราคะได จิตยอมสงบ ต้ังม่ันเปนหนึ่งเดียว ไมหวั่นไหวในอารมณตาง ๆ สวนวิปสสนา
กรรมฐาน ผลคือทําใหละอวิชชาได หลักปฏิบัติท้ังสองประการนี้ เปนธรรมคูกัน ท่ีเรียกวา วิชชาภาคิย
ธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนไปในสวนของวิชชา 

ผูวิจัยสรุปกระบวนธรรมท่ีเกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ท้ังการ
เจริญอานาปานสติ ๑๖ ข้ันและการเจริญสติปฏฐาน ๔ ซ่ึงเปนการปฏิบัติกรรมฐานท่ีมีท้ังสมถะและ
วิปสสนาครบอยูในตัว สรุปไดดังนี้ 

   ๑. เจริญสติต้ังม่ันในการพิจารณาบัญญัติ เพื่อใหจิตสงบเปนสมาธิ เรียกวา สมถกรรมฐาน  
มีอานิสงสใหบรรลุฌานสมาบัติ 

๒. เจริญสติต้ังม่ันในการพิจารณารูปนาม เพื่อใหเกิดปญญาเห็นไตรลักษณ คือ อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา เรียกวา วิปสสนากรรมฐาน มีอานิสงสใหบรรลุถึง มรรค ผลนิพพาน การกําหนด
พิจารณาไตรลักษณเพื่อใหรูเห็นสภาพตามความเปนจริงวา ส่ิงท้ังหลายลวนแตเปนรูปนามเทานั้น 
และรูปนามท้ังหลายเหลานั้นก็มีลักษณะเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หาไดเปนแกนสารยั่งยืนไม จะได
กาวลวงเสียซ่ึงความเห็นผิด ไมใหติดอยูในความยินดียินรายอันเปนการเร่ิมตนท่ีจะเขาถึง สัจธรรมอัน
เปนหนทางไปสูการดับทุกขท้ังปวง 

จะเห็นไดวาการฝกจิตท้ังข้ันสมถะและข้ันวิปสสนาเร่ิมตนท่ีสติ กลาวคือ การฝกจิตข้ัน
สมถะจะตองฝกใหจิตมีสติยึดม่ันอยูกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางแนวแน สวนการฝกจิตข้ันวิปสสนา          
ไมจําเปนตองฝกจิตใหมีสติยึดติดอยูกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หากแตจะตองฝกจิตใหมีสติกําหนดรูทันรูปนาม
หรือทุกส่ิงท่ีเขามากระทบจิตในปจจุบัน สรุปไดวาผลของสมถะก็คือสมาธิ สวนผลของวิปสสนา      
ก็คือปญญา ฉะนั้นผลที่ไดจากกระบวนการฝกจิตอยางตอเนื่องตลอดจากสมถภาวนาไปถึงวิปสสนา
ภาวนา คือ สติ สมาธิ ปญญา  (แสดงดังภาพท่ี ๒.๗, ๒.๘ และ ๒.๙ ตามลําดับ) อันเปนกระบวนการ
ของจิตท่ีเกิดจากการฝกจิตใหมากและเปนประจํา ซ่ึงจะนําไปสูการควบคุมและพัฒนาตนตอไป  
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๑๕๒ 

บทที่ ๓ 
การควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา 

 
 “ตน” ตามหลักพระพุทธศาสนา ไมใชหมายถึงตัวเรา แตหมายถึงท่ีประชุมแหงขันธ ๕  ท่ีมา

รวมกัน แลวเกิดการรับรูและการกระทําหรือการประพฤติปฏิบัติ  ดังจะอธิบายโดยขันธ ๕ หรือ
อายตนะ ๖ ตอไป การควบคุมตนตามหลักพระพุทธศาสนาคือ ควบคุมยับยั้งตนไมใหกระทําช่ัว
หรือไมถูกตองตามกิเลสในใจตน สําหรับการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาน้ัน การพัฒนาปญญา
นับเปนเปาหมายสําคัญสูงสุด เพราะนอกจากจะสงผลใหตนประพฤติหรือกระทําในส่ิงท่ีดีถูกตองเปน
ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคม ส่ิงแวดลอม ฯลฯ ยังทําใหสามารถหลุดพนจากทุกขท้ังปวงเขาสู
วิมุตติไดในท่ีสุด 
 
๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับตนตามหลักพระพุทธศาสนา 

๓.๑.๑ ความหมายของคําวา “ตน”  
๓.๑.๑.๑ ความหมายของ “ตน” ในแงสมมติโวหารหรือสมมติสัจจะ 
เปนการเรียกขานและส่ือสารใหเขาใจตรงกันตามแบบชาวโลก พระพุทธเจาก็ทรงใช 

คําวา อัตตาหรือตน ในระดับสมมติโวหาร และเปนความจริงในระดับสมมติสัจจะ เพื่อสะดวกแกการ
แสดงธรรม ดังตัวอยางตอไปนี้ 

        ก. “ตน” หมายถึง “สัตว หรือ บุคคล” เปนส่ิงท่ีสมมติบัญญัติใชเรียกส่ิงของ สัตว หรือ
บุคคล วาเปน “รถ” เปน “สัตว” เปน “บุคคล” เพราะเรียกขานในภาพรวมขององคประกอบ               
ท่ีมีการคุมสวนท้ังหลายเขาดวยกัน๒๔๙ ดังนั้น คําวา “ตน” ในระดับสมมติสัจจะนี้ หมายถึง “บุคคล”         
ซ่ึงประกอบดวยขันธ ๕  เม่ือขันธ ๕ รวมตัวกันเขา จึงเรียกวา “คน”, “สัตว” นั่นเอง 

        ข. “ตน” หมายถึง “ผูกระทํากรรมและผูรับผลกรรม” ตามความเขาใจของคนทั่วไป 
ไดแก “ตัวตน เรา เขา” ท่ีกระทํากรรมและรับผลกรรมตาง ๆ ท่ีตนเองไดกระทําไว ดังพระพุทธพจน
ท่ีวา “ตนทําบาปกรรมเอง  ก็เศราหมองเอง  ตนไมทําบาปกรรมเอง  ก็บริสุทธ์ิเอง ความบริสุทธ์ิ      
และไมบริสุทธ์ิ  เปนของเฉพาะตน คนอ่ืนจะทําคนอ่ืนใหบริสุทธ์ิไมได”๒๕๐ 

                                                        
๒๔๙อภิ.ก.๓๗/๖๑-๖๘/๓๙-๔๓.  
๒๕๐ขุ.ธ.๒๕/๑๖๕/๘๔. 



๑๕๓ 

 ค. “ตน” หมายถึง “เราเองหรือตัวตนของเรา” ดังปรากฏในพระพุทธพจนท่ีวา “ภิกษุ
ท้ังหลาย  เธอท้ังหลายจงมีตนเปนเกาะ(ท่ีพํานัก) มีตนเปนท่ีพึ่ง อยามีส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึ่ง จงมีธรรมเปน
เกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง อยามีส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึ่งเลย”๒๕๑ 

๓.๑.๑.๒ ความหมายของ “ตน” ในแงปรมัตถโวหารหรือปรมัตถสัจจะ  
 ในพุทธปรัชญาส่ิงท่ีบุคคลทั่วไปสมมติเรียกกันวา ตัวตน บุคคล เรา เขา 

หรือ อัตตา นั้น ตามสภาวะท่ีเปนความจริงแทอันสูงสุด ไมไดมีอยูเปนเอกเทศตางหาก เปนส่ิงท่ีเกิดจาก 
การเขาใจผิดหลงยึดเอาส่ิงท่ีรวมเปนกลุมกอน(ฆนสัญญา) หลงยึดเอาส่ิงท่ีเกิดและดับติดตออยาง     
ไมขาดสาย (สันตติ) วามี “ส่ิงหนึ่ง” ท่ีมีสภาวะอันเท่ียงแทยั่งยืนเปนแกนของส่ิงตาง ๆ เปนตัวยืนพื้น
ใหเราเรียกวา “ตัวตน” หรือ “อัตตา” ท่ีแทจริงเปนเพียงการสมมติ เปนการเขาใจผิด เปนสวนเกินจาก 
สัจธรรมท่ีแท ในประเด็นนี้ผูวิจัยขอเสนอพุทธปรัชญาเกี่ยวกับการไรสภาวะตัวตนท่ียั่งยืนในแง
ปรมัตถสัจจะ ดังนี้ 

     ก. ตามนยั “อนัตตลักขณสูตร” ไมมีอัตตา (ตัวตนท่ีแท) ท้ังในและนอกขันธ ๕ 
        ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจาตรัสสอนปญจวัคคีย สรุปความวา ส่ิงท่ี

เรียกวา “อัตตา” หรือ “ตัวตน” ท่ีแทก็คือ ส่ิงท่ีประกอบดวยขันธ ๕ เทานั้น ไมมีองคประกอบอ่ืนเลย
นอกจากขันธ ๕ และในขันธ ๕ นั้นไมมีขันธใดเลยท่ีเปนอัตตา๒๕๒ เพราะถาเปนอัตตา เราจะสามารถ
ต้ังความปรารถนาไดวา ขอใหเราจงเปนอยางนี้ อยาไดเปนอยางนั้นเลย แตในความเปนจริงเราต้ัง
ความปรารถนาในขันธไมได ขันธจึงไมใช “อัตตา” เม่ือพิจารณาโดยแยบคายแลวปรากฏวา ขันธ ๕  
ท่ีบุคคลเรียกขานกันวา “ตัวตน” นั้น แทท่ีจริงปนสภาวะไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรผันไปเปน
ธรรมดา ดวยเหตุนี้ขันธ ๕ จึงเปนอนัตตา ดังพุทธพจนท่ีวา 

“ภิกษุท้ังหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไมเท่ียง  ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้น
เปนทุกข  ส่ิงใดเปนทุกข  ส่ิงนั้นเปนอนัตตา  ส่ิงใดเปนอนัตตาส่ิงนั้นเธอท้ังหลายพึงเห็น
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ วา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น         
นั่นไมใชอัตตาของเรา”๒๕๓ 

                                                        
๒๕๑สํ.ข.๑๗/๔๓/๕๙. 
๒๕๒พระมหาประยูร  ธมฺมจิตฺโต, ปรัชญาบูรพาทิศ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย        

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๒), หนา ๑๓. 
๒๕๓สํ.ข.๑๗/๔๖/๖๔. 



๑๕๔ 

จากการวิเคราะหหรือแยกขันธ ๕ ออกเปนสวน ๆ แลว จะหาไมพบส่ิงท่ีเรียกวา 
“อัตตา” ท่ีอยูในขันธใดขันธหนึ่งหรือมีอยูนอกขันธใดขันธหนึ่ง สรุปความโดยปรมัตถ จึงไมมี 
“อัตตา” 

ข. ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา  การท่ีเรียกวา “บุคคล” เกิดจาก การสําคัญผิด(วิปลลาส) 
พระพุทธเจาตรัสย้ําเสมอวา “ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา วางจากตัวตน” แตบุคคล

ท่ัวไป ยังไมหยั่งรู สับสน และสงสัยวาถาอัตตาไมมีอยูจริงแลว เพราะเหตุใดบุคคลจึงยังใชภาษา              
ในชีวิตประวันเรียกวา “ตัวเรา ของเรา” จนกอใหเกิด “อหังการ มมังการ” และเม่ือเกิดความรูสึกเร่ือง
ตัวตนมากเขาก็เกิด “อัตตวาทุปาทาน” หมายถึง การยึดติดในตัวตนของตน สาเหตุใหญแหงการเกิด
ความสําคัญผิดเพราะไมรูเทาทันธรรมชาติของขันธ ดังพุทธพจนวาท่ี “ภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะรูปเปน
อนัตตา ฉะนั้น รูปจึงเปนไปเพื่ออาพาธและบุคคลยอมไมไดในรูปวา รูปของเรา จงเปนอยางนี้ รูปของ
เราอยาไดเปนอยางนั้น”๒๕๔จนทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดเร่ืองอัตตา เปนเพราะวิปลาส อันท่ีจริง รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนส่ิงท่ีบุคคลไมควรเขาใจผิด หลงยึดติด คิดวาเปนตน เปนอัตตา 
เพราะถาเปนอัตตา ตองบังคับบัญชาได แตนี่บังคับไมไดก็เพราะมันเปนอนัตตา 

จากพุทธพจน ท่ียกตัวอยางมาขางตนนี้  “ตน” หรือ  “อัตตา” ตามทัศนะของ           
พุทธปรัชญาในระดับปรมัตถ หมายถึง ตัวสภาวะตามธรรมดาของขันธ ๕ ท่ีประกอบเขาดวยกัน เม่ือมี
การรวมตัวกันของขันธ ๕ จึงเกิดการเรียกขานโดยอาศัยขันธเปนฐานวา “สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา” 
และเกิด “อัตตา” ข้ึนผูกติดกับขันธเหลานั้น 

สรุปความวา “ตน” โดยปรมัตถ คือ ตัวสภาวธรรมลวน เปนขันธ ธาตุ อายตนะ จิต เจตสิก 
รูป เทานั้นเอง การเรียกวา “อัตตา” หรือ “ตัวตน” ยอมรับวาเปนจริงโดยสมมติหรือบัญญัติ แตโดย
ปรมัตถสัจจะ “อัตตา” ไมมีอยูจริง เม่ือวิเคราะหแยกแยะสวนประกอบของขันธ ๕ ออกจากกัน          
เปนสวน ๆ แลว ความเปนส่ิงนั้นส่ิงนี้ ความเปนตัวตนก็ไมมี ฉะนั้นเม่ือสวนประกอบของขันธ ๕ 
แตกสลายไป “ตน” ก็ยอมสูญสลายไปดวย 

๓.๑.๒ องคประกอบของ “ตน” 
๓.๑.๒.๑ พิจารณาในแงขันธ ๕ 
ตนหรือชีวิตของมนุษยประกอบดวย รูปขันธ และ นามขันธ 

ก. รูปขันธ คือ รางกายของเราท่ีมีอาการ ๓๒ เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ 
เอ็น กระดูก เปนตน   

ข.  นามขันธ มี ๔ สวนคือ   

                                                        
๒๕๔วิ.ม.๔/๒๐/๒๗. 



๑๕๕ 

  ๑. เวทนา คือ ความรูสึก ไดแก สุข ทุกข ไมสุขไมทุกข    
 ๒. สัญญา คือ ความจําได หมายรู เชน เวลาเห็นรูป ก็รูวาเปนรูปอะไร 
       เปนชาย เปนหญิง เปนเด็ก เปนผูใหญ มีช่ือวาอะไร    
  ๓. สังขาร คือ ความคิดปรุงแตงตางๆ คิดจะทําอะไรดวีนันี้ ไปวัดดหีรือ     

ไมไปทําส่ิงนัน้หรือส่ิงนี ้    
  ๔. วิญญาณ คือ การรับรูรูปท่ีมาสัมผัสกับตา เสียงท่ีมาสัมผัสกับหู กล่ินท่ี 
       มาสัมผัสกับจมูก รสท่ีมาสัมผัสกับล้ิน และโผฏฐัพพะสัมผัสรอนเย็น  
       แข็งออนท่ีมาสัมผัสกับรางกาย  

รูปขันธ ๑ สวน รวมกับนามขันธ ๔ สวน เปน ๕ สวน เรียก เบญจขันธ  หมายถึง
ตัวตนหรือชีวิตของตน อันประกอบดวยฝายรูปและฝายนาม ท่ีแยกออกเปน ๕ ขันธหรือกอง           
อันประกอบดวย รูป(กาย), เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ ก็เพื่อใหเห็นตามความเปนจริง         
อยางปรมัตถวา ความเปนตัวตนหรือชีวิตนั้นเปนส่ิงท่ีถูกเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึนมา จึงยอมมีความ      
ไมเท่ียง เปนทุกขเพราะทนอยูไมได เปนอนัตตา เปนไปตามสามัญลักษณะของสังขารท้ังปวงตาม 
พระไตรลักษณ เพื่อใหเกิดนิพพิทา คลายความอยากความยึดม่ันถือม่ันในตัวตนหรือชีวิตตนลงเม่ือ    
รูเห็นตามความเปนจริงของธรรมหรือส่ิงท้ังหลาย   
         เบญจขันธ หรือ ขันธ ๕๒๕๕ ประกอบดวย รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ    
และ วิญญาณขันธ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

       ๑. รูปขันธ  แปลวา  กองแหงรูป  หมายถึงสวนท่ีเปนรางกายของมนุษย  ซ่ึงเกิดจาก    
การรวมตัวของธาตุ  ๔ ท่ีเรียกวา “มหาภูตรูป  คือ  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุลม  และไฟ”๒๕๖ และรวมกับ
คุณสมบัติพรอมดวยคุณลักษณะของธาตุท้ัง ๔  ท่ีเรียกวา อุปาทายรูป คือรูปซ่ึงอาศัยมหาภูตรูป       
ใน   สังยุตตนิกายพระพุทธเจาทรงอธิบายเกี่ยวกับรูปไววา “ภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุไรจึงเรียกวา
รูป เพราะสลายไปจึงเรียกวารูปสลายไปเพราะอะไร  สลายไปเพราะหนาวบาง  สลายไปเพราะ
ร อนบ าง เพราะหิวบาง   เพราะกระหายบาง   เพราะสัมผัสแหงเหลือบ   ยุง   ลม   แดด   และ
สัตวเล้ือยคลานบาง”๒๕๗ 

                                                        
๒๕๕อภ.ิวิ.๓๕/๑/๑. 
๒๕๖สุนทร ณ  รังษี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓),  หนา  ๑๐๒. 
๒๕๗สํ.ข.๑๗/๘๙/๑๖๖. 



๑๕๖ 

              ๒ . เวทนาขันธ  แปลวา  กองแหงเวทนา  ไดแกความรู สึกทางอารมณวา  เปนสุข             
เปนทุกข หรือเฉยๆ คําวา อารมณ  ในท่ีนี้หมายถึงส่ิงท่ีจิตรับรูโดยผานทางอายตนะภายในทั้ง ๖     
คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ  ในสังยุตตนิกายพระพุทธเจาทรงอธิบายเกี่ยวกับเวทนาไววา “ภิกษุ
ท้ังหลาย  เพราะเหตุไรจึงเรียกวา เวทนา เพราะเสวยอารมณจึงเรียกวาเวทนา เสวยอารมณอะไร เสวย
อารมณสุขบาง เสวยอารมณทุกขบาง เสวยอารมณไมใชทุกขไมใชสุขบาง”๒๕๘ 
               ๓. สัญญาขันธ  แปลวา กองแหงสัญญา  ไดแก ความจําไดหมายรู  เปนการกําหนดรู
เคร่ืองหมายหรือลักษณะของสภาวะธรรมทั้งหลาย  สัญญามี ๖๒๕๙  คือ สัญญา อันหมายถึง ความจําได
หมายรู รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส จดจําทางใจ ในคัมภีรวิสุทธิมรรคทานพุทธโฆษาจารยไดอธิบาย
เกี่ยวกับเหตุผลในเร่ืองสัญญาขันธไววา “สัญญาขันธ  พึงทราบวา เพราะรวมธรรมชาติที่มีความ  
จําไดเปนลักษณะส้ินทุกอยางเขาไวดวยกัน”๒๖๐ 
                 ๔. สังขารขันธ  แปลวา  กองแหงสังขาร ไดแก เจตสิกธรรม  ซ่ึงเปนธรรมท่ีเกิดกับจิต   
และมีเจตนาเปนตัวนําสําคัญในการแตงจิตใหดีใหช่ัว  หรือเปนกลาง ๆ  แลวสงไปถึงพฤติกรรมของ
มนุษยท้ังทางกายและวาจาดวย  ในสังยุตตนิกายไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ “สังขาร”คือ เจตนา   
๖ ประการ๒๖๑ ไดแก เจตนาในการเห็นรูป ไดยิน ไดกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส และรูอารมณทางใจ           
ในคัมภีรวิสุทธิมรรคทานพุทธโฆษาจารย ไดใหอธิบายเกี่ยวกับสังขารไววา 

“สังขารท้ังหลาย  แม เปนอย างเดี ยวโดยลักษณะ (แต )ว าโดยชาติก็ เปน ๓ 
คือ  กุศล  อกุศล  อัพยากฤต  ในสังขาร  ๓  นั้น  สังขารท่ีสัมปยุตดวยกุศลวิญญาณ
จัดเปนกุศลสังขาร  ท่ีสัมปยุตดวยอกุศลวิญญาณ  จัดเปนอกุศลสังขารท่ีสัมปยุตดวย 
อัพยากฤตวิญญาณ  จัดเปนอัพยากฤตสังขาร”๒๖๒ 

 

                                                        
๒๕๘สํ.ข.๑๗/๘๙/๑๖๖. 
๒๕๙ที.ม.๑๐/๑๗๓/๑๒๐-๑. 
๒๖๐มหามกุฏราชวิทยาลัย,  วิสุทธิมรรคแปล  ภาค  ๓  ตอน  ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ  

มหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๒๒),  หนา  ๑๙. 
๒๖๑สํ.ข.๑๗/๕๖/๘๔. 
๒๖๒มหามกุฏราชวทิยาลัย,  วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑,  อางแลว,  หนา  ๑๙. 



๑๕๗ 

              ๕. วิญญาณขันธ  แปลวา  กองแหงวิญญาณ  ไดแก ความรูแจง “อารมณทางทวารทั้ง  ๖ 
คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ  ซ่ึงเปนความรูท่ีเกิดจากอายตนะภายนอกมากระทบกับอายตนะ
ภายใน  แลวทําใหเกิดผลคือ ความรูหรือวิญญาณ” ในท่ีนี้วิญญาณแบงเปน ๖ อยาง๒๖๓ คือ 
        ๑.   รูอารมณทาง  ตา  ไดแก  รูป 

๒.   รูอารมณทาง  ห ู ไดแก  เสียง 
๓.   รูอารมณทาง  จมูก  ไดแก  กล่ิน 
๔.   รูอารมณทาง  ล้ิน  ไดแก  รส 
๕.   รูอารมณทาง  กาย  ไดแก  โผฏฐัพพะ 
๖.   รูอารมณทาง  ใจ  ไดแก  ธรรมารมณ 

             ในสังยตุตนิกาย  พระพุทธเจาทรงอธิบายเกี่ยวกบัวิญญาณไววา 
“ภิกษุท้ังหลาย  เพราะเหตุไรจึงเรียกวาวิญญาณ  เพราะรูแจงจึงเรียกวา วิญญาณ               
รูแจงอะไร  รูแจงรสเปร้ียวบาง  รสขมบาง  รสเผ็ดบาง  รสหวานบาง  รสข่ืนบาง      
รสไมข่ืนบาง  รสเค็มบาง  รสไมเค็มบาง”๒๖๔ 
 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหความหมายของขันธ ๕ วา เปนกองแหงรูปธรรม
และนามธรรม ๕ หมวดท่ีประชุมกันเขาเปนหนวยรวม ซ่ึงบัญญัติเรียกวา สัตว บุคคล  ตัวตน          
เรา เขา เปนตน สวนประกอบ ๕ อยางนี้รวมเขาเปนชีวิตหรือตัวตนหรือบุคคล มีดังนี้ 

๑. รูปขันธ คือกองรูป สวนท่ีเปนรูป รางกาย พฤติกรรมและคุณสมบัติตาง ๆ ของ
สวนท่ีเปนรางกาย สวนประกอบฝายรูปธรรมท้ังหมด ส่ิงท่ีเปนรางพรอมท้ังคุณและอาการ 

๒. เวทนาขันธ คือ กองเวทนา สวนท่ีเปนการเสวยรสอารมณ ความรูสึก สุข ทุกข  หรือ
เฉย ๆ  

๓. สัญญาขันธ คือ กองสัญญา สวนท่ีเปนความกําหนดหมายใหจําอารมณนั้น ๆ ได 
ความกําหนดไดหมายรูในอารมณ ๖ เชนวา ขาว เขียว ดํา แดง เปนตน 

๔. สังขารขันธ คือ กองสังขาร สวนท่ีเปนความปรุงแตง สภาพท่ีปรุงแตงจิตใหดี
หรือช่ัวหรือเปนกลาง ๆ คุณสมบัติตาง ๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนําท่ีปรุงแตงคุณภาพของจิตใหเปน
กุศล อกุศล อัพยากฤต 

                                                        
๒๖๓ที.ม.๑๐/๔๒๖/๓๕๘-๓๕๙. 
๒๖๔สํ.ข.๑๗/๘๙/๑๖๗. 



๑๕๘ 

๕. วิญญาณขันธ คือ กองวิญญาณ สวนท่ีเปนความรูแจงอารมณ ความรูอารมณทาง
อายตนะท้ัง ๖ มีการเห็น การไดยิน เปนตน ไดแก วิญญาณ ๖ 

ขันธ ๕ นี้ ยอลงมาเปน ๒ คือ นามและรูป รูปขันธจัดเปนรูป อีก ๔ ขันธจัดเปนนาม 
เม่ือจัดขันธ ๕ เขาในปรมัตถธรรม ๔ ก็คือ วิญญาณขันธเปนจิต เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขาร
ขันธ เปนเจตสิก รูปขันธเปนรูป สวนนิพพานเปนขันธวินิมุต คือพนจากขันธ ๕๒๖๕ 

สรุปไดวา ชีวิตหรือตัวตนเกิดมาแตขันธ ๕ อาศัยซ่ึงกันและกัน  รูปขันธเปนสวนกาย     
นามขันธท้ัง ๔ เปนสวนใจ มีท้ังกายและใจจึงจะเปนชีวิต เม่ือกายกับใจทําหนาท่ีเปนปกติและ
ประสานสอดคลองกัน ชีวิตจึงจะดํารงอยูไดดวยดี  แตหากมองในอีกแงหนึ่ง ชีวิตเปนการประชุม
รวมกันเขาของสวนประกอบตาง ๆ คือ ขันธ ๕ สวนประกอบแตละอยางไมใชตัวตน ส่ิงท่ีเปนตัวตน
อยูตางหากจากสวนประกอบเหลานี้ก็ไมมี เม่ือมองเห็นเชนนี้ ก็จะถอนความยึดม่ันถือม่ันในเร่ือง
ตัวตนได เปนอนัตตา ทําใหรูจักมองส่ิงท้ังหลายตามสภาวะเปนจริง 

๓.๑.๒.๒ พิจารณาในแงอินทรีย ๖ 
             องคประกอบของความเปน “ตน” ตามกระบวนการอินทรีย ๖ คือการเกี่ยวเนื่อง   

และเช่ือมตอระหวางอายตนะภายนอกกับอายตนะภายใน ทําใหเกิดความรู เม่ืออายตนะภายใน        
ซ่ึงเปนแดนรับรูกระทบกับอารมณคืออายตนะภายนอกซ่ึงเปนส่ิงท่ีถูกรู ก็จะเกิดความรูเฉพาะดาน
ของอายตนะแตละอยาง ท่ีเรียกวา วิญญาณ หมายถึงความรูแจง คือรูอารมณนั่นเอง 

  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงความเกี่ยวเนื่องของอายตนะภายใน 
อายตนะภายนอก และวิญญาณ ไวดังนี้ 

๑. ตา (จักขุ) เปนแดนรับรูรูป เกิดความรูคือ เห็น (จักขุวญิญาณ) 
๒. ห ู(โสตะ) เปนแดนรับรูเสียง เกิดความรูคือ ไดยิน (โสตวิญญาณ) 
๓. จมูก (ฆานะ) เปนแดนรับรูกล่ิน เกิดความรูคือ ไดกล่ิน (ฆานวิญญาณ) 
๔. ล้ิน (ชิวหา) เปนแดนรับรูรส เกิดความรูคือ รูรส (ชิวหาวิญญาณ) 
๕. กาย เปนแดนรับรูโผฏฐัพพะ เกิดความรูคือ รูส่ิงตองกาย (กายวิญญาณ) 
๖. ใจ (มโน) เปนแดนรับรูธัมมารมณ เกิดความรูคือ รูเร่ืองในใจ (มโนวิญญาณ) 

การรับรูจะเกิดข้ึนไดเม่ือวิญญาณเกิดข้ึน ซ่ึงโดยปกติวิญญาณจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดการ
กระทบกันระหวางอายตนะภายนอกกับอายตนะภายใน แตในบางกรณีก็ไมเกิดการรับรู เชน           
                                                        

๒๖๕พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ,  อางแลว,  หนา 
๑๖๒.  

 



๑๕๙ 

ถูกสัมผัส ขณะหลับ หรือมองส่ิงตางๆ ขณะเหมอลอย จะไมเกิดการรับรูใด ๆ การรับรูจะเกิดข้ึน
ตอเม่ือมีองคประกอบเกิดข้ึนครบท้ัง ๓ อยาง ไดแก อายตนะ อารมณ และวิญญาณ เรียกวา ผัสสะหรือ
สัมผัสแปลวา การกระทบ หรือหมายความวา การบรรจบพรอมกันแหงอายตนะ อารมณ และวิญญาณ     
เม่ือผัสสะเกิดข้ึน กระบวนการรับรูก็ดําเนินตอไป เร่ิมต้ังแตความรูสึกตออารมณท่ีรับรูเขามานั้น การ
จําหมาย การคิดปรุงแตง ตลอดจนการแสดงออกตางๆ ท่ีสืบเนื่องไปตามลําดับความรูสึกตออารมณท่ี
รับรูนี้เรียกวา เวทนา แปลวา การเสวยอารมณ หรือการเสพรสอารมณ คือความรูสึกตออารมณท่ีรับรู
เขามานั้นโดยเปนสุขสบาย ไมสบาย หรือเฉยๆ อยางใดอยางหนึ่ง โดยเวทนามีการเกิดตามชองทาง
ของอายตนะที่เกิดข้ึน เชน เวทนาท่ีเกิดจากสัมผัสทางตา เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางหู เปนตน    
ซ่ึงสามารถจัดระดับเวทนาออกเปน ๓ ระดับ ไดแก สุข ทุกข อทุกขมสุข (อานวา อะ-ทุก-ขะ-มะ-สุข) 
หรือถาจัดใหละเอียดลงไปอีกก็จะได ๕ ระดับ ไดแก สุข ทุกข โสมนัส โทมนัส และ อุเบกขา      
(เปนกลาง ๆ ไมสุขไมทุกข คือเฉย ๆ)๒๖๖ 

อายตนะเปนองคธรรมท่ีเนื่องอยูในปฏิจจสมุปบาทอันเปนธรรมแหงการบรรลุ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจา แสดงใหเห็นถึงกระบวนการทั้งสายเกิดทุกขและสายดับ
ทุกขเปนสภาวะของส่ิงท้ังหลายท่ีอาศัยกันและกันเกิดข้ึนตามเหตุปจจัย สงผลใหทุกสรรพส่ิงเปนไป
ตามธรรมชาติ ไรผูบงการกําหนด เปนทางเกิดของกรรมท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศลเปนเคร่ืองติดตอกับ
โลกภายนอก เปนเคร่ืองแสดงโลกภายนอกแกผูเปนเจาของ พระพุทธเจาได ทรงแสดงความสําคัญ
ของอายตนะไววา “ส่ิงท้ังปวงนั้นก็คือ ตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกล่ิน ล้ินกับรส กายกับโผฏฐัพพะ 
ใจกับธรรมารมณ”๒๖๗และตรัสอีกวา“บุคคลจะส้ินความทุกข เ ม่ือกําหนดรู  คลายกํ าหนัด                   
ละส่ิงท้ังปวงนี้ได”๒๖๘ 

อายตนะทําหนาท่ีรับใชมนุษย ๒ อยางคือ (๑) เปนทางรับรูโลก หรือเปนแหลง      
นําโลกมาปรากฏตอมนุษย และ(๒) เปนชองทางเสวยโลก หรือเปนประตูท่ีมนุษยจะเปดออกไป     
รับอารมณท่ีเปนรสอรอยของโลกมาเสพเสวย ดังนั้น อายตนะท้ัง ๖ นี้ จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิต
ในฐานะเปนส่ิงท่ีพึงสํารวมระมัดระวังคุมครองรักษาดวยสติ มิใหยินดียินราย มิใหหลงใหลใน
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย และทางใจ ใหมีสติในการดําเนินชีวิต     
รูเทาทันตลอดเวลาเปนเหตุใหจิตใจสงบ เม่ือคุมครองดีแลว พิจารณารูชัดตามความเปนจริงแลว         
ก็จะทําใหถึงท่ีสุดแหงกองทุกขได ดังพระพุทธพจนท่ีวา 

                                                        
๒๖๖เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๕-๓๗. 
๒๖๗สํ.สฬา.๑๘/๙๒/๙๔. 
๒๖๘สํ.สฬา.๑๘/๙๕/๙๙-๑๐๑. 



๑๖๐ 

“ภิกษุท้ังหลาย  อินทรีย ๖ ประการ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย 
กายินทรีย มนินทรีย  ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด ภิกษุรูชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ 
และเคร่ืองสลัดออกจากอินทรีย ๖ ประการนี้ตามความเปนจริง เปนผูหลุดพนเพราะ  
ไมถือม่ัน เม่ือนั้น ภิกษุนี้เรากลาววา อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว          
ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนโดยลําดับแลว ส้ินภวสังโยชนแลว หลุดพน
เพราะรูโดยชอบ”๒๖๙ 

 
มนุษยถือกําเนิดมาพรอมอายตนะภายในหรือประสาทสัมผัสท้ัง ๖ ซ่ึงเปนประตูชีวิต

เพียง ๖ ดานท่ีทําหนาท่ีรับใชชีวิตแตกตางกันไปตามอายตนะภายนอกหรืออารมณอันเปนเคร่ืองยึด
หนวงใจท้ัง ๖ ลักษณะ การรับรูจะเกิดข้ึนตอเม่ือมีองคประกอบเกิดข้ึนครบท้ัง ๓ อยาง ไดแก 
อายตนะ อารมณ และวิญญาณ เรียกวาผัสสะ ซ่ึงหมายถึง การบรรจบพรอมกันแหงอายตนะ อารมณ
และวิญญาณ เม่ือผัสสะเกิดข้ึน ก็นําไปสูความรูแจงคือ รูอารมณ เชน ตาเปนเคร่ืองรับรูรูป เกิดความรู
คือเห็น หูเปนเครื่องรับรูเสียงเกิดความรูคือไดยิน เปนตน สงผลใหเกิดความรูสึกตออารมณนั้น เชน 
สุข ทุกข หรือไมสุขไมทุกข อยางใดอยางหนึ่ง การจําไดหมายรู การคิดปรุงแตง ตลอดจนการ
แสดงออกตางๆ ท่ีสืบเนื่องไปตามลําดับ ดังนั้น อายตนะ ๖ อารมณ ๖ และวิญญาณ ๖ จึงมีความ
เกี่ยวเนื่องกันในฐานะท่ีเปนแหลงเกิดของผัสสะ อันเปนจุดเร่ิมตนของการส่ือสารระหวางชีวิตและ
โลกท้ังภาคการรับรูและการตอบสนอง เปนทางแยกของการตัดสินใจเลือกประกอบกรรมท่ีเปนกุศล
หรืออกุศล ซ่ึงสงผลตอทุกกระบวนธรรมในความเปนไปของชีวิตต้ังแตเกิดจนตาย 

๓.๑.๓ องครวมแหงการดําเนินชีวิต 
มนุษยแตละคนมีอยางนอย ๒ สถานะ สถานะแรกคือการเปนปจเจกบุคคล สถานะท่ีสองคือ

การเปนสวนหน่ึงของสภาพแวดลอม ไมเฉพาะสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ หากยังรวมถึง
สภาพแวดลอมทางสังคม เร่ิมจากครอบครัว หมูบาน ชุมชน ไปจนถึงประเทศและโลก ในฐานะท่ีเปน
ปจเจกบุคคล การดําเนินชีวิตของแตละคนยอมข้ึนอยูกับพฤติกรรมของตนเอง และในฐานะท่ีเปน
สวนหนึ่งของธรรมชาติส่ิงแวดลอมและสังคม การดําเนินชีวิตของแตละคนยอมตองมีการเกี่ยวของ
กับปจจัยแวดลอมทางกาย (กายภาพ) และทางสังคมดวย   

  องครวม หมายถึง ความเปนหนึ่งอันเกิดจากความเช่ือมโยงอยางบรรสานสอดคลองของ
องคประกอบตาง ๆ๒๗๐ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวไวเชนกันในหนังสือ “สุขภาวะองครวม
                                                        

๒๖๙สํ.ม.๑๙/๔๙๗/๓๐๖. 
๒๗๐http://www.visalo.org/article/healthsukapabkabOngRuam.htm(๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) 



๑๖๑ 

แนวพุทธ” วา ชีวิตโดยตัวของมันเองนั้นเปนองครวมอยูแลว การดําเนินชีวิตก็เปนองครวมอยางหน่ึง 
องครวมแหงการดําเนินชีวิต ก็คือส่ิงตางๆหรือองคประกอบท้ังหมดท่ีจะทําใหเราเปนอยูหรือมีชีวิต 
อยูได ดังนั้นเราจึงตองดูแลระบบความสัมพันธทุกมิติใหเปนไปดวยดีและถูกตอง ระบบความสัมพันธ
ของตนกับเหตุปจจัยในสามแดนของการดําเนินชีวิต ไดแก 

           ก. แดนท่ีหนึ่ง การติดตอส่ือสารกับโลก คือการสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ
และส่ิงแวดลอมทางสังคม โดย ๑) การรับรู การสัมผัส หรือการเสพ  ๒) การแสดงออก หรือ
พฤติกรรมท่ีปรากฏทั้งการกระทํา การพูด และการคิด 

ข. แดนท่ีสอง ภาวะจิตใจหรือสภาพจิตท่ีอยูขางใน มีเจตจํานงหรือเจตนาเปน
ตัวการในการกําหนดและกํากับการแสดงออกตอการสัมพันธกับโลกภายนอก 

ค. แดนท่ีสาม ปญญา คือ ความรู-คิด- เขาใจ-หยั่งเห็น ซ่ึงจะเปนแสงท่ีสองสวาง 
ช้ีนํา บอกชองทาง ขยายขอบเขต ปรับแกและพัฒนาระบบท้ังหมด ตลอดจนปลดปลอยชีวิตใหมีอิสรภาพ 

ดังนั้นในการดําเนินชีวิตจึงไมอาจมองเปนปจเจกเฉพาะตนเทานั้น หากจะตองพิจารณาถึงความ
เปนอยูของรางกายท่ีจะตองไปเกี่ยวของกับส่ิงตางๆ ท้ังหลายท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตและการ
ปฏิสัมพันธกับสังคม จึงสรุปไดวา องครวมแหงการดําเนินชีวิต ประกอบดวย 

๑. ปจจัยท่ีอยูภายนอกตน หมายถึง องคประกอบท่ีมีชีวิตและท่ีไมมีชีวิตภายนอก
ซ่ึงตนจะตองมีความสัมพันธหรือเขาไปเกี่ยวของโดยทางตรงหรือโดยทางออม ไดแก 

๑.๑ กาย (กายภาพ) เชน อาหาร ยารักษาโรค โทรศัพทมือถือ ปาไม ฯลฯ 
๑.๒ สังคม เชน พอ แม  พี่ นอง ญาติ เพื่อน เพื่อนบาน คนรูจัก บริวาร ฯลฯ 

๒. ปจจัยท่ีอยูภายในตน หมายถึง องคประกอบสําคัญในตัวบุคคล ไดแก  
    ๒.๑ จิต คือ ธรรมชาติท่ีรับ จํา คิด รูอารมณท่ีผานเขามาทางตา หู จมูก ล้ิน      

กาย ใจ จัดเปนนามธรรม คูกับกายซ่ึงเปนรูปธรรม๒๗๑ 
๒.๒ ปญญา คือ ธรรมชาติรูชัดหรือธรรมชาติเปนเหตุรูชัด๒๗๒เปนกิริยาท่ีรูชัด 

ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความรูอยางแจมแจงความคิดคน ความใครครวญ 

                                                        
๒๗๑พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี  สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน, อางแลว,  หนา ๑๖๔. 
๒๗๒สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพทุธศาสนา, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๒๙๖. 
 



๑๖๒ 

จะเห็นวา องครวมแหงการดําเนินชีวิต ประกอบดวย กาย สังคม จิต ปญญา มีท่ีมาจาก    
กายกับใจ กายสัมพันธกับภายนอกคือ สัมพันธทางกาย(กายภาพ)กับสัมพันธทางสังคม สวนใจคือจิต
กับปญญา แสดงเปนภาพท่ี ๓.๑ ดังนี้                       

 
ภาพท่ี ๓.๑   มิติการดําเนินชีวิต ๔ ดานมีท่ีมาจาก ใจกับกายท่ีเปนสวนประกอบของตน 

๓.๑.๔ ความเขาใจเก่ียวกับตนตามหลักพระพุทธศาสนา 
      คํากลาวท่ีวา “ใจเปนนาย กายเปนบาว” นี้เปนความจริง เพราะบุคคลใดท่ีสามารถกําหนด

จิตใจของตนใหสงบและคิดแตในส่ิงท่ีดีแลว จะมีผลทําใหสภาพทางรางกาย พฤติกรรม หรือการ
ประพฤติปฏิบัติของตนเปนไปแตในส่ิงท่ีดีงาม ในทางตรงกันขามบุคคลใดมีจิตใจรุมรอน คิดแต     
ส่ิงช่ัวราย ยอมสงผลใหวิถีชีวิตของบุคคลนั้นตกตํ่าเลวทรามได พระพุทธเจาทรงสอนมนุษยเร่ืองทุกข
มิใชเพื่อใหเปนทุกข แตเพิ่อเปนจุดเร่ิมตนท่ีจะดับทุกข วิธีแกไขทุกขท่ีถูกตอง คือ มีความม่ันใจใน 
คุณพระรัตนตรัย ทําใจใหสงบและเขมแข็ง แลวใชปญญา มองดูปญหาอยางมีใจเปนกลาง ใหเห็น 
ตามสภาวะของมัน และพิจารณาแกไขปญหานั้นท่ีเหตุปจจัย ตามหลักของอริยสัจ ๔ คือ กําหนดทุกข 
สืบสาวหาสาเหตุแหงทุกข เล็งรูภาวะดับทุกขท่ีจะพึงบรรลุ แลวปฏิบัติตามวิธีแกไขท่ีตรงเหตุซ่ึงพอดี
ท่ีจะใหบรรลุจุดหมาย ดังพุทธพจนท่ีวา  

“มนุษยจํานวนมาก  ผูถูกภัยคุกคาม  ตางถึงภูเขา  ปาไม  อาราม  และรุกขเจดียเปน
สรณะ  นั่นมิใชสรณะอันเกษม  นั่นมิใชสรณะอันสูงสุด   เพราะผูอาศัยสรณะเชนนั้น  
ยอมไมพนจากทุกขท้ังปวง 
สวนผู ท่ีถึงพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ  เปนสรณะ  ยอมใชปญญาชอบ     
พิจารณาเห็นอริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข  เหตุเกิดทุกข  ความดับทุกข  และอริยมรรค         



๑๖๓ 

มีองค ๘ อันเปนขอปฏิบัติใหถึงความสงบระงับทุกข  นั่นเปนสรณะอันเกษม  นั่นเปน
สรณะอันสูงสุด  เพราะผูอาศัยสรณะเชนนั้น  ยอมพนจากทุกขท้ังปวงได”๒๗๓ 
 

 มรรคมีองค ๘ เปนทางสายเดียว มีสวนประกอบ ๘ อยาง  การเดินทางสูจุดหมาย        
จะสําเร็จไดตองอาศัยองคประกอบท้ัง ๘ อยางนั้นทําหนาท่ีคอยเสริมกันและประสานสอดคลอง
พอเหมาะพอดี ความพอเหมาะพอดีและตรงสูเปาหมายน้ีอาศัยปญญาท่ีเห็นชอบหรือรูเขาใจถูกตอง 
ชวยสองช้ีนํา มรรค ๘ จึงมีสัมมาทิฏฐิเปนองคขอแรก ขอปฏิบัติท่ีพอเหมาะพอดีท่ีจะใหแลนตรงเขาสู
เปาหมาย จึงเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทางสายกลาง คือไมเอียงเขาหาท่ีสุดท้ังสอง หมายความ
วา มิใชเห็นแกจะแสวงหาส่ิงเสพเสวยมาบํารุงบําเรอปรนเปรอตน มัวเมาหมกมุนอยูในกามสุข โดย
ไมคํานึงถึงใครอ่ืน และมิใชหันเหไปสุดทางตรงขาม มุงหนาทําการบีบรัดเขมงวดเอากับตนเอง       
หาทุกขมาทับถมตัว 

ความเขาใจเกี่ยวกับ “ตน” ตามหลักพระพุทธศาสนา คือการต้ังตนไวชอบ นั่นหมายถึง 
การดําเนินชีวิตท่ีถูกตองตามอริยมรรค ๘ ซ่ึงเม่ือจัดเปนระบบปฏิบัติมาตรฐานเพื่อชีวิตดีงาม เรียกวา 
ไตรสิกขา ไตรสิกขาเปนระบบการศึกษาหรือระบบการฝกฝนอบรม มี ๓ อยาง๒๗๔ คือ  
  ๑. อธิศีลสิกขา คือ การฝกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ ไดแก   
รวมเอาองคมรรคขอ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ วาโดยสาระก็คือ การดํารงตน
ดวยดีในสังคม  รักษาระเบียบวินัย  ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง                   
มีความสัมพันธทางสังคมท่ีดีงามเกื้อกูลเปนประโยชน ชวยรักษาและสงเสริมสภาพแวดลอม 
โดยเฉพาะในทางสังคมใหอยูในภาวะเอ้ืออํานวยแกการที่ทุก ๆ คนจะสามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงามหรือ
ปฏิบัติตามมรรคกันไดดวยดี         

 ๒. อธิจิตตสิกขา คือ การฝกปรือในดานคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ไดแก    
รวมเอาองคมรรคขอ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ วาโดยสาระก็คือ การฝกใหมีจิตใจ
เขมแข็ง ม่ันคง แนวแน ควบคุมตนไดดี มีสมาธิ มีกําลังใจสูง ใหเปนจิตท่ีสงบ ผองใส เปนสุข บริสุทธ์ิ 
ปราศจากส่ิงรบกวนหรือทําใหเศราหมอง อยูในสภาพเหมาะแกการใชงานมากท่ีสุด โดยเฉพาะการใช
ปญญาอยางลึกซ้ึงและตรงตามความเปนจริง     

                                                        
   ๒๗๓ขุ.ธ.๒๕/๑๘๘-๑๙๒/๙๒.  
๒๗๔พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา ๙๑๔-

๙๑๕. 
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๑๖๕ 

สรุปไดวา ความเขาใจเกี่ยวกับ “ตน” ตามหลักพระพุทธศาสนา คือ การดํารงตน        
โดยชอบตามหลักอริยมรรค ๘ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ไตรสิกขา เพื่อใหตนมีความรับผิดชอบและ                       
มีความสัมพันธท่ีดีตอสังคมและส่ิงแวดลอม(คือ ศีล) เพื่อใหตนมีจิตใจเขมแข็ง ประณีต มีคุณภาพและ
สมรรถภาพดี(คือ สมาธิ) และเพ่ือใหตนมีความงอกงามทางพุทธิปญญา ความคิดเหตุผล ความรูชัด    
ตามจริง (คือ ปญญา) เทากับวา เปนการดับทุกขไดอยางแทจริงตามหลักพระพุทธศาสนา 

 
๓.๒ การควบคุมตนตามหลักพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนามุงเนนสอนใหเรารูจักยับยั้งควบคุมตนท่ีจะไมกระทําส่ิงท่ีไมถูกตองหรือ    
มีความประพฤติช่ัวทางกาย วาจา ใจ  เพื่อไมใหเกิดผลเสียหายแกตนเอง ผูอ่ืน และสังคม ซ่ึงในหัวขอ
นี้ ผูวิจัยจะศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญ  และจุดมุงหมายของการควบคุมตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา รวมไปถึงการควบคุมตนดวยศีลและสติ ตามลําดับดังตอไปนี้ 

๓.๒.๑ ความหมายของการควบคุมตน 
ประเทือง ภูมิภัทราคม สรุปวา การควบคุมตนเอง คือกระบวนการท่ีบุคคลใชวิธีการใด

วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองจากพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงคไปสูพฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดยท่ีบุคคลผูนั้นเปนผูกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย เลือกวิธีการ
และดําเนินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือไปสูเปาหมายดวยตนเอง๒๗๖ 

       กรมวิชาการ ไดกลาววา การควบคุมตนเอง เปนการเพ่ิมความสามารถของบุคคล         
ในการควบคุมส่ิงแวดลอม โดยท่ีบุคคลจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของตนเอง มีบทบาทความ
รับผิดชอบสวนใหญในการดําเนินการปฏิบัติ รวมท้ังการวางเง่ือนไขการเสริมแรงตนเอง๒๗๗ 
        นอกจากนี้พระไตรปฎกไดกลาวถึงการควบคุมตนไวหลายแหง ดังเชน “อตฺตา หเว ชิตํ 
เสยฺโย”  แปลวา  ชนะตนนั่นแลดีกวา 

ชัยชนะเปนความปรารถนาของส่ิงมีชีวิตท้ังปวงเพราะเปนส่ิงท่ีทําใหส่ิงมีชีวิตสามารถ
ดําเนินชีวิตตอไปได ไมวาจะเปนการตอสูเพื่อแสวงหาอาหารของสัตวปา การทําสงครามเพ่ือใหไดมา
ซ่ึงความตองการของผูมีอํานาจ การตอสูเพื่อครอบครองดินแดนเปนชัยชนะท่ีทําใหเกิดศัตรูหรือ
คูปรปกษกัน สรางความเกลียดชัง ความอาฆาต จองเวรกันมากข้ึนและจะเกิดการตอสูโดยไมมี          
                                                        

๒๗๖ประเทือง ภูมิภัทราคม, การปรับพฤติกรรม: ทฤษฎีและการประยุกต, (กรุงเทพมหานคร : 
โอเอสพรินต้ิงเฮาส, ๒๕๔๐), หนา ๓๒๖. 

๒๗๗กรมวิชาการ, การสังเคราะหรูปแบบการพฒันาศักยภาพของเด็กไทยดานการควบคุม
ตนเองได, (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๑๓. 



๑๖๖ 

ท่ีส้ินสุด มีการแพและชนะกันไปมา และรุนแรงยิ่งข้ึนไป ดังนั้นการชนะศัตรูไมไดนํามาซ่ึงสันติภาพ
แตอยางใด การชนะตนเองเทานั้นท่ีจะนํามาซ่ึงความสุขตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา 

การชนะตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ความสามารถในการควบคุมตนใหประพฤติ    
ในส่ิงท่ีดีงาม การควบคุมตนจึงหมายถึงการควบคุมท้ังกาย วาจา ใจ  ดังท่ีองคสัมมาสัมพุทธเจาได
แสดงพุทธวจนะไวในวันมาฆบูชา ท่ีเรียกวา โอวาทปาฏิโมกข หรือ โอวาท ๓ ไดแก การทําความดี  
ละเวนความชั่ว และทําจิตใจใหผองใส อันเปนหลักธรรมหัวใจของพระพุทธศาสนา การชนะตนเอง 
หมายถึง การเอาชนะกิเลสของตนเองใหได เม่ือชนะใจตนเองแลวก็จะชนะใจผูอ่ืน เหมือนกับท่ีองค
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาทรงชนะตนเองแลวชนะใจผูอ่ืนดวยการอบรมส่ังสอนสาวกใหเล่ือมใสใน
พระธรรม เม่ือปวงชนไดนําหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติยอมบังเกิดความสงบสุขและสันติภาพ     
บนโลกไดอยางแทจริง     

พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวถึงการควบคุมตน ในคําจํากัดความของคําวา    
“สัญญมะ” หรือ “สังยมะ” แปลวา การยับยั้ง การงดเวน(จากบาป หรือจากการเบียดเบียน), การบังคับ 
ควบคุมตน  ทานอธิบายวา สัญญมะ ไดแก ศีล, บางที่แปลวา “สํารวม” เหมือนอยางสังวร สรุปขอ
ธรรมท่ีเกี่ยวกับ การบังคับควบคุมตน แยกลักษณะเปน ๓ อยาง ไดแก 

๑. สังวร  เนนความระวังในการรับเขา คือ ปดกั้นส่ิงเสียหายท่ีจะเขามาจากภายนอก 
๒. สัญญมะ ควบคุมตนในการแสดงออก มิใหเปนไปเพ่ือการเบียดเบียน 
๓. ทมะ  ฝกฝนแกไขปรับปรุงตน ขมกําจัดสวนรายและเสริมสวนท่ีดีงามให

ยิ่งข้ึนไป๒๗๘ 
สรุปรวมความแลว การควบคุมตน คือ การไมกระทําหรือไมแสดงพฤติกรรมท่ี              

ตนพิจารณาแลววาเปนส่ิงท่ีไมถูกตองไมดีงาม แตสามารถกําหนดความคิด อารมณ ความรูสึก และ
การกระทําใหเปนไปในทางท่ีถูกตองดีงาม ในทางพระพุทธศาสนาการควบคุมตนคือ การละเวน     
ทําช่ัว การไมเบียดเบียนตน ผูอ่ืน ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม รวมถึงความประพฤติท่ีถูกตอง เนื่องดวย
การสํานึกเกี่ยวกับความดีความช่ัว ความละอายและเกรงกลัวตอบาป (หิริโอตตัปปะ) และการไม     
ตกอยูในอํานาจของกิเลสทั้งหลาย 

๓.๒.๒ ความสําคัญของการควบคุมตน 
ทางพุทธศาสนามีวิธีการสอนการควบคุมตนเองใหแกบุคคล เชน การสรางหิริโอตัปปะ           

ใหเกิดข้ึนในจิตใจ การฝกหัดใหมีสติสัมปชัญญะ คือรูตัววาตนกําลังทําอะไร อยูท่ีไหน เพื่อใหเกิด

                                                        
๒๗๘พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว ,

หนา ๒๖๘. 



๑๖๗ 

ความสุขสงบ หรือเกิดสมาธิและปญญา เขาใจสาเหตุของปญหา และวิธีการแกปญหาท่ีจะตามมา   
เม่ือบุคคลเกิดปญหาความขัดแยงทางจิตใจ ซ่ึงสรุปไดวามีหลักการและแกนสาระท่ีสอดคลองกับ 
หลักสังคมจิตวิทยาเปนอยางดี๒๗๙  

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวถึงความสําคัญของการควบคุมตนในสวนท่ีเกี่ยวกับ 
“ธรรมวินัย” วา “วินัย” คือ การฝกใหมีความประพฤติและความเปนอยูเปนระเบียบแบบแผน หรือการ
บังคับควบคุมตนใหอยูในระเบียบแบบแผน รวมท้ังการใชระเบียบแบบแผนตาง ๆ เปนเคร่ืองจัด
ระเบียบความประพฤติ ความเปนอยูของคน และกิจการของหมูชน๒๘๐ สวน “ธรรม” เปนสวนของ
เนื้อหาและหลักการของความประพฤติและความเปนอยูของบุคคลท่ีเปนความจริง ความดีและความ
ถูกตอง เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ดังพุทธพจนท่ีวา  

“ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  เปนผูทรงธรรม  เปนธรรมราชา ทรงอาศัย
ธรรมนั่นเอง  สักการะเคารพ  นอบนอมธรรม  มีธรรมเปนธงชัย  มีธรรมเปนตราชู   
เปนธรรมาธิปไตย  จัดการรักษา  คุมครองปองกันอันชอบธรรมแก ภิกษุ...ภิกษุณี...
อุบาสก...อุบาสิกาท้ังหลาย  โดยนัยวา  กายกรรม...วจีกรรม...มโนกรรม...อาชีวะ... 
คามนิคม  อยางนี้ควรเสพ  อยางนี้ไมควรเสพ” 

ธรรมและวินัยเปนสวนประกอบท้ังหมดของพระพุทธศาสนา โดย“ธรรม”มุงเนื้อหาเนน
ท่ีบุคคล สวน“วินัย”มุงรูปแบบเนนท่ีระบบ ดังจะเห็นไดจากการที่พระพุทธศาสนากําหนดศีลไว      
เปน ๒ ระดับ คือ ศีลระดับธรรม เปนขอแนะนําส่ังสอนหรือหลักความประพฤติท่ีแสดงและบัญญัติไป
ตามกฎธรรมดาแหงความดีความช่ัว และศีลระดับวินัยเปนแบบแผนขอบังคับท่ีบัญญัติหรือกําหนด
ข้ึนเปนทํานองประมวลกฎหมาย สําหรับกํากับความประพฤติของสมาชิกในหมูชนหรือชุมชนหนึ่ง 
โดยสอดคลองกับความมุงหมายของหมูคณะหรือชุมชนนั้น๒๘๑ 

สรุปไดวา การควบคุมตนมีความสําคัญทําใหเกิดระเบียบแบบแผนแหงความเปนอยูและ
ความประพฤติของหมูชนเพื่อความสงบเรียบรอยและเกื้อกูลกันตามหลักของธรรมวินัยอันเปนคําส่ัง
สอนท้ังหมดของพระพุทธเจา โดยท่ีธรรมคือคําสอนท่ีแสดงหลักความจริงและแนะนําความประพฤติ

                                                        
๒๗๙จรรจา สุวรรณฑัต และคณะ, “ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กไทยในแงของ

ความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการศึกษา การฝกทักษะ และการพัฒนาจิตลักษณะเพื่อการ
สรางพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๓), หนา ๒๒. 

๒๘๐พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว,  หนา ๔๔๙. 
๒๘๑เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔๓๑. 



๑๖๘ 

ท่ีถูกตอง เปนเคร่ืองควบคุมใจ สวนวินัยคือบทบัญญัติกําหนดระเบียบความเปนอยูและกํากับความ
ประพฤติใหถูกตอง เปนเคร่ืองควบคุมกายและวาจา 

๓.๒.๓ จุดมุงหมายของการควบคุมตนตามหลักพระพุทธศาสนา 
หลักการอันเปนหัวใจสําคัญเพื่อเขาถึงจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา มี ๓ ขอไดแก      

(๑) การไมทําบาปท้ังปวง (๒) การทํากุศลใหถึงพรอม (๓) การทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ หลักการขอแรกนั้น
เปนจุดมุงหมายเร่ิมตนของการควบคุมการกระทําหรือความประพฤติของตน โดยพิจารณาถึงผลของ
การกระทําท่ีจะเกิดข้ึนวา เบียดเบียนตนเบียดเบียนผูอ่ืนหรือไม เปนไปเพื่อโทษทุกขท้ังแกตนเองและ
ผูอ่ืนหรือไม เพราะการกระทําหรือท่ีเรียกวา “กรรม” มีท้ังดีและช่ัวข้ึนอยูกับเจตนาวา เปนกุศลเจตนา
หรืออกุศลเจตนา เม่ือกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาแสดงออกโดยทางกาย ทางวาจา และทางใจ ก็จะ
เปนกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมท่ีเปนกุศลและอกุศล ตามลําดับ เพราะฉะน้ันจุดมุงหมายของการ
ควบคุมตนตามหลักพระพุทธศาสนาจึงหมายถึง การไมทําอกุศลกรรมท่ีเกิดจากอกุศลมูล อันไดแก 
โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีเปนตนเหตุแหงทุกข 

คําสอนทางพระพุทธศาสนาสําหรับการควบคุมความประพฤติท้ังหมด ไดแก ศีล ศีลเปน
หลักของความประพฤติท่ีถูกตองทางกาย วาจา ใจ  เปนระเบียบขอปฏิบัติสําหรับตนเองในการอยู
รวมกับผูอ่ืนหรืออยูในสังคมดวยดี ฉะนั้นศึลจึงเปนเบ้ืองตนแหงการไมทําบาปท้ังปวง ศีลเปนความ
งามในเบ้ืองตนของศาสนา สมาธิความงามในทามกลาง และปญญาความงามในท่ีสุด ดังท่ีคัมภีร        
วิสุทธิมรรคกลาววา 

“...ความงามในเบ้ืองตนแหงพระศาสนา  ก็เปนอันทรงประกาศดวยศีล ศีลท่ีหมดจดดี
แลวช่ือวา เปนเบ้ืองตนแหงกุศลธรรมท้ังหลายและในโอวาทปาฏิโมกขขอตนวา ความ
ไมทําบาปท้ังส้ิน  สมาธินั้นช่ือวางามในทามกลาง เพราะยังกุศลใหถึงพรอม เปนเหตุ
นํามาซ่ึงคุณมีอิทธิวิธี เปนตน ปญญางามในท่ีสุด เพราะทําจิตของตนใหผองแผว นี่เปน
คําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย”๒๘๒ 
 
สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ไดกลาวถึง  การควบคุมตน            

โดยยกเอาหลักธรรมสําคัญ ๒ ประการ ไดแก 
๑. หิริ คือ ความละอายตอการกระทําผิดท่ีเกิดข้ึนภายในใจของตน เม่ือคนเราไดรับการ

อบรมบมนิสัยใหเขาใจและรูซ้ึงถึงส่ิงท่ีควรทําและไมควรทํา ส่ิงใดท่ีทางศาสนาถือวา เปนบาปอกุศล

                                                        
๒๘๒มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย      

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หนา ๑๐. 



๑๖๙ 

หรือนอกกรอบบรรทัดฐานของสังคม เชน การดาวาผูอ่ืน ทํารายผูอ่ืน หรือฆาผูอ่ืน หากจะเกิด
ความรูสึกหรืออยากทําในส่ิงดังกลาว คนเราก็จะเกิดความรูสึกละอายแกใจท่ีจะกระทํา ถึงจะไมมี   
คน รูเห็นก็ควบคุมตนเองและไมทําในส่ิงท่ีเปนบาปอกุศลหรือลวงละเมิดกฎเกณฑของสังคม  

๒. โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวตอผลแหงการกระทําผิดช่ัวราย ตอการรูเห็นของคนอ่ืน 
ซ่ึงเปนปจจัยผลักดันจากภายนอก เปนการควบคุมตนเองท่ีมีลักษณะเปนความสะดุงกลัวตอส่ิงท่ี
ตนเองจะกระทําลงไป เม่ือไดใครครวญถึงผลแหงการกระทําท่ีตามมาหรือเกรงคนอ่ืนจะเห็นวา      
ตนเปนคนบาปหรือตัวมารรายของสังคม  

 การสรางหิริโอตตัปปะใหเกิดข้ึนในจิตใจเปนการฝกหัดใหมีสติสัมปชัญญะ คือรูตัว
วาตนเองกําลังทําอะไร อยูท่ีไหน เพื่อใหเกิดความสุข สงบ หรือเกิดสมาธิและปญญา เขาใจสาเหตุของ
ปญหาและวิธีการแกปญหาท่ีจะตามมาเม่ือบุคคลเกิดปญหาความขัดแยงทางจิตใจ๒๘๓ 

        จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา จุดมุงหมายทางพระพุทธศาสนาในการควบคุม              
ความประพฤติท่ีแสดงออกมาทางกายและทางวาจา ใชศีลเปนระเบียบกฎเกณฑในการควบคุม       
โดยมีการจัดประเภทศีลสําหรับคฤหัสถและศีลสําหรับบรรพชิตเปนหลายประเภทดังท่ีจะกลาว
รายละเอียดตอไป สวนการควบคุมอารมณความรูสึกนึกคิดภายในท่ีเกิดข้ึนกับจิตหรือใจนั้น สติมี
บทบาทสําคัญในการกํากับควบคุมดูแลจิต กลาวคือ สติทําหนาท่ีระลึกรูส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึน หากวาส่ิงท่ี
กําลังจะเกิดเปนส่ิงท่ีไมดีหรืออกุศล สติจะชวยยับยั้งพฤติกรรมท่ีไมดีหรือปองกันไมใหอกุศลธรรม
ท้ังหลายเกิดข้ึน แตหากวาเปนส่ิงดีหรือกุศล สติจะชวยดูแลกําชับเพื่อสงใหปญญา ทําหนาท่ีพิจารณา
ตอไป ฉะนั้นศีลและสติจึงเปนหลักธรรมท่ีสําคัญในการควบคุมตน 

๓.๒.๔ การควบคุมตนดวยศีล 
        ศีลเปนหลักของความประพฤติท่ีดีงามหรือท่ีเปนไปโดยปกติ ทําใหการดําเนินชีวิต

เปนไปอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม  เพื่อใหเขาถึงจุดหมายอันดีงามโดยลําดับแหงจุดมุงหมาย
ของชีวิต ทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสงบเรียบรอย ทําใหกิเลสเบาบางลง และปรับพฤติกรรมการ
แสดงออกทางกาย วาจา อันเปนข้ันตอนในการพัฒนาตนเองใหเปนท่ีรองรับกุศลธรรมท้ังปวง 

๓.๒.๔.๑ ความหมายและความสําคัญของศีล  
           ในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ใหความหมายของศีลไวดังนี้    

   สีลยติ กายวจกีมฺมานิ สมฺมาทหตีติ  = สีลํ  แปลวา ธรรมชาติใดยอมทําให
   กายกรรมและวจีกรรม ต้ังไวดวยดี ฉะนั้น ธรรมชาตินั้นช่ือวาศีล 

                                                        
๒๘๓สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, คูมืออนุพุทธและพุทธานุพุทธประวัติ, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเล่ียงเซียงจงเจริญ, ๒๕๒๐), หนา ๓๙. 



๑๗๐ 

   สีลยติ กุสลธมฺเม อุปธาเรตีติ  = สีลํ  แปลวา  ธรรมชาติใดยอมทรงไวซ่ึง
   กุศลธรรม มีสมาธิ ปญญา และวิมุตติ  ฉะนั้น ธรรมชาตินั้นช่ือวาศีล๒๘๔  

        ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ใหความหมายของศีลไววา        
 ศีล คือ เจตนา  หมายถึง เจตนางดเวนจากบาปธรรม มีปาณาติบาต เปนตน
ศีล คือ เจตสิก ไดแก กุศลธรรม คือ ความไมโลภ ความไมพยาบาท ความ
เห็นชอบของบุคคลผูงดเวนจากบาปธรรม มีปาณาติบาต เปนตน ศีล คือ การ
สํารวม หมายถึง ความสํารวมในปาติโมกข  (ขอท่ีพระพุทธองคทรงบัญญัติ 
เพื่อเปนระเบียบปฏิบัติของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา) ความสํารวมอยาง
มีสติ ความสํารวมดวยความรู ความสํารวมดวยความอดทน และความ
สํารวมดวยความเพียรพยายาม ศีล คือ การไมลวงละเมิด หมายถึง การไม
ลวงละเมิดท่ีเปนไปทางกาย และเปนไปทางวาจาของบุคคลผูสมาทานศีล
แลว๒๘๕  

        สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ทรงแสดงทัศนะวา  
 ศีล ตรงกับภาษาบาลีวา สีล แปลวา ปกติ หมายความวา คนท่ีมีจิตเปนปกติ
 ไมถูกโลภะ โทสะ โมหะ ครอบงําทําช่ัวทําผิด มีจิตใจเปนปกติ เม่ือจะทํา
 อะไรทางกายก็ทําดวยจิตท่ีเปนปกติ ไมทํากายทุจริต เม่ือจะพูดอะไร   
 ทางวาจา  ก็ไมพูดวจี ทุจริต  เ ม่ือคิดเ ร่ืองอะไรทางใจหรือทางมานะ               
 ก็ไมคิดเปนมโนทุจริต เพราะฉะน้ัน ใจจึงเปนศีล ทําทางกาย กายก็เปนศีล        
 ทําทางวาจา วาจาก็เปนศีล คิดทางมานะ มานะก็เปนศีล๒๘๖ 

         ทานพุทธทาสภิกขุ  ไดอธิบายความปกติอันเปนความหมายของศีลไววา 
   ศีล หมายถึง ความเปนปกติ หรือ ปกติภาวะตามธรรมดา หมายความวา
   ทําทุกอยางอยูตามหนาท่ีท่ีควรจะทํา แตอยูในภาวะปกติ คือ ไมเดือดรอน
   ไมกระวนกระวาย ไมระสํ่าระสาย ไมมีความสกปรกความเศราหมองใด ๆ

                                                        
๒๘๔มูลนิธิแนบมหานีรานนท, คูมือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๕ วิถี

มุตตสังคหวิภาค, พิมพคร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๔), หนา ๒๖๗-
๒๖๘. 
    ๒๘๕พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, อางแลว, หนา ๑๐-๑๑. 

๒๘๖สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หนา ๔๑๑. 



๑๗๑ 

   เกิดขึ้น โดยเนื้อความ ศีล หมายถึง ระเบียบที่ไดบัญญัติขึ้นไวสําหรับ
   ประพฤติปฏิบัติกัน เพื่อใหเกิดภาวะปกติข้ึนมาท่ีกาย ท่ีวาจา  ศีล คือ การ
   ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ การเปนอยูทางภายนอก  ศีลพัฒนาท่ีกาย ท่ีวาจา
   ใหเปนกาย วาจา ท่ีนาดู เม่ือเรามีศีลเปนพื้นฐานแลว เราจึงจะมีจิตท่ีเปน
   สมาธิไดงาย  ถามีศีลดี สมาธิก็มีงาย๒๘๗ 

 พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวถึงศีลตามความหมายของพระพุทธศาสนาวา 
มีหลักการสําคัญ ๓ ประการ คือ   

  ๑. ทําใหเกิดสภาพความเปนอยูท่ีเกื้อกูลแกการปฏิบัติกิจตาง ๆ เพื่อเขาถึง    
จุดหมายท่ีดีงามโดยลําดับจนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต      

  ๒. ทําใหสมาชิกของสังคมหรือชุมชนน้ันอยูรวมกันดวยดี สังคมสงบ      
เรียบรอย สมาชิกตางดํารงอยูดวยดี และมุงหนาปฏิบัติกิจของตน ๆโดยสะดวก  
  ๓. ฝกหัดขัดเกลาตนเอง ทําใหกิเลสเบาบางลง ดวยการควบคุมยับยั้งสังวร
ปรับการแสดงออกทางกายวาจาใหเอ้ือแกสภาพความเปนอยูท่ีเกื้อกูลและการอยูรวมกันดวยดี          
อันเปนข้ันตอนของการพัฒนาชีวิตของตนใหพรอมท่ีจะเปนท่ีรองรับของกุศลธรรมท้ังหลาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ เปนพื้นฐานของสมาธิ หรือการฝกปรือคุณธรรมทางจิตใจท่ีสูงข้ึนไป๒๘๘ 

นอกจากนี้ยังมีความหมายของ “ศีลคือการสํารวม” ท่ีเรียกวา สังวรศีล หรือ สังวร ๕  
หมายถึง การสํารวม ปองกัน ปดกั้น หามไมใหบาปอกุศลจิตเขาครอบงําจิต มี ๕ ประการ ไดแก    
ปาฏิโมกขสังวร สติสังวร ญาณสังวร ขันติสังวร และวิริยสังวร๒๘๙  อธิบายพอสังเขปดังนี้ 

        (๑) ปาฏิโมกขสังวร  คือ การสํารวมในศีลอันเปนพื้นฐานรองรับคุณธรรม   
เบ้ืองสูง เรียกวา สีลสังวร ก็มี คุณธรรมข้ันสูงข้ึนไปคือสมาธิและปญญาท่ีจะสามารถละกิเลสได      
ศีลสังวรนี้มีหลายระดับ แลวแตเพศและสถานะของบุคคลนั้น คือ ศีล ๕ และศีล ๘ สําหรับคฤหัสถ 
ศีล ๑๐ สําหรับสามเณร ศีล ๒๒๗ สําหรับพระภิกษุ ศีล ๓๑๑ สําหรับพระภิกษุณี เม่ือมีการสํารวม
ระวังรักษา มีเจตนาท่ีจะงดเวนความผิดพลาดทางกาย วาจา ตามศีลเหลานั้น เรียกวา ปาฏิโมกขสังวร 
เปนการรักษาสิกขาบทเครงครัดตามท่ีพระพุทธองคทรงบัญญัติไวในพระปาฏิโมกข 

                                                        
๒๘๗พุทธทาสภิกขุ, ทาน ศีล ภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๓๙),         

หนา ๕๖-๕๗. 
  ๒๘๘พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว,     

หนา ๔๒๐. 
๒๘๙วิสุทฺธิ.๑/๘. 



๑๗๒ 

        (๒) สติสังวร  คือ อินทรียสังวร ตามพระบาลีนั่นเอง ทานเรียกวาสติสังวร 
เพราะวาเปนการรักษาจิตไมใหเกิดอกุศล  เม่ือมีการรับรูอารมณทางทวารทั้ง ๖  เชน สํารวมโสต  คือ 
ระวังรักษามิใหบาปอกุศลธรรมเขาครอบงําจิตเม่ือไดยินเสียง องคธรรมหลักในการเฝารักษาจิต         
ก็คือ สติ 

         (๓) ญาณสังวร  คือ การปดกั้นกิเลสชนิดตัดขาดดวยปญญา ทําใหกิเลสไมมี
โอกาสเกิดข้ึนไดอีกเพราะหมดเหตุ การเห็นแจงตามความเปนจริงวา สังขารธรรมท้ังหลายไมเท่ียง 
เปนทุกขัง  เปนอนัตตา แลวจิตก็ปลอยวางความยึดม่ันถือม่ันในสังขารธรรมท้ังหลาย กิเลสท้ังหลายท่ี
เคยเกิดเพราะมีความยึดม่ันถือม่ันก็ถูกทําลายไปโดยส้ินเชิง ความยึดม่ันถือม่ันหรืออุปาทานน้ี เกิดข้ึน
ไดเพราะอวิชชาคือการไมรูความจริง  เม่ือปญญารูความจริง ก็หมดความยึดม่ันถือม่ัน การสํารวมดวย
ญาณยังรวมถึงปจจัยปจจเวกขณ คือ การพิจารณากอนจึงบริโภคปจจัย ๔ ไมบริโภคปจจัยดวยกิเลส 
(ขอ ๔ ในปาริสุทธิศีล ๔) 

     (๔) ขันติสังวร คือ ความอดทน อดกล้ัน ไมทอถอย ตอส่ิงท่ีไมชอบใจตางๆ 
ต้ังแตดานกายภาพ เชน ความหิว ความกระหาย ความหนาว ความรอน ฝนตก แดดออก ฯลฯ        
จนกระท่ังถึงความอดทนอดกล้ันตอการกระทําของผูอ่ืน เชน คนท่ีทําราย หรือคนท่ีวาราย เปนตน 
ความอดทนก็คือ ความสามารถท่ีจะคงสภาพจิตท่ีเปนกุศลไวได ไมโกรธ ไมขัดเคือง ไมอาฆาตแคน 
ไมพยาบาท ไมวาจะเผชิญกับอารมณหรือทุกขเวทนาใดๆ 

  (๕) วิริยสังวร คือ การปดกั้นกิเลสท้ังหลายไมใหเกิดโดยอาศัยความเพียร
พยายาม มีการพยายามปองกันไมใหอกุศลเกิดข้ึน พยายามละอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว พยายามทํากุศลท่ียัง
ไมเกิดใหเกิดข้ึน พยายามทํากุศลท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญงอกงามไพบูลยยิ่งๆ ข้ึน  วิริยสังวรหรือการ
สํารวมดวยความเพียรนี้ ยังรวมถึงความเพียรพยายามแสวงหาปจจัย ๔ เล้ียงชีวิตดวยสัมมาชีพ           
ท่ีเรียกวา อาชีวปาริสุทธิ (ขอ ๓ ในปาริสุทธิศีล ๔) 
 สรุปไดวา ศีล เปนขอปฏิบัติหรือระเบียบความประพฤติท่ีทําใหบุคคลรูจักบังคับ    
ควบคุมและสํารวมตนได อันจะทําใหความเปนอยู พฤติกรรม และลักษณะความสัมพันธกับผูอ่ืนและ
กับสภาพแวดลอมของบุคคลนั้น ๆ เกิดความเหมาะสมพอดีเกื้อกูลแกการพัฒนาคุณธรรมท่ีสูงข้ึนใน
จิตใจของตน การอยูรวมกันดวยศีลจะทําใหสังคมอยูเปนปกติสุข ไมมีการเบียดเบียนกัน  

๓.๒.๔.๒ ศีลของคฤหัสถและบรรพชิต     
ศีล เปนขอปฏิบัติตนข้ันพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา ครอบคลุมถึง การ

แสดงออกและการบังคับควบคุมตนดานภายนอกท้ังหมด  เปนระเบียบวาดวยความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน การดําเนินกิจการตาง ๆ  ของ
หมูชน การจัดสภาพความเปนอยูและส่ิงแวดลอมใหเรียบรอยและเกื้อกูลแกการดํารงอยูดวยดีของ  



๑๗๓ 

หมูชน ประโยชนของศีลในระดับคฤหัสถคือ ทําใหกาย วาจา ใจ สงบ  ไมเบียดเบียนตนเอง และผูอ่ืน   
ทําใหจิตสงบไดงายในเวลาทําสมาธิ  ศีลในระดับของบรรพชิตจะมีความเขมงวด กวดขัน และ
เครงครัด เพื่อกํากับใหพระภิกษุสงฆสามเณรสามารถครองตนในสมณภาวะไดอยางสมบูรณ และ  
เอ้ือตอการประพฤติพรหมจรรยในข้ันสูงตอไปได 

ศีลเม่ือแยกประเภทตามเพศและสถานะ  แบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ ศีลของ
คฤหัสถและศีลของบรรพชิต 

                   ๑. ศีลของคฤหัสถ 
                                     ศีลตามสิกขาบทท่ีคฤหัสถผูรักษาศีลควรประพฤติปฏิบัติ  มี ๒ ประเภท คือ 

     - ศีล ๕  คือสิกขาบทท่ีคฤหัสถรักษาอยูเปนประจํา  เรียกวา “นิจศีล” 
     - ศีล ๘  คือสิกขาบทที่คฤหัสถสมาทานรักษาเปนพิเศษในวันอุโบสถ  เรียกวา 

    “อุโบสถศีล” 
                ๑.๑ ศีล ๕          
          คือ ศีลสําหรับคฤหัสถหรือฆราวาสผูครองเรือน กําหนดเอาขอกําหนด       

อยางตํ่าท่ีสุดในทางความประพฤติของมนุษย เทาท่ีจําเปนพอที่จะใหสังคมมนุษยอยูรวมกันโดยปกติสุข  
ศีล ๕ เปนหลักประกันท่ีจะรักษาสังคมใหม่ันคงปลอดภัยเพียงพอ และดําเนินชีวิต ทํากิจการตาง ๆ 
ใหเปนไปดวยดีพอควร นับวาเปนวินัยแมบทของคฤหัสถหรือของชาวโลกท้ังหมด  

                      ศีล ๕ หรือเบญจศีล หมายถึง ความประพฤติชอบทางกายและวาจา การรักษา
กายวาจาใหเรียบรอย  การรักษาปกติตามระเบียบ วินัย ขอปฏิบัติในการเวนจากความช่ัว การควบคุมตน
ใหต้ังอยูในความไมเบียดเบียน  มี ๕ ขอ ไดแก  

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี  คือ เวนจากการปลงชีวิต เวนจากการฆา                  
การประทุษรายกัน 

๒. อทินฺนาทานา เวรมณี คือ เวนจากการถือเอาของท่ีเขามิไดให เวนจาก การ
ลัก โกง ละเมิดกรรมสิทธ์ิ 

๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี คือ เวนจากการประพฤติผิดในกาม เวนจากการ
ลวงละเมิดส่ิงท่ีผูอ่ืนรักใครหวงแหน 

๔. มุสาวาทา เวรมณี คือ เวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง 



๑๗๔ 

๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี คือ เวนจากน้ําเมาคือสุราและเมรัยอัน
เปนท่ีต้ังแหงความประมาท เวนจากส่ิงเสพติดใหโทษ๒๙๐ 

  ศีล ๕  เปนศีลพื้นฐานท่ีเปนหลักกลางซ่ึงเปนความหมายของสัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะท่ีเปนองคของมรรค ไดแก การพูด การกระทํา และการประกอบ
อาชีพโดยประกอบดวยเจตนาท่ีปราศจากความทุจริต หรือความคิดเบียดเบียนกันและกัน ศีล ๕ เปน
เกณฑมาตรฐานอยางตํ่าท่ีสุดของความประพฤติมนุษย และเปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 

หลักเกณฑของศีล ๕ คือ การไมลวงละเมิดศีลแตละขอ  มีดังนี้ 
๑. เวนจากปาณาติบาต คือ เวนจากการฆาสัตวท่ีมีชีวิตใหตกลวงไป ศีลขอนี้            

มีความหมายกวางรวมถึงชีวิตสัตวทุกชนิดโดยถือวา ชีวิตท้ังหลายมีคาเทาเทียมกันหมด                 
การเบียดเบียนชีวิตสัตวใหถึงกับตาย นอกจากศีลขาดแลวยังถือวาบาปอีกดวย หลักเกณฑ              
การกระทําเพื่อกําหนดการลวงละเมิดศีลขอปาณาติบาต  พระอรรถกถาจารยไดจัดวางองคประกอบ
การละเมิดไววา 

 “สัตวมีชีวิต ๑, ความเปนผูสําคัญวาสัตวมีชีวิต ๑, จิตคิดจะฆา ๑, ความพยายาม ๑, 
สัตวตายดวยความพยายามนัน้ ๑, ผูรักษาศีลช่ือวา ศีลขาด ก็ตอเม่ือกระทําครบองค ๕ นี้”๒๙๑  

๒. เวนจากอทินนาทาน คือ ไมถือเอาส่ิงของท่ีเขาไมไดใหดวยอาการขโมย          
การไมเบียดเบียนกับการดําเนินชีวิต เกี่ยวกับทรัพยสินของบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาตดวย       
ทางกายหรือทางวาจา การลักทรัพยสินมีโทษมากหรือนอยข้ึนอยูกับส่ิงของและคุณความดีของ
เจาของทรัพย ถาส่ิงของมีคามากประกอบดวยคุณความดีของเจาของทรัพยมาก ยอมมีโทษมาก        
ถาของเล็กนอย มีโทษเล็กนอย นอกจากน้ียังตองประกอบดวยกิเลสกับความพยายามอีก เชน            
ถาส่ิงของมีคาเสมอกันกับคุณความดีเจาของทรัพย ผูท่ีลักมีความปรารถนาอยากไดและมีความ
พยายามมากก็มีโทษมาก แตถาของนั้นไดมาโดยงาย มีความปรารถนาอยากไดนอย ก็จะมีโทษนอย 
เปนตน พระอรรถกถาจารยไดจัดวางองคประกอบการละเมิดไววา 

      “องคประกอบของอทินนาทาน มีองค ๕ คือ พัสดุอันผูอ่ืนหวงแหน  ๑,  ความ
เปนผูมีความสําคัญวา เปนของอันผูอ่ืนหวงแหน ๑, จิตคิดจะลัก ๑, ความพยายาม๑, ลักมาไดดวย

                                                        
 ๒๙๐พระธรรมปฎก (ป .อ .ปยุตฺโต),   พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, อางแลว, 
หนา ๑๗๔-๑๗๕. 

๒๙๑มหามกุฏราชวทิยาลัย,มังคลัตถทีปน ีแปล เลม ๒,พิมพคร้ังท่ี๑๒, (กรุงเทพมหานคร : 
มหามกุฏราชวทิยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๙๗. 



๑๗๕ 

ความพยายาม ๑ เม่ือกระทําครบองคประกอบท้ัง ๕ เรียกวา ศีลขาด แตเม่ือไมครบ  องคประกอบ ก็ได
ช่ือวาศีลดางพรอย”๒๙๒ 

๓. เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร คือ ไมประพฤติผิดในกามท้ังหลายหมายความวา         
งดเวนจากความประพฤติในการที่จะลวงละเมิดคูครอง หรือการท่ีไมลวงเกินขอบเขตแหงความเปน
สามีภรรยากันซ่ึงดําเนินไปทางกายในการประพฤติเมถุน ดวยประสงคในการเสพอสัทธรรม         
โดยมีเจตนาลวงเกินอคมนิยะฐาน การประพฤติกาเมสุมิจฉาจารมีโทษมากหรือนอยข้ึนอยูกับคุณ
ความดีของผูถูกละเมิด ความแรงของกิเลส และความพยายาม กลาวคือ ผูถูกละเมิดประกอบดวย    
คุณความดีมากยอมมีโทษมาก ประกอบดวยคุณความดีนอย ยอมมีโทษนอยกวา ถามีความพอใจ
ดวยกันมีความปรารถนาและความพยายามมาก มีโทษมาก มีความปรารถนาและความพยายามนอย   
มีโทษนอย เปนตน พระอรรถกถาจารยไดจัดวางองคประกอบการละเมิดไววา 

“องคประกอบของกาเมสุมิจฉาจาร มีองค ๔ คือ วัตถุอันไมควรถึง ๑, จิตคิดจะ
เสพในวัตถุอันไมควรถึงนั้น ๑, ความพยายามในอันเสพ ๑, ยังมรรคใหถึงมรรคหยุดอยู ๑               
เม่ือกระทําครบองค ๔ นี้ ช่ือวาศีลขาด ถาไมครบถือวาศีลดางพรอย”๒๙๓ 

๔. เวนจากมุสาวาท คือ ไมประพฤติดวยวาจาท่ีกลาวเท็จ หมายความวา งดเวนจาก
ความประพฤติในการที่จะกลาวดวยคําพูดท่ีบิดเบือนจากความจริง โดยมีความจงใจเพื่อใหผูฟงเขาใจ
ผิดคิดวา คําท่ีกลาวเท็จนั้นเปนความจริงโดยการแสดงออกทางกายวาจา การแสดงออกทางกายนั้น
หมายถึง กิริยาอาการท่ีแสดงใหคนอ่ืนเขาใจผิด เชน การเขียนจดหมายที่เปนเท็จ การทํารายงาน
หลักฐานเท็จ ปลอมแปลงเอกสารหรือหลักฐาน ทําเคร่ืองหมายใหคนอ่ืนหลงเช่ือรวมถึงการแสดง
กิริยาทางกายอยางคนใบ เปนการใหสัญญาณทําใหคนอ่ืนเขาใจผิด เชน การส่ันศีรษะ พยักหนา ทํามือ 
เปนตน สวนดานวาจาหมายถึง การพูดใหผูอ่ืนเช่ือดวยถอยคําเท็จ โดยเจตนา การพูดคําหยาบคายดวย
ถอยคําท่ีคนท่ัวไปไมนิยมพูด การพูดสอเสียดเพื่อใหผูอ่ืนแตกแยกกัน การพูดเพอเจอดวยถอยคําท่ี   
ไมมีสาระหรือหาประโยชนไมได การพูดเท็จมีโทษมากหรือนอยแลวแตประโยชนท่ีจะถูกตัดรอน
เปนเร่ืองใหญหรือเร่ืองเล็กนอยและแลวแตผูพูด เชน คฤหัสถจะไมใหของของตนก็พูดไปวาไมมี ก็ยัง
มีโทษนอย ถาเปนพยานเท็จมีโทษมาก สําหรับบรรพชิตพูดเลนมีโทษนอย จงใจบอกของท่ีไมเคยเห็น
วาเห็นมีโทษมาก พระอรรถกถาจารยได จัดวางองคประกอบการละเมิดไววา 

                                                        
๒๙๒เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๙. 
๒๙๓เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๐๑. 



๑๗๖ 

“องคประกอบมุสาวาท มีองค ๔ คือ เร่ืองไมจริง ๑, จิตคิดจะกลาวให
คลาดเคล่ือน ๑, ความพยายามเกิดจากจิตนั้น ๑, ผูอ่ืนรูเร่ืองนั้น ๑  เม่ือกลาววาจาครบองค ๔ ช่ือวา   
ศีลขาด ถาไมครบองคถือวาดางพรอยไมดีงาม”๒๙๔ 

๕. เวนจากการดื่มสุราและเมรัย คือ ไมเสพของมึนเมา หมายความวา สุราและเมรัย 
อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท เปนส่ิงเสพติดท่ีทําใหเสียสติสัมปชัญญะ เปนส่ิงท่ีควรงดเวนเพราะ
สุราและเมรัยเปนเหตุใหผูท่ีดื่มมึนเมา ขาดความยั้งคิด หลงลืมเลือน บ่ันทอนสติปญญาของตนเองแลว
มีผลกระทบโดยตรงตอสังคม เพราะศีลขอท่ี ๕ นี้เปนเหตุประกอบของศีลขออ่ืน ๆ ไดท้ังหมด        
ซ่ึงโทษจากการดื่มสุราและเมรัยมีมากนอยตามอกุสลจิตหรือกิเลสในการท่ีดื่ม ตามปริมาณท่ีดื่มและ
ตามผลท่ีจะกอใหเกิดจากการกระทําท่ีผิดพลาดช่ัวราย พระอรรถกถาจารยไดจัดวางองคประกอบการ
ละเมิดไววา 

“องคประกอบของสุราและเมรัยมีองค ๔ คือ น้ําดื่มอยางใดอยางหน่ึงซ่ึงเปนท่ีต้ัง
แหงความประมาท ๑, จิตมีความเปนผูใครจะดื่มปรากฏ ๑, ผูดื่มถึงความพยายามอันเกิดแตจิตนั้น ๑, น้ําเมา
ท่ีดื่มแลวไหลเขาไป ๑”๒๙๕ 

ศีล ๕ นับไดวาเปนการควบคุมตนทางกายและวาจาใหเรียบรอย รักษาความ
ประพฤติของตนใหอยูปกติ และรักษาวินัยของสังคม เปนการปดชองทางท่ีตนจะเสียหาย ๕ ทาง คือ 

ศีล ขอท่ี ๑ ควบคุมตนไมใหเสียหายเพราะความโหดราย 
ศีล ขอท่ี ๒ ควบคุมตนไมใหเสียหายเพราะความมือไว 
ศีล ขอท่ี ๓ ควบคุมตนไมใหเสียหายเพราะความใจเร็ว 
ศีล ขอท่ี ๔ ควบคุมตนไมใหเสียหายเพราะความขี้ปด 
ศีล ขอท่ี ๕ ควบคุมตนไมใหเสียหายเพราะความขาดสติ 

จะเห็นไดวา ศีล ๕ เปนขอบัญญัติท่ีบุคคลในสังคมจะตองละหรืองดเวนเพื่อไมใหมี
การลวงละเมิดตอชีวิต การลวงละเมิดตอทรัพยสิน การลวงละเมิดตอของรักของกันและกัน                 
การลวงละเมิดความจริงดวยวาจา และการลวงละเมิดใด ๆ อันเกิดจากการขาดสติสัมปชัญญะเพราะ
ส่ิงเสพติด สังคมจึงจะอยูไดอยางเปนปกติ ปราศจากการประทุษรายหรือการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 
แตสังคมปจจุบันในยุคไอทีเปนท่ีนาหวงและนาวิตกเปนอยางมาก มีอาชญากรรมเกิดข้ึนทุกวันและ
นับวันมีแตจะเพิ่มระดับความรุนแรงมากข้ึน ๆ อาชญากรรมท่ีรายแรงแทบท้ังหมด  เชน ปลน จี้ ลักขโมย 

                                                        
๒๙๔เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๐๗. 
๒๙๕มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เลม ๓, พิมพคร้ังท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวทิยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๑๘๕. 



๑๗๗ 

หลอกลวง กระทําความผิดทางเพศ ฆาตกรรม ขมขืน ยาเสพติด ฯลฯ และตัวเลขสถิติอุบัติเหตุจาก 
“เมาแลวขับ” ลวนแลวเกิดจากการละเมิดศีล ๕ ท้ังส้ิน การควบคุมตนดวยการรักษาศีล ๕ หรือ   
เบญจศีล จึงเปนขอพื้นฐานท่ีบุคคลในสังคมควรจะตองปฏิบัติ ควบคูกันไปกับเบญจธรรมท่ีเปน     
ขอควรปฏิบัติ ไดแก   
  (๑) เมตตาและกรุณา   
  (๒) สัมมาอาชีวะ   

 (๓) กามสังวร คือ รูจักยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณ หรือ  
        สทารสันโดษ คือ ความพอใจดวยภรรยาของตน        
 (๔) สัจจะ คือ ความสัตย ความซ่ือตรง   

  (๕) สติสัมปชัญญะ คือ รูจักยั้งคิด ระลึกได และ รูตัวอยูเสมอ หรือ  
       อัปปมาทธรรม คือ ความไมประมาท๒๙๖ 

 ๑.๒ ศีล ๘ (อุโบสถศีล) 
                ศีล ๘ หรืออัฎฐศีล หมายถึง การรักษาระเบียบทางกายวาจา ขอปฏิบัติในการ

ฝกหัดกายวาจาใหยิ่งข้ึนไป ๘ ขอ ดังนี้ 
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี  คือ เวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป 
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี คือ เวนจากการถือเอาของที่เขามิไดใหดวย        

อาการแหงขโมย 
๓. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี คือ เวนจากกรรมอันมิใชพรหมจรรย, เวนจากการ

ประพฤติผิดพรหมจรรย คือรวมประเวณี 
๔. มุสาวาทา เวรมณี  คือ เวนจากการพูดเท็จ 
๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี คือ เวนจากน้ําเมาคือสุราและเมรัยอัน

เปนท่ีต้ังแหงความประมาท    
๖. วิกาลโภชนา เวรมณี คือ เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือ 

ต้ังแตเท่ียง แลวไปจนถึงรุงอรุณของวันใหม 
๗. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนมาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฐานา 

เวรมณี คือ เวนจากการฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตรี ดูการละเลนอันเปนขาศึกตอพรหมจรรย       
การทัดทรงดอกไม ของหอม และเคร่ืองลูบไล ซ่ึงใชเปนเคร่ืองประดับตกแตง 
                                                        

๒๙๖พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อางแลว ,
หนา ๑๗๕-๑๗๖.  



๑๗๘ 

๘. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี  คือ เวนจากท่ีนอนอันสูงใหญ หรูหรา
ฟุมเฟอย๒๙๗ 

ความประพฤติท่ีดีงามข้ันอุโบสถศีลหรือศีล ๘ เนนการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ       
การแสดงออกทางกาย ทางวาจา เปนการกระทําท่ีปรากฏรูปรางมองเห็นไดชัด มีจุดมุงหมายเพื่อ     
ขัดเกลาจิตใจใหประณีตยิ่งข้ึน เพื่อกําจัดกิเลสอยางหยาบ อุโบสถศีลนั้นมีพื้นฐานมาจากนิจศีล        
แตอุโบสถศีลเนนความประพฤติมากข้ึน มีขอกําหนดท่ีเปนสิกขาบท ท่ีละเอียดออน เรียบงาย         
เม่ือพิจารณาก็จะทราบไดถึงความเปนอยูของพระอริยบุคคล รวมทั้งวิถีชีวิต ซ่ึงพระพุทธเจาทรง
ช้ีใหเห็นวา บุคคลถาประพฤติตามรอยพระอริยบุคคลพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข
ความเจริญ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก 

สําหรับศีลอุโบสถขอที่ ๓  ซึ่งมีความแตกตางจากนิจศีล (กาเมสุมิจฉารา 
เวรมณี)  คือ  เวนจากการประพฤติผิดพรหมจรรย เปนการเวนจากการเสพอสัทธรรมซ่ึงเปนความ   
มุงหมายในศีลขอนี้อันเปนเบ้ืองตนของพรหมจรรย แตเปาหมายสูงสุดคือความบริสุทธ์ิของจิตใจ     
จึงสําเร็จเปนพรหมจรรยท่ีแทจริง การเสพอสัทธรรมมีราคะเปนเหตุ พรหมจรรยจะบริสุทธ์ิ  ก็ดวย
การงดเวนในอสัทธรรม ไมมีท้ังกาย วาจา และจิตใจ ดังท่ีพระผูมีพระภาคไดตรัสเร่ืองนี้แกภิกษุ
ท้ังหลายไวในอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สังขิตตุโปสถสูตร วา 

“๓. พระอรหันตท้ังหลายละพฤติกรรมอันเปนขาศึกตอพรหมจรรย คือ ประพฤติ
พรหมจรรย เวนหางไกลจากเมถุนธรรมอันเปนกิจของชาวบานอยูตลอดชีวิต  แมเรา   
ก็ละพฤติกรรมอันเปนขาศึกตอพรหมจรรยคือ ประพฤติพรหมจรรย  เวนหางไกลจาก
เมถุนธรรมอันเปนกิจของชาวบานอยูตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้  เพราะ    
องคแมนี้ เราช่ือวาทําตามพระอรหันตท้ังหลายและอยูจําอุโบสถ อุโบสถเปน            
อันประกอบดวยองคที่ ๓ นี้”๒๙๘ 

 
ความหมายของพรหมจรรย คือ การครองชีวิตอันประเสริฐเปนอริยมรรคดําเนิน

ไปสูความดับทุกข ประโยชนอันเนื่องมาจากการประพฤติธรรมท่ีเปนจุดมุงหมายในระดับของ          
อุโบสศีล มีความสัมพันธกับระดับความเปนอยูคุณคาท่ีเปนความดีงามและเคร่ืองเศราหมอง ขุนมัว 
จุดมุงหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือพรหมจรรย ดังนั้นการปฏิบัติจึงเนนถึงจุดมุงหมายสูงสุด 
เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ไดแก ของเค้ียวท่ีเปนอามิสอยางใดอยางหนึ่งไมใหลวงเขา

                                                        
๒๙๗เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๗๖-๑๗๗. 
๒๙๘องฺ.อฏก.๒๓/๔๑/๓๐๔. 



๑๗๙ 

ปากไปต้ังแตเวลาเท่ียงวันไปแลวจนถึงรุงอรุณแหงวันใหม ศีลขอนี้มีความมุงหมายใหผูประพฤติรูจัก
ประมาณในโภชนะ ไมหมกมุนอยูเกี่ยวกับเร่ืองปากทอง และมีความเปนอยูอยางเรียบงายซ่ึงจะสงผล
ทางดานจิตใจโดยตรง ขอนี้เปนการละกามสุขท่ีหยาบเสียดวย  การงดการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 
เปนลักษณะดานหนึ่งของความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม ดังท่ีพระผูมีพระภาคไดตรัสเร่ืองนี้แก
ภิกษุท้ังหลายไวใน อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สังขิตตุโปสถสูตร วา 

“๖. พระอรหันตท้ังหลาย ฉันม้ือเดียว ไมฉันตอนกลางคืน เวนขาดจากการฉันในเวลา
วิกาลอยูตลอดชีวิต แมเราก็บริโภคม้ือเดียว ไมบริโภคตอนกลางคืน เวนขาดจาก      
การบริโภคในเวลาวิกาลอยูตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้ เพราะองคแมนี้        
เราช่ือวาทําตามพระอรหันตท้ังหลายและอยูจําอุโบสถ อุโบสถเปนอันประกอบดวย
องคท่ี ๖ นี้”๒๙๙ 

 
เวนจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี ดูการละเลนอันเปนขาศึกแก

พรหมจรรย การทัดทรงดอกไม ของหอมและเคร่ืองลูบไลซ่ึงเปนเคร่ืองประดับตกแตง ไดแก ความ
คะนองกาย วาจา หมกมุนช่ืนชมยินดีในกามสุขอันเปนท่ีต้ังแหงความกําหนัดยินดีและการบํารุงตน
ดวยเคร่ืองหอม ประดับตกแตงอยางใดอยางหน่ึง ในศีลขอนี้มีความมุงหมายเพื่อ ความสํารวมระวัง   
ส่ิงเราอันเปนเหตุใหเกิดความกําหนัดยินดีในกามารมณ ความสุขของปุถุชนท่ัวไปยอมเสพเสวยอยูกับ
ความกําหนัดยินดีในกาม ความงดเวนอยางถูกวิธี เปนการเพิ่มคุณคาใหแกชีวิตของคน ทําใหชีวิตมี
ทางออกในทางความสุขท่ีแทจริงท่ีไมตองเพ่ิมตัณหา อันกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ดังท่ีพระผูมีพระภาค
ไดตรัสเร่ืองนี้     แกภิกษุท้ังหลายไวในอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สังขิตตุโปสถสูตร วา 

“๗. พระอรหันตท้ังหลายละเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี                 
ดูการละเลนอันเปนขาศึกแกกุศล การทัดทรง ประดับ ตกแตงรางกายดวยพวงดอกไม  
ของหอม และเคร่ืองประทินผิวอันเปนลักษณะแหงการแตงตัวอยูตลอดชีวิต แมเรา     
ก็ละเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี ดูการละเลนท่ีเปนขาศึกแกกุศล 
การทัดทรง ประดับ ตกแตงรางกายดวยพวงดอกไม ของหอม และเคร่ืองประทินผิว 
อันเปนลักษณะแหงการแตงตัวอยูตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้ เพราะองค     
แมนี้ เราช่ือวาทําตามพระอรหันตท้ังหลายและอยูจําอุโบสถ อุโบสถเปน                   
อันประกอบดวยองคท่ี ๗ นี้”๓๐๐ 

                                                        
๒๙๙องฺ.อฏก.๒๓/๔๑/๓๐๔. 
๓๐๐องฺ.อฏก.๒๓/๔๑/๓๐๕. 



๑๘๐ 

เวนจากท่ีนอนสูงใหญ หรูหรา ฟุมเฟอย ไดแก ความเปนผูมีการนอนอันสบาย
ในท่ีนอนอันโออานุม ซ่ึงท่ีนอนเชนนี้เปนปจจัยใหผูนอนมีจิตอันสัดสายในทางกามารมณ ซ่ึงไมใช
ความเปนอยูของพระอริยะ ดังท่ีพระผูมีพระภาค ไดตรัสเร่ืองนี้แกภิกษุท้ังหลายไวในอังคุตตรนิกาย 
อัฏฐกนิบาต สังขิตตุโปสถสูตร วา 

“๘. พระอรหันตท้ังหลายละเวนขาดจากท่ีนอนสูงและท่ีนอนใหญ นอนบนท่ีนอนตํ่า  
คือ บนเตียงหรือบนท่ีนอนท่ีปูลาดดวยหญาอยูตลอดชีวิต   แมเราก็ละเวนขาดจาก        
ท่ีนอนสูงและท่ีนอนใหญ นอนบนท่ีนอนตํ่า คือ บนเตียงหรือบนที่นอนที่ปูลาด       
ดวยหญาอยูตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้ เพราะองคแมนี้ เราช่ือวาทําตาม     
พระอรหันตท้ังหลายและอยูจําอุโบสถ อุโบสถเปนอันประกอบดวยองคท่ี ๘ นี้๓๐๑ 

 
เม่ือพิจารณาศีลอุโบสถแลว จะเห็นวา ความเปนอยูโดยปกติของมนุษย ซ่ึงเรียกวา

มนุษยธรรมหรือนิจศีล จะเนนท่ีการไมเบียดเบียน สวนอุโบสถศีลจะเนน ๒ อยาง คือ นอกจากการไม
เบียดเบียนแลวยังเนนถึงระบบการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติเพื่อลดตัณหา ส่ิงใดเปนไปในเร่ืองของ
กาม ศีลอุโบสถก็มุงเพื่อท่ีจะละกามท่ีจะเปนประโยชนตอการประพฤติพรหมจรรย อันเปน
จุดมุงหมายในการเขาถึงพระพุทธศาสนาไดอยางแทจริง 

๒. ศีลของบรรพชิต 
                    คําวา “บรรพชิต” ในทางพระพุทธศาสนา ไดแก “ภิกษุและสามเณร” มีขอปฏิบัติ 

เปนกฎระเบียบเรียกวา “สิกขาบท”  สําหรับสามเณรพระพุทธองคทรงบัญญัติสิกขาบทไวเปนเคร่ือง
กํากับความประพฤติ ๑๐ ขอ ซ่ึงรวมอยูในสวนของพระวินัย  ศีลสําหรับภิกษุ ๒๒๗ ขอ และ           
ศีลสําหรับภิกษุณี ๓๑๑ ขอ  สรุปวา ศีลสําหรับบรรพชิต แบงเปน ๓ ประเภท คือ 
 - ศีล ๑๐  คือสิกขาบทท่ีสามเณรรักษาอยูเปนประจํา 
 - ศีล ๒๒๗ คือสิกขาบทท่ีภกิษุในพระพุทธศาสนารักษาอยูเปนประจํา  
 - ศีล ๓๑๑ คือสิกขาบทท่ีภิกษุณีในพระพุทธศาสนารักษาอยูเปนประจํา  

๒.๑ ศีล ๑๐ 
                       ศีล ๑๐ หรือสิกขาบท ๑๐ เปนศีลท่ีพระพุทธเจาบัญญัติข้ึนตามฐานะของ

บุคคล ดังมีปรากฏในพระวินัยปฎก มหาวรรค สิกขาปทกถาวา 
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ แกสามเณรและใหสามเณรศึกษา
ในสิกขาบท ๑๐ นั้น คือ  

                                                        
๓๐๑อง.อฏฐก.๒๓/๔๑/๓๐๕. 



๑๘๑ 

๑) เจตนางดเวนจากการฆาสัตว  
๒) เจตนางดเวนจากการถือเอาของท่ีเจาของมิไดให 
๓) เจตนางดเวนจากพฤติกรรมอันมิใชพรหมจรรย 
๔) เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ  
๕) เจตนางดเวนจากน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหงความ

ประมาท  
๖) เจตนางดเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล  
๗) เจตนางดเวนจากการฟอนรํา ขับรองบรรเลงคนตรีและดูการละเลน

อันเปนขาศึกตอพรหมจรรย  
๘) เจตนางดเวนจากการทัดทรงดอกไมของหอมและเคร่ืองลูบไล     

ซ่ึงใชเปนเคร่ืองประดับ ตกแตง  
๙) เจตนางดเวนจากท่ีนอนสูงและท่ีนอนใหญ 

๑๐) เจตนางดเวนจากการรับเงินและทอง๓๐๒ 
สําหรับศีลขอท่ี ๑๐ เวนจากการรับเงินและทอง การบัญญัติสิกขาบทขอนี้

มุงเนนเพื่อใหเหมาะสมกับความเปนอยูของอริยชน คือมีความขวนขวายในกิจการงานนอย ดํารงชีวิต 
เปนบรรพชิต ตองอาศัยผูอ่ืนเปนผูเกื้อกูล ไมสะสมทรัพยสมบัติใด ๆ มีความกังวลนอย มีการปฏิบัติ
ธรรมเปนท่ีต้ังในการดํารงอยู การมีทรัพย เชน เงินและทองเปนส่ิงใชสอยของคฤหัสถ ความจําเปนใน
การใชจายทรัพยของบรรพชิตนั้นมีนอยหรือไมมีเลย  ศีล ๑๐ จึงมีความแตกตางจากศีล ๕ และ  ศีล ๘ 
โดยส้ินเชิงในขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการมีทรัพยระหวางคฤหัสถกับบรรพชิต การเวนจากการรับเงินและ
ทองเปนเคร่ืองช้ีวัดการกํากับและควบคุมความประพฤติของบรรพชิต 

 ๒.๒ ศีล ๒๒๗ 
                           ศีลสําหรับพระภิกษุสงฆนั้น พระอรรถกถาจารยประมวลเขาและจัดเปน

ประเภทได ๔ อยาง เรียกวา ปาริสุทธิศีล (หมายถึง ศีลคือความบริสุทธ์ิ หรือความประพฤติบริสุทธ์ิท่ี
จัดเปนศีล) มีดังนี้  

 ๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล  ศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกข เวนขอหาม    
ทําตามขออนุญาต ประพฤติเครงครัดในสิกขาบทท้ังหลาย ศีลขอนี้รักษาสําเร็จดวยศรัทธา 

                                                        
๓๐๒ว.ิม.๔/๑๐๖/๑๖๘. 



๑๘๒ 

 ๒. อินทรียสังวรศีล  ศีลคือความสํารวมอินทรีย ระวังไมใหบาปอกุศลธรรม 
เชน ความชอบ ชัง ติดใจ หรือขัดใจ ครอบงําเม่ือรับรูอารมณดวยอินทรียท้ัง ๖ คือ เม่ือตาเห็นรูป        
หูฟงเสียง จมูกดมกล่ิน ล้ินล้ิมรส กายถูกตองส่ิงกระทบ และใจรูคิดเร่ืองราวตาง ๆ ศีลขอนี้สําเร็จดวยสติ 

 ๓. อาชีวปาริสุทธิศีล  ศีลคือความบริสุทธ์ิแหงอาชีวะ ไดแก เล้ียงชีวิตโดย
ทางท่ีชอบธรรมบริสุทธ์ิ ไมประกอบการแสวงหาในทางท่ีผิด เชน ไมพูดอวดอุตริมนุษยธรรมท่ี         
ไมมีจริงในตน ไมกระทํากุหนาคือการหลอกลวง ไมกระทําลปนาคือประจบเขากิน ไมกระทํานิมิตให
เขาถวายปจจัย ไมเอาลาภตอลาภ เชน ใหของนอยแกเขาไป เขาจะไดถวายมากตอบมา เปนตน         
ศีลขอนี้สําเร็จดวยวิริยะ 

 ๔. ปจจัยสันนิสิตศีล คือศีลท่ีเกี่ยวกับปจจัยส่ี ไดแก ปจจัยปจจเวกขณ คือ        
ใชปจจัยส่ีดวยพิจารณาใหเปนไปตามความหมายและประโยชนหรือคุณคาท่ีแทจริงของส่ิงนั้น ๆ     
ไมบริโภคดวยตัณหา เชน ฉันอาหารเพื่อหลอเล้ียงรางกายใหสุขภาพดี มิใชเพื่อปรนเปรอหรือ
สนกุสนานมัวเมา ศีลขอนี้สําเร็จดวยปญญา๓๐๓ 

         พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท ๒๒๗ ขอ สําหรับกํากับความประพฤติของ
ภิกษุในพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา ปาฏิโมกขสังวรศีล เปนหลักการศึกษาอบรมในฝายบทบัญญัติ หรือ
ขอปฏิบัติท่ีเปนเบ้ืองตนของพรหมจรรยสําหรับปองกันความประพฤติเสียหาย คือ ศีลที่เปนอาทิ
พรหมจริยากาสิกขา และสวนท่ีเปนขนบธรรมเนียมท่ีจะชักนําความประพฤติใหดีงาม                      
ซ่ึงอํานวยประโยชนในการเปนอยูของพระสงฆ คือ อภิสมาจาริกาสิกขา หลักการที่พระพุทธเจาทรง
บัญญัติแกพระภิกษุนี้จัดเปนพระวินัย โดยลําดับตามเหตุอันเกิดข้ึนซ่ึงเรียกวานิทานบาง ปกรณบาง 
เม่ือใดความเสียหายเกิดข้ึน เพราะภิกษุรูปใดทําอยางใดอยางหน่ึง เม่ือนั้นพระพุทธองคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ทรงลงโทษแกภิกษุผูลวงละเมิดตามความผิด หนักบาง เบาบาง เชนเดียวกับกฎหมายของ
บานเมือง โดยโทษท่ีเกิดข้ึนนั้นอยางหนักท่ีสุดก็คือ พนสภาพจากภิกษุในพระพุทธศาสนาอยาง
ส้ินเชิง  โทษอยางกลางสงฆเปนผูปรับโทษใหอยูกรรม และสงฆก็ตองเปนผูระงับอาบัติ โทษอยางเบา
ตองแสดงโทษตอภิกษุอ่ืน โดยสิกขาบทของพระผูมีพระภาคเจาท่ีจะพึงยกข้ึนแสดงเปนขอ ๆ 
ตามลําดับทุกกึ่งเดือนมีปรากฏในพระวินัยปฎก มหาวิภังค ดังนี้    

ทานท้ังหลาย นิทานขาพเจายกข้ึนแสดงแลว 
ธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว 
ธรรม คือ สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว 
ธรรม คือ อนิยต ๒ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว 

                                                        
๓๐๓พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา ๗๙๓-๗๙๔.  



๑๘๓ 

ธรรม คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว 
ธรรม คือ ปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว 
ธรรม คือ ปาฏิเทสนิยะ ๔ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว 
ธรรม คือ เสขิยะท้ังหลาย ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว 
ธรรม คือ อธิกรณสมถะ ๗ ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว 
สิกขาบทของพระผูมีพระภาคเจานั้นมีเทานี้มาในสูตร นับเนื่องในสูตร  
มาสูวาระท่ีจะพึงยกข้ึนแสดงเปนขอ ๆ ตามลําดับทุกกึ่งเดือน พวกเรา
ท้ังหมดพึงพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน ศึกษาในพระสูตร
นั้นเทอญ๓๐๔ 

 
ในหนังสือพุทธบัญญัติ ๒๒๗ พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน (สมาน กลฺยาณธมฺโม)  

ไดกลาวถึง โทษท่ีเกิดข้ึนเพราะความละเมิดในขอท่ีพระพุทธเจาทรงหาม เรียกวา อาบัติ ไววา 
“อาการ ท่ีภิกษุตองอาบัติมี ๖ อยาง คือ (๑) อลชฺชิตา (เพราะไมมีความ
ละอาย) (๒) อฺญาณตา (เพราะไมรู) (๓) กุกฺกุจฺจปกตตา (เพราะสงสัย
แลวขืนทํา ) (๔) อกปฺปเย กปฺปยสฺญิตา (เพราะเห็นวาควรในส่ิงท่ี      
ไมควร)  (๕) กปฺปเย อกปฺปยสฺญิตา (เพราะเห็นวาไมควรในส่ิงท่ีควร)               
(๖) สติสมฺโมสา (เพราะลืมสติ)”๓๐๕ 
 
อาบัติ แปลวา ความตอง หรือแปลวา ธรรมชาติอันภิกษุหนึ่งตองดวยประพฤติ

อนาจาร เปนการนอกบัญญัติ เปนกิริยาท่ีลวงละเมิดพระพุทธบัญญัติ ซ่ึงพระอัมราภิรักขิต (เกิด)      
ไดกลาวไวในหนังสือบุพสิกขาวรรณา วา  

“การจัดประเภทของสิกขาบท พระพุทธองคทรงบัญญัติไว ๗ อยางคือ                   
(๑) ปาราชิก คืออาบัติยังบุคคลใหแพ  ภิกษุใดตองแลวตองขาดจาก
ความเปนภิกษุ (๒) สังฆาทิเสส คืออาบัติมีสงฆในกรรมเบ้ืองตนและ
สําเร็จดวยกรรมในท่ีสุด (๓) ถุลลัจจัย คืออาบัติหยาบกวาอาบัติท่ีแสดง
กับภิกษุอ่ืน สําเร็จดวยการแสดง (๔) ปาจิตตีย คืออาบัติท่ีทําใหกุสล

                                                        
๓๐๔ว.ิม.๒/๖๕๕/๗๓๗. 
๓๐๕พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน(สมาน กลฺยาณธมฺโม), พุทธบัญญัติ ๒๒๗, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๘. 



๑๘๔ 

ธรรมใหตกไป (๕) ปาฏิเทสนียะ คืออาบัติท่ีพึงแสดงคืน (๖) ทุกกฏ คือ
อาบัติวาดวยเร่ืองทําช่ัว ทําผิดตออริยมรรค  (๗) ทุพภาษิต คืออาบัติวา
ดวยเร่ืองการกลาวคําช่ัว”๓๐๖ 

 
พระวินัยบัญญัติท่ีปรากฏในปาฏิโมกข  มีวัตถุประสงคหรือความมุงหมายท่ี

เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติสําหรับพระภิกษุ เพื่อปองกันความเสียหายอันจะเกิดกับพระภิกษุหรือเกิดกับ
สงฆหมูใหญ ความมุงหมายหลักก็คือ เพื่อความเรียบรอยแหงสงฆในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมี
ประโยชนสําหรับกลุมชน หมูคณะและประเทศชาติ เพราะสามารถควบคุมความเปนไปของสังคมให
เรียบรอยไมวาจะเปนคําส่ัง กฎ ระเบียบ หรือจารีตประเพณีท่ีมีช่ือตางกันออกไป ดังเชน กฎหมาย 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ เปนตน กติกาเหลานี้ถือวาเปนวินัยและ
กฎหมายของกลุมชนท่ีอยูรวมกัน คนท่ีเจริญและชาติท่ีเจริญไดยอมตอง  มีวินัยและกฎหมายเปน  
แนวทางการปฏิบัติ ดังนั้นไมวาบรรพชิตหรือคฤหัสถ ตางปฏิบัติหนาท่ีของตน ไมละเมิด ไมละเวน 
ไมเพิกเฉยดูดาย ไมกาวกายหนาท่ีของกันและกัน การประพฤติตนใหอยูในขอบเขต ยอมเกิดความดี
งามข้ึน และเม่ือประชาชนแมรักษาวินัยของชาติแลวยังตองปฏิบัติตามวินัยของศาสนาคือศีล ๕ หรือ
ศีล ๘ สวนบรรพชิตเม่ือรักษาวินัยของศาสนาก็ยังตองรักษาวินัยของชาติดวยเชนเดียวกัน สังคมก็จะมี
แตความสงบสุขเรียบรอยมีความเกื้อกูลกันอันเนื่องมาจากการประพฤติดีงามของบุคคลท่ีอยูในสังคม 

๒.๓ ศีล ๓๑๑ 
                พระวินัย เปนระเบียบแบบแผนสําหรับฝกฝนควบคุมความประพฤติของ

ภิกษุณีสงฆใหมีชีวิตท่ีดีงาม เจริญกาวหนา และควบคุมหมูชนใหอยูรวมกันดวยความสงบเรียบรอย 
ประมวลบทบัญญัติขอบังคับสําหรับฝกฝนควบคุมความประพฤติของภิกษุณีเชนเดียวกับของภิกษุ 
เพียงแตจํานวนสิกขาบทของภิกษุณีนั้นมีมากกวาจํานวนสิกขาบทของภิกษุซ่ึงสิกขาบทของภิกษุนั้น 
มีจํานวน ๒๒๗ สิกขาบท แตสิกขาบทของภิกษุณีมี ๓๑๑ สิกขาบท สิกขาบทของภิกษุณีนั้นมีการ
บัญญัติแบงเปน ๒ กลุมคือ 

  ก. อสาธารณบัญญัติ หรือเอกโตบัญญัติ เปนบทบัญญัติท่ีพระผูมีพระภาคทรง
ปรารภภิกษุณีสงฆบัญญัติไวเฉพาะสําหรับภิกษุณีสงฆฝายเดียวท่ีตองรักษา มีจํานวน ๑๓๐ สิกขาบท 
ภิกษุไมตองรักษา 

                                                        
๓๐๖พระอัมราภิรักขิต(เกิด), บุพสิกขาวรรณา, (พระนคร : พระจันทร, ๒๕๐๘), หนา ๕๘. 
 



๑๘๕ 

                 ข. สาธารณบัญญัติ หรืออุภโตบัญญัติ บทบัญญัติท่ีพระผูมีพระภาคทรง
ปรารภภิกษุสงฆบัญญัติสิกขาบทใหภิกษุรักษา และภิกษุณีตองรักษาดวย มีจํานวน ๑๘๑ สิกขาบท๓๐๗ 

นอกจากนั้น พระพุทธเจายังไดทรงบัญญัติพระวินัยปกครองหมูคณะท่ีเรียกวา
ภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ ปรับโทษแกภิกษุและภิกษุณีผูฝาฝนเปน ๓ ระดับ คือ 

๑) อยางหนัก ทําผูฝาฝนใหขาดจากความเปนภิกษุและภิกษุณ ี
๒)อยางกลาง ทําผูฝาฝนใหตองประพฤติขอวัตรเพ่ือทําตนใหพนผิด 
๓) อยางเบา ทําผูฝาฝนใหตองประจานตนตอสงฆ คณะหรือบุคคลจึงพนผิด๓๐๘ 

พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท (คือ ขอท่ีจะตองศึกษาหรือเปนบทฝกฝน
อบรมตนเอง) ไมวาจะเปน ศีล ๑๐ ของสามเณร  ศีล ๒๒๗ ของภิกษุ  ศีล ๓๑๑ ของภิกษุณี โดยมี
ประโยชนท่ีมุงหมายของวินัยและวัตถุประสงค ๑๐ ประการ ซ่ึงมีกลาวไวในอุปาลิสูตร ดังนี้ 

๑) เพื่อความดงีามท่ีเปนไปโดยความเห็นชอบรวมกันของสงฆ 
๒) เพื่อความผาสุกแหงสงฆ 
๓) เพื่อกําราบคนหนาดานไมรูจักอาย 
๔) เพื่อความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุผูมีศีลดีงาม 
๕) เพื่อปดกั้นความเส่ือมเสีย ความทุกข ความเดือดรอนท่ีจะมีในปจจุบัน 
๖) เพื่อบําบัดความเส่ือมเสีย ความทุกข ความเดือดรอนท่ีจะมีในภายหลัง 
๗) เพื่อความเล่ือมใสของคนท่ียังไมเล่ือมใส 
๘) เพื่อความเล่ือมใสยิ่งข้ึนไปของคนท่ีเล่ือมใสแลว 
๙) เพื่อความต้ังม่ันแหงสัทธรรม 

๑๐) เพื่อสงเสริมความเปนระเบียบเรียบรอย สนับสนนุวนิัยใหหนักแนน๓๐๙ 
นอกจากนี้ในอังคุตตรนิกาย พระพุทธเจาทรงแสดงวัตถุประสงคของการ

บัญญัติสิกขาบท เพิ่มอีก ๒ ประการคือ 
๑) เพื่อเอ้ืออนุเคราะหแกคฤหัสถท้ังหลาย    

       

                                                        
๓๐๗ว.ิภิกขุน.ี๓/บทนํา/(๗)-(๘).  
๓๐๘วิวรรธน สายแสง, “การศึกษาเปรียบเทียบพระวินัยของภิกษุกับภิกษุณีในพระพุทธศาสนา

เถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีปาจิตตีย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒. 

๓๐๙องฺ.ทสก.๒๔/๓๑/๘๑.  



๑๘๖ 

 ๒) เพื่อตัดรอนฝกฝายของภกิษุผูมีความปรารถนาช่ัวราย๓๑๐   
จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของการบัญญัติศีลของบรรพชิต คือเพื่อใหเกิด ความดี

งามและประโยชนสุขของสังคมสวนรวม บทบัญญัติเกี่ยวกับสังฆกรรมตาง ๆ อันไดแก การดําเนิน
กิจการของสงฆโดยการรวมกันคิดรวมกันพิจารณาของภิกษุท้ังหลายผูเปนสมาชิกจะเปนไปไดดวยดี  
ก็ดวยความสามัคคีของสงฆ ท่ีเรียกวาสังฆสามัคคี  เปนธรรมเอกท่ีเม่ือเกิดมีในโลก ก็จะเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของพหูชน 

กลาวโดยรวมแลว การควบคุมตนดวยศีลของคฤหัสถและของบรรพชิตมีจุดมุงหมาย
เดียวกัน คือควบคุมกํากับความประพฤติของบุคคล ในแงของคฤหัสถศีลเปนหลักความประพฤติ    
เปนขอแนะนําส่ังสอน เปนขอบัญญัติไปตามกฎธรรมดาแหงความดีความช่ัว ไดแก ศีล ๕ และศีล ๘ 
บุคคลผูประพฤติยอมไดรับผลดีหรือผลชั่ว ในแงของบรรพชิตศีลเปนวินัย เปนแบบแผนขอบังคับท่ี
บัญญัติเสมือนประมวลกฎหมายสําหรับกํากับควบคุมความประพฤติของสมาชิกในหมูชน 
ประกอบดวยสิกขาบทตาง ๆ มีท้ังขอกําหนดเกี่ยวกับความเปนอยูสวนตัว ความสัมพันธระหวาง
สมาชิก ความสัมพันธกับคนภายนอก การดําเนินกิจการตาง ๆ ของสงฆ ตลอดจนการปฏิบัติตอ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พระพุทธองคทรงบัญญัติสิกขาบทตาง ๆ ข้ึนเปนวินัยใหแกภิกษุสงฆ 
ภิกษุณีสงฆ และสามเณร คือ ศีล ๒๒๗ ศีล ๓๑๑ และศีล ๑๐ บุคคลใดละเมิดสิกขาบทอันเปนวินัย
จะตองไดรับโทษตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีทรงบัญญัติไว  

       ๓.๒.๔.๓ ผลของการควบคุมตนดวยศีล 
              พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวา โลกนี้จะสงบรมเย็นไดก็ตอเม่ือมนุษยเคารพ         
ในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ท้ังทางกาย วาจา และใจ ทรงช้ีใหเห็นวา       
สัตวทุกจําพวกรักสุข เกลียดทุกข ตองการไดยินแตคําพูดท่ีไพเราะออนหวานกันท้ังนั้น เม่ือมนุษย
ตองการใหผู อ่ืนประพฤติปฏิบัติท่ีออนนอมแกเรา เราก็ควรประพฤติปฏิบัติเชนนั้นแกเขากอน         
การประพฤติปฏิบัติเพื่อมิใหผิดศีลหรือทําใหศีลขาด ตองมีการสํารวมกาย วาจา โดยมีสติรูตัวอยู
ตลอดเวลา ส่ิงท่ีนับวาเปนตัวทําลายสติตัวฉกาจก็คือ ส่ิงเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด นอกจากจะ  
ไมมีประโยชนแลว  ยังนําไปสูความประมาทอันเปนเหตุใหเสียทรัพยสิน หรือเส่ือมเสียเกียรติยศ
ช่ือเสียง บางคร้ังอาจทําใหตนเองและผูอ่ืนตองไดรับอันตรายถึงชีวิต ดังจะเห็นไดจาก ตัวเลขสถิติ
อุบัติเหตุบนทองถนนในชวงวันหยุดยาว (เทศกาลปใหมและสงกรานต) ของคนไทยจากการเมา    
แลวขับ ยังคงอยูในอัตราท่ีสูงและไมมีทีทาวาจะลดจํานวนลงเลย ถึงแมจะมีมาตรการการรณรงค    
ลดอัตราการสูญเสียออกมาทุกปก็ตาม 

                                                        
๓๑๐องฺ.ทุก.๒๐/๒๐๑/๑๓๕.  



๑๘๗ 

สาระของศีลอยูท่ีเจตนา คือ การไมลวงละเมิด ไดแก ไมละเมิดระเบียบ กฎเกณฑ 
บทบัญญัติ อีกแงหนึ่งคือไมละเมิดตอผูอ่ืน ไมเจตนาลวงเกินเบียดเบียนผูอ่ืน มองอีกดานหน่ึง ศีลอยูท่ี
ความสํารวมระวัง คอยปดกั้นหลีกเวนไมใหความช่ัวเกิดข้ึน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ดังพุทธพจนท่ีวา 

“. . . ศีลเปนท่ีรวมแหงความสํารวม  เปนท่ีรวมแหงความไมลวงละเมิด             
เปนท่ีรวมแหงเจตนาท่ีเกิดในขณะสํารวมและไมลวงละเมิดนั้น”๓๑๑ 

 “ช่ือวาศีล  เพราะมีความหมายวา สํารวมปาณาติบาต  ช่ือวาศีล  เพราะมี
ความหมายวาไมลวงละเมิดปาณาติบาต...อทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร...มุสาวาท          
...ปสุณาวาจา...ผรุสวาจา...สัมผัปปลาปะ...อภิชฌา...พยาบาท...มิจฉาทิฏฐิ”๓๑๒  

“ช่ือวาศีล เพราะมีความหมายวาสํารวมกามฉันทะดวยเนกขัมมะ ช่ือวาศีล 
เพราะมีความหมายวา ไมลวงละเมิดกามฉันทะดวยเนกขัมมะ...พยาบาทดวยอพยาบาท 
...ถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา...อุทธัจจะดวยอวิกเขปะ...วิจิกิจฉาดวยธัมมววัตถาน 
ฯลฯ ...กิเลสอยางหยาบดวยสกทาคามิมรรค...กิเลสอยางละเอียดดวยอนาคามิมรรค...
ช่ือวาศีล เพราะมีความหมายวาสํารวมกิเลสทั้งปวงดวยอรหัตตมรรค ช่ือวาศีล เพราะมี
ความหมายวาไมลวงละเมิดกิเลสท้ังปวงดวยอรหัตตมรรค...”๓๑๓ 

 
ในคัมภีรวิสุทธิมรรค กลาวถึง “ความไมกาวลวง” วา 
“ความไมกาวลวงในธรรมที่เปนอกุศล ซึ ่งมีความหมายรวมถึงจิตและ   

เจตสิกท้ังหลายท่ีเปนไปเกี่ยวกับความไมกาวลวง มีลักษณะตรงกันขามกับความกาว
ลวง “กายทุจริต ๓ อยางช่ือวา ความกาวลวงทางกาย วจีทุจริต ๔ อยาง ช่ือวาความกาว
ลวงทางวาจา ทุจริตท้ังสองช่ือวา ความกาวลวงท้ังทางกาย    และทางวาจา โดยประการ
ท่ีวานี้จึงเปนอันทรงแสดงถึงความกาวลวง อาชีวัฏฐมกศีล”๓๑๔ 

 

                                                        
๓๑๑ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๙/๖๐.  
๓๑๒ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๐/๖๐.  
๓๑๓ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๑/๖๑-๖๒. 
๓๑๔ชัยวัฒน กปลกาญจน, วิสุทธิมรรคและปรมัตถมัญชุสามหาฎีกา ฉบับแปลเปนภาษาไทย, 

ภาค ๑ เลม ๑ (กรุงเทพมหานคร: สัมฤทธ์ิการพิมพ, ๒๕๒๕), หนา ๕๒. 



๑๘๘ 

และบทสรุปของผูมีศีล คือ “บุคคลใดในโลกน้ี  สํารวมกาย วาจา ใจ ไมทําบาปกรรม
อะไร ไมพูดเหลาะแหละเพราะเหตุแหงตน บัณฑิตเรียกคนเชนนั้นวา ผูมีศีล”๓๑๕ 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การควบคุมตนดวยศีล คือการประพฤติปฏิบัติตน
ดวยสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ อันเปนองคของมรรค ไดแก การพูด การกระทํา 
และการประกอบอาชีพท่ีมีเจตนาปราศจากความทุจริตหรือความคิดท่ีเบียดเบียนผูอ่ืน ศีลจึงเปน       
ตัวชวยควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา และยึดม่ันในการเล้ียงชีพท่ีสุจริต ทําใหบุคคลนั้นต้ังม่ัน
อยูในสังคมดวยความถูกตองดีงาม  

จะเห็นไดวา ศีล อันแปลวา ปรกติ หมายถึง กฎ กติกา และระเบียบของสังคมเพื่อควบคุม
ความประพฤติของคนใหอยูในกรอบเดียวกัน เม่ือบุคคลรับเอาศีลไปเปนขอปฏิบัติสําหรับตน ทําใหเกิด
ความปกติทางกายและวาจา ไมถูกกิเลสครอบงําตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ผลท่ีไดรับคือ การฝกหัด
ขัดเกลาตนเองเพ่ือความกาวหนาในคุณธรรมท่ีสูงยิ่ง ๆ ข้ึน และการคํานึงถึงประโยชนของผูอ่ืนหรือ 
ของสังคม ไมวาจะเปนสังคมของคฤหัสถหรือบรรพชิต ก็จะมีแตความสงบสุขเรียบรอย เปนสภาพท่ี
เกื้อกูลแกการดําเนินชีวิตและปฏิบัติกิจ ความประพฤติดีงามของบุคคลทําให มีความสัมพันธที่ดีกับ
ผูอ่ืน สังคมอยูกันอยางสันติ  เม่ือมองศีลในแงท่ีเปนฐานของใจในสวนท่ีเปนตัวเจตนาเคร่ืองงดเวน
เบ้ืองตน ศีลเปนขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมกายวาจาและอาชีวะใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะเปนพื้นฐาน
ของการฝกจิตในระดับสมาธิ ทําใหจิตใจสงบเกิดสมาธิไดงาย เม่ือจิตสงบเปนสมาธิ ก็เกิดความ
คลองตัวในการท่ีจะใชปญญา คิดหาเหตุผล และหาหนทางท่ีจะทําความดียิ่ง ๆ ข้ึนไป ตามหลักของ
ไตรสิกขาอันประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญา 

๓.๒.๕ การควบคุมตนดวยสต ิ
พระพุทธเจาทรงวางหลักธรรม เพื่อเปนการปดกั้นจิตจากส่ิงท่ีเปนอกุศล และพัฒนาใหจิตนอม

ไปสูส่ิงท่ีเปนกุศล หลักธรรมท่ีวานั้นคือสติ การฝกสติทําใหจิตรูเทาทันตออารมณตางๆ ท่ีเขามากระทบ
ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ สติเปนเสมือนกําแพงกั้นอันตรายท้ังปวงไมใหเกิดข้ึน  แลวสามารถขจัด
ออกไปไดหรือทําใหเบาบางไดตามลําดับ สติกอใหเกิดประโยชน ท้ังทางโลกและ ทางธรรม การงานทาง
โลกยอมสําเร็จลุลวงไปดวยดี สามารถผานปญหาอุปสรรคตาง ๆ ไปไดดวยดี ทําใหประสบความสุขความ
เจริญรุงเรืองในหนาท่ีการงาน และการประพฤติ ปฏิบัติธรรมยอมสามารถบรรลุธรรมได หรือถาไมสามารถ
บรรลุนิพพานในชาตินี้ ก็ทําใหไดรับความสงบสุขในการดําเนินชีวิต การเจริญสติปฏฐาน ๔ เปนวิธีการ
ปฏิบัติท่ีสําคัญมากทางพระพุทธศาสนา เพราะเปนการฝกสติใหระลึกรูถึงความสงบของการทํางานใน

                                                        
๓๑๕ขุ.ชา.๒๗/๗๖/๖๐๗. 



๑๘๙ 

รางกาย (กายานุปสสนา) ความรูสึก (เวทนานุปสสนา) ความคิด (จิตตานุปสสนา) และการรับรู (ธัมมา
นุปสสนา) ดังท่ีกลาวไวในกามสุตตนิทเทส ความวา 

“...คําวา  มีสติ  อธิบายวา  มีสติดวยเหตุ ๔ อยาง  คือ 
๑. ช่ือวามีสติ  เม่ือเจริญสติปฏฐานพิจารณากายในกาย 
๒. ช่ือวามีสติ  เม่ือเจริญสติปฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาท้ังหลาย 
๓. ช่ือวามีสติ  เม่ือเจริญสติปฏฐานพิจารณาจิตในจิต 
๔. ช่ือวามีสติ  เม่ือเจริญสติปฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมท้ังหลาย... 

...มีสติดวยเหตุอีก ๑๐ อยาง คือ  
๑. ช่ือวามีสติ  เพราะระลึกถึงพุทธคุณ  
๒. ช่ือวามีสติ  เพราะระลึกถึงธรรมคุณ  
๓. ช่ือวามีสติ  เพราะระลึกถึงสังฆคุณ  
๔. ช่ือวามีสติ  เพราะระลึกถึงศีลท่ีตนรักษา  
๕. ช่ือวามีสติ  เพราะระลึกถึงทานท่ีตนบริจาคแลว  
๖. ช่ือวามีสติ  เพราะระลึกถึงคุณท่ีทําคนใหเปนเทวดา  
๗. ช่ือวามีสติ  เพราะต้ังสติกําหนดลมหายใจเขาออก  
๘. ช่ือวามีสติ  เพราะระลึกถึงความตายท่ีจะตองมีเปนธรรมดา  
๙. ช่ือวามีสติ  เพราะระลึกท่ัวไปในกาย (ใหเห็นวาไมงาม)  
๑๐. ช่ือวามีสติ  เพราะระลึกถึงธรรมเปนท่ีสงบระงับ(กิเลสและ ความทุกข) 

คือ นิพพาน๓๑๖    
ดังนั้นสติจึงเปนองคธรรมสําคัญท่ีจะสนับสนุนใหเกิดปญญา สติทําใหสามารถรักษา

เสถียรภาพความเปนสมาธิ (คือ ไดฌาน) แลวนํามาเปนบาทฐานในการเจริญวิปสสนาอันเปนปญญา (ญาณ) 
เพื่อความหลุดพนจากทุกขท้ังปวง สติเปนท้ัง สตินทรีย (สติท่ีเปนใหญ) สติพละ (สติท่ีเปนกําลัง) สัมมาสติ 
(ระลึกชอบ)  สติสัมโพชฌงค (สติท่ีเปนองคแหงการตรัสรูธรรม) และเอกายนมรรค (สติท่ีเปนทางเอก) 

๓.๒.๕.๑ ความหมายและความสําคัญของสติ  
 สติ แปลวา ความระลึกได ความนึกข้ึนได ความไมเผลอ ฉุกคิดข้ึนได๓๑๗สติจึงเปนการระลึก

รูในขณะท่ีนิ่งจดจอ หรือขณะท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงในรางกาย จิตใจ และอารมณ อาการที่จิตนึก

                                                        
๓๑๖ขุ.ม.๒๙/๓/๑๓.  
๓๑๗พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ,อางแลว , 

หนา ๒๔๙. 



๑๙๐ 

ถึงส่ิงท่ีจะทําจะพูดได นึกถึงส่ิงท่ีทําคําท่ีพูดไวแลวได เปนอาการท่ีจิต ไมหลงลืม ระงับยับยั้งใจได ไมให
เลินเลอพล้ังเผลอ ปองกันความเสียหายเบ้ืองตน ยับยั้งช่ังใจ ไมบุมบาม เรียก         อีกอยางหนึ่ง
วา ความไมประมาท (อัปปมาทธรรม) สติในความหมายของ อัปปมาทธรรม หมายถึง การเปนอยูโดย
ไมขาดสติ การระมัดระวังอยูเสมอ ไมยอมถลําลงไปใน ทางเส่ือม และไมยอมพลาดโอกาสสําหรับ
ความเจริญในทางดีงาม ตระหนักดีถึงส่ิงท่ีตองทําและตองไมทํา ใสใจสํานึกอยูเสมอในหนาท่ี ไม
ปลอยปละละเลย กระทําการดวยความจริงจัง และพยายามเดินรุดหนาอยูตลอดเวลา  

ความสําคัญของสติในฐานะอัปปมาทธรรมจะเห็นไดจากพระธรรมท่ีพระพุทธองค 
ทรงแสดงไวเปนอันมากรวมลงอยูในความไมประมาท ดังพุทธพจนดังตอไปนี้ 

“ภิกษุท้ังหลาย  รอยเทาของสัตวท่ีเท่ียวไปบนแผนดินท้ังหมดรวมลงใน     
รอยเทาชาง  รอยเทาชาง ชาวโลกกลาววาเลิศกวารอยเทาเหลานั้น เพราะเปน         
รอยใหญ แมฉันใด กุศลธรรมท้ังหมดก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีความไมประมาทเปนมูล  
รวมลงในความไมประมาท  ความไมประมาท บัณฑิตกลาววาเลิศกวากุศลธรรม
เหลานั้น...”๓๑๘ 

“เราไมเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่งท่ีเปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน       
ก็เกิดข้ึน หรือเปนเหตุใหอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเส่ือมไปเหมือนความไมประมาทนี้   
เม่ือไมประมาทแลว  กุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนก็เกิดข้ึน  และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว
ก็เส่ือมไป”๓๑๙ 

“เราไมเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่งท่ีเปนไปเพื่อความดํารงมั่น ไมเส่ือมสูญ  
ไมหายไปแหงสัทธรรมเหมือนความไมประมาทนี้  ความไมประมาทยอมเปนไปเพื่อ
ความดํารงม่ัน ไมเส่ือมสูญ  ไมหายไปแหงสัทธรรม”๓๒๐  

 
รวมถึงปจฉิมโอวาทของพระพุทธองคกอนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ความวา

“ภิกษุ ท้ังหลาย   บัดนี้ เราขอเตือนเธอท้ังหลาย  สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมไปเปนธรรมดา                
เธอท้ังหลายจงทําหนาท่ีใหสําเร็จดวยความไมประมาทเถิด”๓๒๑ 

                                                        
๓๑๘สํ.ม.๑๙/๑๔๐/๗๕; องฺ.ทสก.๒๔/๑๕/๒๓. 
๓๑๙องฺ.เอก.๒๐/๕๙/๑๑.  
๓๒๐องฺ.เอก.๒๐/๑๑๕/๑๘.   
๓๒๑ที.ม.๑๐/๒๑๘/๑๖๖.  



๑๙๑ 

 จึงกลาวไดวา ผูใดมีสติอยูดวยความไมประมาท ไมลุมหลงมัวเมา ไมหลงลืม      
ผูนั้นยอมมีจิตท่ีสงบสุข เนื่องดวยไมถูกอารมณใด ๆ มากระทบท่ีทําใหเกิดตัณหา อุปาทาน หรือ   
กิเลส สติจึงเปนเร่ืองสําคัญของทุกคนท่ีจะตองมีอยูตลอดเวลา เพราะเราตองยึดสติไวเปนหลักในการ
ควบคุมตนใหปฏิบัติแตส่ิงท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

นอกจากนี้สติยังมีความสําคัญในอินทรีย ๕ กลาวคือ สติเปนท่ียึดเหนี่ยวของใจ 
ใจเปนท่ียึดเหน่ียวของอินทรีย ๕ ประการ อันไดแก  จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย     
และกายินทรีย ฉะนั้นสติจึงเปนท่ียึดเหนี่ยวของธรรมท่ีเปนใหญในการทําหนาท่ีแตละอยางดวย ดังท่ี
พระพุทธองคทรงตรัสไวในอุณณาภพราหมณสูตร สรุปไดวา 

ใจเปนท่ียึดเหนี่ยวของอินทรีย ๕     
        สติเปนท่ียึดเหนี่ยวของใจ     
        วิมุตติเปนท่ียึดเหนี่ยวของสติ  

 นิพพานเปนท่ียึดเหนี่ยวของวิมุตติ๓๒๒  
๓.๒.๕.๒ ลักษณะของสติ  

 สตินั้นมีลักขณาทิจตุกกะ คือ มีอาการ ๔ อยาง ไดแก 
(๑)  อปลาปนลกฺขณา       
       หมายความวา สติมีอาการไมเล่ือนลอยเปนลักษณะ 
(๒) อสมฺโมสนรสา        
       หมายความวา สติมีการไมหลงลืมเปนกิจ 
(๓) อารกฺขปจจฺุปฏฐานา วิสยาภิมุขีภาวปจจฺุปฏฐานา วา 

หมายความวา สติมีการคอยรักษาจิตเปนอาการปรากฏ หรือ มีการ         
มุงตรงตออารมณท่ีกําลังปรากฏเฉพาะหนา เปนอาการปรากฏ 

(๔) ถิรสฺญาปทฏฐานา   กายาทิสติปฏฐานปทฏฐานา วา 
       หมายความวา สติมีการจําไดอันม่ันคงเปนเหตุใกลใหเกิดหรือมีสติปฏฐาน ๔ 

                       คือ กายานุปสสนาสติปฏฐาน เปนตน เปนเหตุใกลใหเกิด๓๒๓ 
สติ เปนสภาวธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดพรอมกับจิต ดับพรอมกับจิต รูอารมณ

เดียวกันกับจิต สตินั้นเกิดกับจิตประเภทท่ีดีงามเทานั้น ไมเกิดกับอกุศล สติเปนความระลึกไดท่ี
เปนไปใน ส่ิงท่ีเปนกุศล เชน ระลึกการเสียสละ ระลึกการไมทําทุจริต ฯลฯ สติจึงเปนความระลึกได 

                                                        
๓๒๒สํ.ม.๑๙/๕๑๒/๓๒๓-๓๒๔.  
๓๒๓อภ.ิสํ.๓๔/๕๒/๓๖. 



๑๙๒ 

ไมหลงลืมในกุศลธรรมท้ังหลาย การฝกสติบอย ๆ จะทําใหกุศลธรรมท้ังหลายเจริญงอกงาม และ
อกุศลธรรมท้ังหลายออนกําลังลงไป 

ลักษณะการทํางานโดยท่ัวไปของสติ คือ การไมปลอยใจใหเล่ือนลอย ไมปลอย
อารมณใหผานไปเร่ือยเปอย ไมปลอยใหความนึกคิดฟุงซานไปในอารมณตางๆ คอยเฝาระวังอารมณ
ท่ีผานมาแตละอยาง สติจะมุงหนาเขาหาอารมณนั้น ๆ ทําหนาท่ีเหมือนนายประตู  เฝาอายตนะตางๆ 
ท่ี เปนทางรับอารมณตรวจดูอารมณท่ีผานเขามา  การทําหนาท่ีของสติเปนท้ัง  ในแงปฏิเสธ
(negative)และในแงอนุมัติ (positive) กลาวคือ ในแงปฏิเสธ เปนตัวปองกันยับยั้งจิตไมใหฟุงซาน 
ไมใหกาวพลาดถลําลงในทางท่ีไมพึงประสงค ไมยอมใหความช่ัวไดโอกาสเกิดข้ึนในจิต และไมยอม
ใหใชความคิดผิดเปนอกุศล สวนในทางอนุมัติสติเปนตัวควบคุมตรวจตรากระแสการรับรู ความ      
นึกคิด และพฤติกรรมทุกอยางใหอยูในแนวทางท่ีตองการ คอยกํากับจิตไวกับอารมณท่ีตองการ และ
ยึดอารมณใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อพิจารณาจัดการอยางใดอยางหนึ่งตอไป๓๒๔ 
 ลักษณะของสติยังมีกลาวไวในปกรณพิเศษมิลินทปญหา สรุปความวา พระเจา   
มิลินทไดมีพระราชปุจฉาถามพระนาคเสนถึงลักษณะของสติวา มีลักษณะเปนอยางไร พระนาคเสน
ไดถวายวิสัชนาวา สติมีลักษณะ ๒ ประการ คือ  

๑. อปลาปนลักขณาสติ หมายถึง อารมณใหระลึกไปในธรรมท้ังหลาย คือ 
เตือนวา ส่ีงนี้ดี ส่ิงนี้ช่ัว ส่ิงนี้เปนประโยชน ส่ิงนี้ไมเปนประโยชน ส่ิงนี้เปนคุณ ส่ิงนี้เปนโทษ ส่ิงนี้
ขาว ส่ิงนี้ดํา เตือนอารมณใหระลึกในธรรมทั้งหลายนี้วา ธรรมส่ิงนี้เปนสติปฏฐาน ๔ ธรรม ส่ิงนี้เปน
สัมมัปปธาน ๔ ธรรมส่ิงนี้เปนโพชฌงค ๗ ธรรมส่ิงนี้เปนอัฏฐังคิกมรรค ๘ ธรรมส่ิงนี้เปนสมถกรรม
ฐาน  ธรรมส่ิงนี้เปนวิปสสนากรรมฐาน ธรรมส่ิงนี้เปนฌานสมาบัติ เปนวิชชา วิมุตติ เปนกองจิต   
กองเจตสิก เม่ือไดอปลาปนลักขณาสติ เตือนอารมณใหระลึกถึงธรรมดังนี้ ก็มิได สองเสพซ่ึงธรรมอัน
มิควรจะสองเสพ กลับสองเสพซ่ึงธรรมอันควรจะสองเสพ 

๒. อุปคัณหณลักขณาสติ หมายถึง สติท่ีชักชวนใหถือเอาคติในธรรมอันดี 
เม่ืออุปคัณหณลักขณาสติบังเกิดในสันดาน ยอมพิจารณาวา ธรรมส่ิงนี้มีอุปการะ ธรรมส่ิงนี้             
หาอุปการะมิได ก็นําเสียซ่ึงธรรมอันมิไดเปนประโยชน ถือเอาธรรมอันเปนประโยชน นําเสียซ่ึงธรรม

                                                        
๓๒๔พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว,  หนา 

๘๐๙.   



๑๙๓ 

อันมิไดเปนอุปการะ ถือเอาแตธรรมอันเปนอุปการะ อุปคัณหณลักขณาสติ มีลักษณะละเสียซ่ึง        
ส่ิงอันช่ัว ถือเอาแตส่ิงอันดี๓๒๕ 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา สติมีลักษณะเปนการระลึกรูไดถึงการกระทํา คําพูด      
ท้ังในอดีตและปจจุบัน และระลึกถึงส่ิงอันพึงกระทําในอนาคตดวย สติเปนเสมือนเคร่ืองยับยั้ง    
เคร่ืองหาม เคร่ืองคัดกรอง เคร่ืองปองกันมิใหกระทําหรือพูดในส่ิงท่ีไมถูกไมชอบ และสงเสริมใหทํา
หรือพูดในส่ิงท่ีดีท่ีชอบ สติจึงเปนหลักธรรมท่ีสําคัญมากปรากฏอยูในหมวดธรรมหลายแหง เชน   
สติปฏฐาน ๔ โพชฌงค ๗ อริยมรรค ๘ สัทธรรม ๗  อินทรีย ๕ พละ ๕ เปนตน 

๓.๒.๕.๓ หลักการควบคุมตนดวยสต ิ
      “สติ” เปนหลักธรรมหน่ึงในการควบคุมบังคับตนไมใหประพฤติส่ิงท่ีไมดีงาม          

หรือส่ิงท่ีไมถูกตอง  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชใน      
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ณ อาคารใหมสวนอัมพร เม่ือวันท่ี            
๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐  มีความตอนหนึ่งวา 

“...ความบังคับตนเองนั้นเกิดข้ึนไดจากความรูสึกระลึกไดวาอะไรเปนอะไร 
หรือเรียกส้ัน ๆวา สติ กลาวคือ กอนท่ีบุคคลจะทํา จะพูด หรือแมแตจะคิด เร่ืองตาง  ๆ     
สติหรือความรูสึกระลึกไดนั้นจะทําใหหยุดคิดวา ส่ิงท่ีจะทํานั้นผิดชอบช่ัวดีอยางไร จะมี
ผลเสียหายหรือจะเปนประโยชนอยางไรตอไปในระยะยาว เม่ือบุคคลคิดไดก็จะ
สามารถตัดสินการกระทําของตนไดถูกตอง แลวก็จะกระทําแตเฉพาะส่ิงท่ีสุจริตท่ีมี
ประโยชนอันยั่งยืน ไมกระทําส่ิงท่ีจะเปนความผิดเสียหายท้ังแกตนและสวนรวม ความ   
มีสตินั้นจะชวยใหสามารถศึกษาทุกส่ิงทุกอยางไดอยางละเอียดประณีต คือ เม่ือจะ
ศึกษาส่ิงใด ก็จะพิจารณากล่ันกรองส่ิงท่ีมิใชความถูกตองแทจริงออกเสียกอน เพื่อให
ไดมาแตเนื้อแทท่ีปราศจากโทษ บัณฑิตท้ังปวงผูหวังความม่ันคงปลอดภัยท้ังของตนของ
ชาติบานเมือง เม่ือจะทําการงานใด ๆ ท่ีสําคัญ ควรอยางยิ่งท่ีจะหยุดคิดสักหนอยกอน 
ทุกคร้ัง แลวทานจะไมตองประสบกับความผิดหวังและผิดพลาดในชีวิต...”๓๒๖ 
 

                                                        
๓๒๕มหามกุฏราชวทิยาลัย, มิลินทปญหา, พิมพคร้ังท่ี ๘ (ฉบับพิมพในงานฉลองพระชนมายุ 

๘๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฒนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก), 
(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๕๓-๕๙. 

๓๒๖www.ohm.go.th/th/monarch/speech(๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 



๑๙๔ 

สติมีบทบาทสําคัญมากท่ีจะควบคุมตนใหประพฤติหรือกระทําส่ิงถูกตองดีงาม ดังนั้นเราจึง
จําเปนตองฝกเจริญสติบอย ๆ ตามวิธีอานาปานสติ กายคตาสติ สติปฏฐาน ๔ เปนตน การเจริญ       
สติปฏฐาน ๔ คือการมีสติเฝาตามพิจารณารูกาย เวทนา จิต ธรรม หรือ อธิบายอีกอยางหน่ึงคือการ
เฝาดูกายและใจของตนเอง ใหเกิดความเขาใจอยางถองแทวา เปนส่ิงท่ีไมเท่ียง (อนิจจัง) คงสภาพทน
อยูไมได (ทุกขัง) ไมมีตัวตน (อนัตตา) จนจิตเกิดความเบ่ือหนาย คลายกําหนัด หมดความยึดม่ันถือมั่น
ในกายและใจในท่ีสุด สําหรับการเจริญกรรมฐานตามวิธีสติปฏฐาน ๔ นั้น ผูปฏิบัติจะตองเพง
พิจารณาตามฐาน ๔ ฐาน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ซ่ึงฐานท้ัง ๔ เปนผูท่ีถูกเพงหรือถูกพิจารณา 
สําหรับผูเพงหรือพิจารณา ก็คือ สติกับสัมปชัญญะ สติจะเกาะจับส่ิงท่ีพิจารณาเอาไว สัมปชัญญะเปน
ตัวปญญาท่ีจะตระหนักรู ส่ิงหรืออาการท่ีถูกพิจารณานั้นวา คืออะไร มีความมุงหมายอยางไร 
ยกตัวอยางเชน เม่ือกําหนดพิจารณาการเคลื่อนไหวของรางกาย เชน การเดิน ก็รูตัววาเดินทําไม เดินไป
ไหน เปนตน และเขาใจส่ิงนั้นหรือการกระทํานั้นตามความเปนจริง อาการท่ีกําหนดเพงพิจารณาของ
สตินั้น มีสาระสําคัญท่ีการรูเห็นตามท่ีมันเปนในขณะนั้น คือ ดู เห็น เขาใจวา อะไรกําลังเปนไป
อยางไร ปรากฏผลอยางไร เขาเผชิญหนา รับรู พิจารณา เขาใจ ตามดูมันไปใหทันทุกยางขณะเทานั้น 
ไมสรางปฏิกิริยาใด ๆ ข้ึนในใจ ไมมีการคิดกําหนดคา ไมมีการคิดวิจารณ ไมมีการวินิจฉัยวา ดีช่ัว 
ถูกผิด เปนตน ไมใสความรูสึกใด ๆ ไมมีความโนมเอียงในใจ ไมมีความยึดม่ันในอารมณตาง ๆ ไมวา
จะเปน ถูกใจ ไมถูกใจ ชอบใจ ไมชอบใจ  เปนตน เพียงเห็นเขาใจตามท่ีมันเปนเทานั้น ไมสราง
ความคิดผนวกเอาวา ของเรา ของเขา ตัวเรา ตัวเขา นาย ก. นาย ข. เปนตน เม่ือพิจารณาเวทนาท่ีเกิดข้ึน  
ในใจตนขณะน้ันวา มีทุกขเกิดข้ึน ก็รูวาทุกขเกิดข้ึน ทุกขนั้นเกิดข้ึนอยางไร กําลังจะหมดไปอยางไร 
เม่ือพิจารณาธรรมารมณวา มีความกังวลใจเกิดข้ึน เกิดความกลุมใจข้ึน ก็จับเอาความกลุมหรือกังวลใจ
นั้นข้ึนมาพิจารณาวา มันเกิดข้ึนอยางไร เปนมาอยางไร หรือเวลาเกิดความโกรธ พอนึกไดรูตัววา
โกรธ ความโกรธก็หยุดหายไป แลวจับเอาความโกรธนั้นข้ึนมาพิจารณาคุณโทษ เหตุเกิดและอาการที่
มันหายไป เม่ือศึกษาพิจารณาวิเคราะหทุกขของตน ทุกขนั้นจะไมมีพิษสงอะไรแกตัวผูพิจารณาเลย 
เพราะเปนแตตัวทุกขเองลวน ๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึน ท่ีกําลังดับไป ไมมีตัวเรา ตัวเขา ส่ิงตาง ๆ ท่ีปรากฏข้ึน
ในจิตนั้น เกิดข้ึนแลวก็ดับไป๓๒๗ 

 ดังนั้นการเจริญสติปฏฐาน ๔ คือ การทําใหมีสติระลึกรูในความรูสึกตัวท่ัวพรอมอัน
เปนไปในกาย เวทนา จิต และธรรม การระลึกรูของสติทําใหจิตไมไหลไปตามท่ีเสวยอารมณ หรือ  
                                                        

๓๒๗พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 
๘๑๖.  

 



๑๙๕ 

ไมไหลไปตามท่ีรับรูความเปนไปในกาย เวทนา จิตและธรรมนั้น ความรูสึกตัวท่ัวพรอม ก็คือ การมี
สัมปชัญญะซ่ึงเกิดในฐานอันเปนท่ีต้ังแหงสติ ๔ ประการ ดังนี้  

๑. มีสัมปชัญญะ คือความรูสึกตัวท่ัวพรอมอันเปนไปในกายอยางท่ัวถึง แลวมีสติ
รูในความรูสึกตัวท่ัวพรอมอันเปนไปในกายอยางท่ัวถึงนั้น  

๒. มีสัมปชัญญะ คือความรูสึกตัวท่ัวพรอมอันเปนไปในเวทนาอยางท่ัวถึง แลวมี
สติรูในความรูสึกตัวท่ัวพรอมอันเปนไปในเวทนาอยางท่ัวถึงนั้น  

๓. มีสัมปชัญญะ คือความรูสึกตัวท่ัวพรอมอันเปนไปในจิตอยางท่ัวถึง แลวมีสติรู
ในความรูสึกตัวท่ัวพรอมอันเปนไปในจิตอยางท่ัวถึงนั้น  

๔. มีสัมปชัญญะ คือความรูสึกตัวท่ัวพรอมอันเปนไปในธรรมอยางท่ัวถึง แลวมี
สติรูในความรูสึกตัวท่ัวพรอมอันเปนไปในธรรมอยางท่ัวถึงนั้น 

จะเห็นไดวา การที่จิตจะเปนกุศลไดนั้นตองมีสติประกอบรวมอยูกับสัมปชัญญะ
ดวยเสมอ สติมักทํางานคูกันไปกับสัมปชัญญะ จึงเรียกธรรมท้ังสองวา ธรรมมีอุปการะมาก หมายถึง 
ธรรมท่ีเกื้อกูลในกิจหรือในการทําความดีทุกอยาง การมีชีวิตอยูกับปจจุบันก็คือ การอยูโดยมี
สติสัมปชัญญะ กลาวคือ สติกําหนดตามทันส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึนในขณะนั้น ๆ แตละขณะ ไมติดของคางคา
กับอารมณท่ีผานไปแลว ไมเล่ือนไหลสูอดีต ไมเล่ือนลอยไปในอนาคต หากพิจารณาเร่ืองในอดีตหรือ
อนาคต ก็เอาสติกําหนดจับส่ิงนั้นมาใหปญญาพิจารณาอยางมีความมุงหมาย ทําใหเปนอารมณปจจุบัน
ของจิต เชนนี้แลวจิตยอมไมตกเปนทาสของตัณหาหรือไมถูกตัณหาชักจูง  

๓.๒.๕.๔ ผลของการควบคุมตนดวยสติ 
  เม่ือมีกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส เขามากระทบทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 

หนาท่ีของผูเจริญสติคือ สํารวมอินทรีย ๖ ระมัดระวังไมสงจิตออกไปภายนอก เฝาระวังจิตไมใหเกิด
กิเลส (โลภ โกรธ หลง) ไมใหเกิดอารมณยินดียินราย ดูกาย วาจา ใจของตัวเอง การมีสติคือ การทําใหจิต
อยูกับส่ิงท่ีกําหนด ภาวะท่ีจิตอยูกับส่ิงท่ีกําหนดก็คือ สมาธิ ตอจากนั้นก็พิจารณาดวยโยนิโสมนสิการ 
นอมเขาไปภายในจิตใจ พิจารณาตามเหตุและผลของส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอารมณ (อารมณ คือส่ิงท่ีใจรับรู
ผานทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ) จนมองเห็นโทษของกิเลส เกิดหิริโอตัปปะ (ละอายและเกรงกลัวตอ
บาป คือ ธรรมท่ีเปนโลกบาล)  

การควบคุมตนดวยสติมีผลดังนี้ 
๑. ทําใหจิตมีความเปนอิสระ เพราะไมหวั่นไหวไปกับอารมณตาง ๆ ท่ีมา

กระทบ อารมณเหลานั้นจะถูกเพงหรือพิจารณาอยางมีสติ ดังนั้นกิเลส ตัณหา และ ทิฏฐิ จึงไมอาจ 
กลํ้ากรายเขามารบกวนจิตได 



๑๙๖ 

๒. เม่ือสติจับอยูกับส่ิงท่ีกําลังพิจารณา สัมปชัญญะทําหนาท่ีรูและเขาใจตาม  
สภาพความเปนจริง กลาวไดวา ปญญาทําหนาท่ีอยางไดผลดีท่ีสุด ไมถูกหันเหไปจากส่ิงท่ีเปนจริง
เพราะความรูสึก ความเอนเอียง หรืออคติตาง ๆ  

๓. สติท่ีตามทันส่ิงตาง ๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึน ทําใหจิตอยูในภาวะต่ืนตัว รูและ
เขาใจส่ิงตาง ๆ ตามท่ีมันเปน ทําใหไมมีความรูสึกอยากได(อภิชฌา)และไมมีความทุกขใจ(โทมนัส) 
จิตจะมีความโปรงเบา ผอนคลาย และสงบ 

๔. การเจริญสติตามหลักสติปฏฐาน ๔ ทําใหพิจารณาเห็นรูปธรรมนามธรรม
ท่ีเกิดข้ึนตามหลักปฏิจจสมุปบาทและหลักไตรลักษณ วา รูปธรรมนามธรรมแตละอยางท่ีเปน
สวนประกอบสวนตาง ๆ กําลังเกิดดับตามสภาวะของมัน  และเม่ือวิเคราะหแยกแยะก็เห็นการกระจาย
ออกเปนสวน ๆ แตละขณะ ๆ และมองเห็นการสืบตอกันเปนกระบวนการ การเพงพิจารณาเห็นเชนนี้
ทําใหจิตไมยอมถูกหลอกใหยึดติดเอาส่ิงตาง ๆ เปนของตน จิตเปนอิสระ ปลอดโปรง เรียกวา     
สภาพของจิตมีสุขภาพสมบูรณ ดังคํากลาวท่ีวา สติ ในทางพระพุทธศาสนานั้น เปนยิ่งกวายา
อายุวัฒนะและใดๆในโลก สติเปนส่ิงท่ีจะชวยให เราตระหนักถึงส่ิงท่ีเปนอยู นอกจากน้ียังมี            
คํากลาวถึงสติอ่ืน ๆ อีกดังนี้ 

 “สติ...คือพลังมหัศจรรยแหงชีวิต 
   สติ มีพลังมหาศาล เปนพลังท่ีจะบอกวา เราอยูท่ีไหน ขอใหใจเราอยูท่ีนั่น 
   สติ เปนส่ิงท่ีจะชวยให เราตระหนักถึงส่ิงท่ีเปนอยู”๓๒๘  

                         สติ มีประโยชนอยางมากในทุกกรณี เปรียบเสมือนกับเกลือท่ีตองใชในกับขาวทุกอยาง 
หรือเปรียบเสมือนกับนายกรัฐมนตรีท่ีตองเก่ียวของในราชการทุกอยาง คือ สติเปนท้ังตัวเหน่ียวร้ัง
ปรามจิตและตัวหนุนประคองจิต  สรุปประโยชนของสติไดดังนี้ 

๑. สติทําใหจิตเปนสมาธิไดงาย เนื่องจากสติชวยควบคุมรักษาสภาวะจิตใหอยูใน
ภาวะท่ีตองการ โดยเลือกรับส่ิงท่ีดีถูกตอง และกันส่ิงท่ีไมดีไมถูกตองออกไป   

๒. ความมีสติทําใหจิตโปรงเบา ผอนคลาย และเปนสุขโดยสภาพของมันเอง 
พรอมท่ีจะเผชิญกับความเปนไปตาง ๆ และจัดการกับส่ิงท้ังหลายในโลกอยางไดผลดี 

๓. การใชสติเหนี่ยวนํากระบวนการรับรูและกระแสความคิด ทําใหสามารถขยาย
ขอบเขตการรับรูและความคิดออกไปในมิติตาง ๆ ได 

๔. การมีสติโดยยึดหรือจับเอาอารมณท่ีเปนวัตถุมาเพงหรือพิจารณานั้น เปนการ
เสริมสรางปญญาใหเจริญบริบูรณ ดังคํากลาวท่ีวา สติมา ปญญาเกิด 

                                                        
๓๒๘http://www.thairath.co.th/content/390798(๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)  



๑๙๗ 

๕. สติชวยชําระพฤติกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ให
บริสุทธ์ิ อิสระ ไมถูกครอบงําดวยอํานาจของตัณหาอุปาทาน และเม่ือทํางานรวมกับสัมปชัญญะก็จะ
ทําใหพฤติกรรมเหลานั้นถูกตองตามความเปนจริง เปนเหตุผลบริสุทธ์ิลวน ๆ ท่ีเกิดจากปญญา๓๒๙ 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา สติเปรียบไดกับเสาหลักอันม่ันคงของจิต มีบทบาท
สําคัญในการควบคุมตนใน ๒ ดาน ดานหนึ่งคือปดกั้นกิเลสไมใหกลํ้ากรายเขามา และอีกดานหนึ่งคือ
เอ้ืออํานวยจิตใหเกิดปญญาเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริงภายใตกฎไตรลักษณ ทําใหจิตหลุดพน
จากอาสวะท้ังหลาย เทากับเปนการทําลายตนตอของกิเลสอันเปนท่ีมาของอกุศลกรรม 

 
๓.๓ การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา 

ชีวิตมนุษยท่ีเกิดข้ึนมาบนโลก ไมเพียงแตตองการความอยูรอดและการเจริญเติบโตทางกาย
เทานั้น หากยังตองการความเจริญงอกงามทางจิตใจและปญญาดวย ไมเชนนั้นแลวมนุษยก็คง           
ไมแตกตางจากสัตวอ่ืน มนุษยไดช่ือวาเปนสัตวประเสริฐ มีคุณสมบัติท่ีอยูในตัวท้ังทางรางกาย และ
จิตใจท่ีสามารถพัฒนาได เม่ือมนุษยพัฒนาตนแลวยอมไดรับความเคารพนับถือและยกยองเชิดชู       
ซ่ึงตรงกับบาลีตอนหนึ่งท่ีวา “ทนฺโต เสฎโฐ มนุสุเสสุ” หมายความวา มนุษยท่ีฝกตนดีแลวยอมเปน   
ผูประเสริฐสุด๓๓๐ จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนานั้นใหความสําคัญกับการฝกตนหรือพัฒนาตนเสมอ 
 ๓.๓.๑ ความหมายของการพัฒนาตน 
                     คําวา “พัฒนา” ในภาษาสันสกฤตมาจาก “วรฺธน” แปลวา ความเจริญ ในภาษาบาลี       
มาจากคําวา “วฑฺฒน” หรือ “วัฒนะ” แปลวา ความเจริญ ความงดงาม เพิ่มขยายข้ึน ฝกฝน ทําให      
ยืนยาวข้ึน  และในภาษาไทย ก็มีความหมายวา ความเจริญ ความงอกงาม การขยับขยาย๓๓๑ 

เม่ือพิจารณาคําวา “พัฒนา” หรือ “วัฒนา” ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา พบวา 
หมายถึง การเจริญ การเติบโต เชน ตนไมงอก เปนการเติบโตท่ีไมมีการควบคุม อาจยั่งยืน หรือ       
ไมยั่งยืนก็ได  เดิมนั้นพระพุทธศาสนาไมไดใชคําวา พัฒนา  มีคํา ๆ หนึ่งท่ีใชกันมาก คือ คําวา 
“ภาวนา”  ถาแปลกันในภาษาไทยงาย ๆ แปลวา เจริญ เปนความเจริญท่ียั่งยืน๓๓๒ ดังนั้น คําวา 
                                                        

๓๒๙พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา ๘๑๐.   
๓๓๐สงวน สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : อักษรา

พิพัฒน, ๒๕๔๓), หนา ๑๔๕. 
๓๓๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อางแลว, หนา ๕๘๐. 
๓๓๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุต.โต), พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร :       

โรงพิมพธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๓. 



๑๙๘ 

“พัฒนา” ในภาษาไทยปจจุบันมีความหมายตรงกับคําภาษาบาลีวา “ภาวนา” การพัฒนาตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาน้ันจะตองต้ังอยูบนหลักภาวนา ๔ คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปญญา
ภาวนา   

พระธรรมกิตติวงศ(ทองดี สุรเตโช) กลาววา หลักการพัฒนาเบ้ืองตนมุงเนนไปที่การ
พัฒนาบุคคลกอน เพราะบุคคลท้ังหลายเปนปจจัยใหญสุดในสังคมและเปนตัวปรุงแตงปจจัยตางๆ        
ในสังคมท่ีสําคัญท่ีสุดดวย เพราะบุคคลเปนผูสรางวัตถุ สรางกฎระเบียบในสังคม เปนผูกําหนด
นโยบายหลักปฏิบัติในสังคม รวมทั้งเปนผูสืบตอมรดกสังคมท่ีไดรับการถายทอดตลอดมาดวย       
เม่ือบุคคลไดพัฒนาตนเอง หรือไดรับการพัฒนาดีแลว ก็จะรวมกันพัฒนาวัตถุและปจจัยตางๆ          
ในสังคมตอไป ปจจัยตาง ๆ ในสังคมเม่ือถูกบุคคลผูพัฒนาตัวเองดีแลวรวมกันพัฒนา ก็จะเปนปจจัยท่ี
มีประโยชนและอํานวยประโยชนใหแกสังคม๓๓๓    

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)ไดใหความหมายการพัฒนาตนไววา การพัฒนาตน คือ    
การพัฒนาคุณสมบัติท่ีอยูภายในตัวบุคคล หรือพัฒนาจิตใจคนภายในสวนลึก บุคคลแตละคนตอง   
ทําดวยตัวเอง คนอ่ืนจะไปพัฒนาใหไมได แตก็ชวยไดบาง เชน การสรางสภาพแวดลอมท่ีเกื้อกูลหรือ
ชวยแนะนําอะไรตาง ๆ ให แตวาถึงตัวแทจริงแลว ทุกคนตองมีการพัฒนาตนเอง ดังนั้นการพัฒนา
จิตใจจึงเปนเร่ืองของการพัฒนาตน๓๓๔ การฝกฝนพัฒนาตนน้ันยอมหมายถึง การที่จะไมเปนคนแข็งท่ือ
ท่ีจะยึดม่ันแตเพียงวาของฉันดีท่ีสุด แลวไมยอมปรับปรุงแกไข ในทัศนะของพระธรรมปฎก 
ความหมายของการพัฒนาตนนั้น ก็คือการพัฒนาจิตใจ ซ่ึงเปนสวนภายในของตัวมนุษยทุกคนและ   
ท่ีสําคัญจะตองเปนการกระทําดวยตัวของมนุษยเองและพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขตัวเองหากเกิดความ
ผิดพลาดข้ึน นอกจากน้ีทานยังไดกลาวอีกวา การพัฒนาตน หมายถึง การพัฒนาปญญา มีปญญารู
เกี่ยวกับชีวิต เกี่ยวกับตัวตนแลว ความยึดม่ันถือม่ันก็นอยลง คือพัฒนาตนแลวก็จะบ่ันทอนความยึด
ม่ันในตัวตน จึงทําใหมีความทุกขนอยลง ถาไมไดพัฒนาตนก็มีความยึดม่ันในตัวตนมาก ตัวตนก็ออก
รับการกระทบเร่ือยไป ก็มีแตทุกขมากข้ึนพอกพูนข้ึนเสมอ๓๓๕การพัฒนาตน ก็คือการพัฒนาปญญา 
เพื่อท่ีจะใหปญญาเปนสวนชวยในการขัดเกลาความยึดม่ันถือม่ันท่ีอยูภายในใหนอยลง หากสามารถ

                                                        
๓๓๓พระธรรมกิตติวงศ(ทองดี สุรเตโช), หลักการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ  

เล่ียงเชียง, ๒๕๔๒), หนา ๒-๓. 
๓๓๔พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนธิิโกมลคีมทอง, 

๒๕๓๐), หนา ๔. 
๓๓๕เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๙. 



๑๙๙ 

พัฒนาปญญาไดแลว ความทุกขก็ยอมนอยลงตามไปดวย จะเห็นไดวาการพัฒนาตนน้ัน ก็คือ
กระบวนการพัฒนาปญญามนุษย เพื่อใหชีวิตอยูเหนือทุกข นั่นเอง       

การพัฒนาตน ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา self-development แตยังมีคําท่ีมีความหมาย
ใกลเคียงกับคําวาการพัฒนาตน และมักใชแทนกันบอยๆ ไดแก การปรับปรุงตน (self-improvement) 
การบริหารตน (self-management) และการปรับตน (self-modification) หมายถึง การเปล่ียนแปลง
ตัวเองใหเหมาะสมเพ่ือสนองความตองการและเปาหมายของตนเอง หรือเพื่อใหสอดคลองกับส่ิงท่ี
สังคมคาดหวัง   

ความหมายท่ี ๑ การพัฒนาตนคือการที่บุคคลพยายามท่ีจะปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตนดวยตนเองใหดีข้ึนกวาเดิม เหมาะสมกวาเดิม ทําใหสามารถดําเนิน
กิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพื่อสนองความตองการ แรงจูงใจ หรือเปาหมายท่ีตนต้ังไว 

ความหมายท่ี ๒ การพัฒนาตนคือการพัฒนาศักยภาพของตนดวยตนเองใหดี
ข้ึน ท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เพื่อใหตนเปนสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสังคม 
เปนประโยชนตอผูอ่ืน ตลอดจนเพ่ือการดํารงชีวิตอยางสันติสุขของตน๓๓๖  

 
สรุปความหมายของการพัฒนาตนโดยรวม ก็คือการทําใหบุคคลมีการปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง และพัฒนาดีข้ึน ตามหลักพระพุทธศาสานาน้ันการพัฒนาตนมี ๔ อยางคือ ทางกาย      
ทางศีล ทางจิต และทางปญญา ท่ีเรียกวา ภาวนา ๔ บุคคลทุกคนจําเปนท่ีจะตองลงมือฝกปฏิบัติ     
ดวยตนเองจึงจะสามารถพัฒนาตนใหไปถึงข้ันสูงสุด คือ การพัฒนาปญญา ปญญาท่ีนําไปสูความ   
ดับทุกขดับกิเลสโดยส้ินเชิง 

๓.๓.๒ ความสําคัญของการพัฒนาตน      
           บุคคลลวนตองการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ หรืออยางนอยก็ตองการมีชีวิตท่ีเปนสุข       
ในสังคม ประสบความสําเร็จตามเปาหมายและความตองการของตนเอง พัฒนาตนเองไดทันตอการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก การพัฒนาตนจึงมีความสําคัญดังนี้ 

ก. ความสําคัญตอตนเอง  คือ    
๑. เปนการเตรียมตนใหพรอมในดานตางๆ เพื่อรับกับสถานการณท้ังหลายได

ดวยความรูสึกท่ีดีตอตนเอง  

                                                        
๓๓๖http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Self_Development.htm#ixzz2CrxMcyWR (๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๖) 



๒๐๐ 

๒. เปนการปรับปรุงส่ิงท่ีบกพรอง และพัฒนาพฤติกรรมใหเหมาะสม            
ขจัดคุณลักษณะท่ีไมตองการออกจากตัวเอง และเสริมสรางคุณลักษณะท่ีสังคมตองการ 

๓. เปนการวางแนวทางใหตนเองสามารถพัฒนาไปสูเปาหมายในชีวิตได       
อยางม่ันใจ    

 ๔. สงเสริมความรูสึกในคุณคาแหงตนสูงใหข้ึน มีความเขาใจตนเอง สามารถ    
ทําหนาท่ีตามบทบาทของตนไดเต็มศักยภาพ 

ข. ความสําคัญตอบุคคลอ่ืน  เนื่องจากบุคคลยอมตองเกี่ยวของสัมพันธกัน การพัฒนา
ในบุคคลหน่ึงยอมสงผลตอบุคคลอ่ืนดวย การปรับปรุงและพัฒนาตนเองจึงเปนการเตรียมตนใหเปน
ส่ิงแวดลอมท่ีดีของผูอ่ืน ท้ังบุคคลในครอบครัวและเพื่อนในท่ีทํางาน สามารถเปนตัวอยางหรือเปนท่ี
อางอิงใหเกิดการพัฒนาในคนอ่ืน ๆ ตอไป เปนประโยชนรวมกันท้ังชีวิตสวนตัวและการทํางานและ
การอยูรวมกันอยางเปนสุขในชุมชน ท่ีจะสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็งและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ค. ความสําคัญตอสังคมโดยรวม  ภาระกิจท่ีแตละหนวยงานในสังคมตองรับผิดชอบ 
ลวนตองอาศัยทรัพยากรบุคคลเปนผูปฏิบัติงาน การท่ีผูปฏิบัติงานแตละคนไดพัฒนาและปรับปรุง
ตนเองใหทันตอพัฒนาการของรูปแบบการทํางานหรือเทคโนโลยี การพัฒนาเทคนิควิธีหรือวิธีคิดและ
ทักษะใหม ๆ ท่ีจําเปนตอการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและคุณภาพของผลผลิต ทําใหหนวยงาน
นั้นสามารถแขงขันในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพกับสังคมอ่ืนไดสูงข้ึน สงผลใหเกิดความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได๓๓๗ 

การพัฒนาตนน้ันจะตองพัฒนาปจจัยแวดลอมภายนอกดวย เพราะมนุษยนั้นอยู
ดวยกันไดเพราะอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน ไมใชเฉพาะตัวคน ๆ เดียวเทานั้นท่ีจะสามารถดํารงชีวิตอยูได 
จะตองมองดูถึงส่ิงท่ีเกี่ยวของ คือองคประกอบทางสังคมตลอดจนสภาพแวดลอม๓๓๘ จะเห็นไดวา
จุดมุงหมายของการพัฒนาตนไมเพียงแคการพัฒนาตนเองใหเปนอิสระรอดพนจากทุกขเทานั้น 
หากแตจะตองมีการพัฒนาสภาพแวดลอมทางสังคมดวย เพราะชีวิตของมนุษยนั้นอยูไดเพราะความ
เกี่ยวเนื่องกับปจจัยทางสังคมดวย 

การพัฒนาตนจะชวยใหบุคคลมีความสํารวมกาย วาจา และใจมากข้ึน รูจักยับยั้ง    
ช่ังใจตน สามารถควบคุมอารมณของตนเองในการแสดงออกไดอยางเหมาะสม รูจักขมใจ มีความ

                                                        
๓๓๗http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Self_Development.htm#ixzz2CrxMcyWR 

(๕ มิถุนายน ๒๕๕๖)  
๓๓๘พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

อมรินทร พรินติง กรุพ จํากดั, ๒๕๓๑), หนา ๑๔. 



๒๐๑ 

อดทน อดกล้ัน เพื่อรักษาความดีงามของตน๓๓๙ ตัวกิเลสตัณหาถือวาเปนภัยตอการดํารงชีวิต เพราะ
ตราบเทาท่ีมนุษยยังมีกิเลสอยู ก็ไมอาจจะลวงทุกขไปได ฉะนั้นชีวิตท่ีจะไมเปนทุกขได ก็คือชีวิตท่ี
รูเทาทันกิเลส และละกิเลสท่ีเกิดข้ึนแลวใหหมดไป ท้ังนี้และท้ังนั้นพระพุทธศาสนายังไดเสนอ
หนทางหรือภาวะท่ีส้ินการเวียนวายตายเกิดไวอีกดวย นั่นก็คือ พระนิพพาน แตกอนจะไดเขาถึง
นิพพานไดนั้น ก็จําเปนตองมีการพัฒนาตนข้ึนไปเปนลําดับ เร่ิมตนจากการพัฒนาตนเองใหมีชีวิตท่ี  
ดีงามมีความสุขจากความเปนกัลยาณปุถุชน คือเปนปุถุชนท่ีดีงาม มีศีล มีคุณธรรม และก็พัฒนาตนไป
จนถึงความเปนพระอรหันต แตกวาจะถึงความเปนพระอรหันตไดนั้น ก็จําตองเรียนรู ต้ังแตบันได  
ข้ันแรก นั่นก็คือ การทําความดีท่ัว ๆ ไป ท่ีเรียกกันวาบุญ ดังพระพุทธพจนท่ี พระพุทธเจาตรัสรับรอง
ไววา “บุญเปนช่ือของความสุข”๓๔๐  

มนุษยท่ีพัฒนาตนแลว หมายถึงบุคคลผูประเสริฐไดบรรลุสัจธรรม คือ อริยมรรค  
อริยผลตามความเปนจริง ไดบรรลุธรรมต้ังแตข้ันพระโสดาบันเปนตนไป โดยไมจํากัดวา จะตองเปน
บรรพชิตหรือฆราวาส เพศหญิงหรือเพศชาย สภาวะความเปนมนุษยนั้นพระพุทธศาสนาถือวา          
มีความเหมาะสมท่ีสุดตอการขัดเกลาพัฒนาจิต เพื่อใหบรรลุถึงความดี งามสูงสุด โดยอาศัยการปฏิบัติ
ในหลักธรรมที่เรียกวาภาวนา ๔ เพื่อใหบรรลุความเปนอริยบุคคลใน ระดับตาง ๆ ซ่ึงพระพุทธเจาได
ทรงจัดบุคคลไว ๙ ประเภทดวยกันในปุคคลสูตร๓๔๑ ดังนี้  

๑. บุคคลปุถุชนธรรมดาท่ัว ๆ ไป  
๒. บุคคลผูบรรลุโสดาปตติมรรค  
๓. บุคคลผูบรรลุโสดาปตติผล  
๔. บุคคลผูบรรลุสกทาคามิมรรค  
๕. บุคคลผูบรรลุสกทาคามิผล  
๖. บุคคลผูบรรลุอนาคามิมรรค  
๗. บุคคลผูบรรลุอนาคามิผล 
๘. บุคคลผูบรรลุอรหัตมรรค 
๙. บุคคลผูบรรลุอรหัตตผล 

การจัดบุคคลท้ัง ๙ ประเภทนี้เปนการจัดตามกําลังความสามารถในการใชความเพียร
ความพยายามในการพัฒนาตนเองของแตละบุคคลนั่นเอง ดังท่ีพระพุทธองคไดตรัสไววา “บุคคลจะ

                                                        
๓๓๙เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๒. 
๓๔๐ขุ.อิติ.๒๕/๒๒/๓๖๖. 
๓๔๑องฺ.นวก.๒๓/๙/๔๔๘. 



๒๐๒ 

ลวงพนทุกขได ดวยความเพียร” เปนการยืนยันถึงความสําคัญของการพัฒนาตน หากมนุษยมีความ
ประสงคท่ีจะพนทุกขหรือเปนอิสรภาพจากความทุกขท้ังปวง ก็มีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาตนเพ่ือไป
ใหถึงเปาหมายสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน 

ฉะนั้นความสําคัญของการพัฒนาตนจึงเปนส่ิงท่ีมนุษยไมสามารถละเลยไดเลย เพราะ
การพัฒนาตนเปนการพัฒนาปญญาใหรูเทาทันตออํานาจของกิเลสทั้งหลาย แตการท่ีจะพัฒนาปญญา
ใหเกิดมีข้ึนไดนั้น ก็จะตองกระทําความเพียร ผูใดมีความเพียรนอย ก็จะหลุดพนจากความทุกขไดนอย 
ผูใดมีความเพียรมาก ก็จะหลุดพนจากความทุกขไดมาก ถาหากมีความเพียรสูงสุด ก็จะเปนดั่งบุคคล
ประเภทท่ี ๙ คือ เปนพระอรหันต มีชีวิตจิตใจอยูเหนือความทุกขท้ังปวง เปนชีวิตท่ีประเสริฐ เพราะมี
ปญญาสูงสุดในการกําจัดทุกขไดส้ินเชิง ดังท่ีพระพุทธองคทรงตรัสวา บุคคลมีความเปนอยูดวย
ปญญา นักปราชญท้ังหลายจึงกลาววามีชีวิตประเสริฐ๓๔๒ ฉะนั้นชีวิตมนุษย จะประเสริฐไดก็ตอเม่ือมี
การพัฒนาตน และการพัฒนาตนท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การพัฒนาปญญา  เพื่อความหลุดพนจากอํานาจ
ของกิเลสอันเปนตนเหตุแหงทุกข 

๓.๓.๓ จุดมุงหมายของการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา 
 พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาววา มนุษยแตกตางจากสัตวอ่ืนตรงท่ีมนุษยเปน

สัตวท่ีตองศึกษา ตองฝกฝนพัฒนา ทานกลาวดังนี้  
๑. มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก หมายความวา การดําเนินชีวิตอยูไดตลอดจนอยูดีของ

มนุษยแทบไมมีอะไรเลยท่ีไดมาเปลา ๆ แตลวนไดมาดวยการศึกษาคือเรียนรูฝกหัดพัฒนาข้ึนมาท้ังส้ิน 
ตางจากสัตวอ่ืนท่ัวไปที่ดําเนินชีวิตไดดวยสัญชาตญาณ แทบไมตองเรียนรูฝกฝนพัฒนา 

๒. มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได หมายความวา การท่ีเรียนรูฝกหัดพัฒนาไดนี้เปน    
ความพิเศษของมนุษย ซ่ึงทําใหมนุษยมีชีวิตท่ีดีงามประเสริฐ เลิศลํ้า จนแทบจะเปนอะไรไดทุกอยาง 
อยางท่ีทานวาฝกตนจนประเสริฐเลิศกวาเทวดา กระท่ังแมแตพระพรหมก็เคารพนบไหว ตางจากสัตว
อ่ืนท่ัวไปที่เกิดมาดวยสัญชาตญาณอยางไร ก็ตายไปดวยสัญชาตญาณอยางนั้น๓๔๓ 

          การพัฒนาตนมีจุดมุงหมายต้ังอยูบนพื้นฐานหรือแนวคิดท่ีวา มนุษยนั้นเปนสัตวท่ีฝกได
และตองฝก ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา ทมะ คือ ฝกได พัฒนาได ความประเสริฐของมนุษยอยูท่ีการ
ฝกฝนพัฒนา ถาไมพัฒนาแลวมนุษยไมประเสริฐ  มนุษยเม่ือพัฒนาตนแลวสามารถเขาถึงอิสรภาพ

                                                        
๓๔๒พระธรรมกิตติวงศ(ทองดี สุรเตโช), หลักการพัฒนาตน, อางแลว, หนา ๑๔.  
๓๔๓พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพื่ออารยธรรมท่ียั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร:     

โรงพิมพบริษัทสหธรรมิกจํากัด, ๒๕๔๒),หนา ๑๓. 



๒๐๓ 

และความสุขไดจริง๓๔๔ ในทางพระพุทธศาสนาจุดมุงหมายของชีวิตแบงออกเปน ๒ ระดับ คือ 
จุดมุงหมายระดับโลกิยะและจุดมุงหมายระดับโลกุตตระ การท่ีจะพัฒนาตนเพ่ือเขาถึงจุดมุงหมายใน
แตละระดับนั้นยอมมีวิธีการที่แตกตางกัน และคุณสมบัติของผูสําเร็จในแตละระดับก็แตกตางกัน ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ 

๑. จุดมุงหมายระดับโลกิยะ 
         ในการจะเขาถึงจุดมุงหมายในระดับโลกิยะนั้นสามารถทําไดโดยการดําเนินชีวิต

ใหบรรลุประโยชนท่ีเปนจุดมุงหมายของการมีชีวิตในปจจุบันและในเบ้ืองหนา  
     ๑.๑ ทิฎฐธัมมิกัตถะ เปนจุดมุงหมายทันตาเห็นหรือประโยชนปจจุบัน ๔ ประการ

ดวยกัน คือ 
 ก. จะตองมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค งามสงา อายุยืนยาว  
 ข. จะตองมีเงิน มีงาน มีทรัพยจากอาชีพสุจริต พึ่งตนไดทางเศรษฐกิจ  
 ค .จะตองมีสถานภาพดี มีเกียรติยศ ไดรับไมตรีเปนท่ียอมรับในสังคม  
 ง. จะตองมีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนท่ีนับถือ  

              ท้ัง ๔ ประการนี้จะเห็นไดวา หากใครมีครบทุกขอยอมมีความเปนอยู    
อยางผาสุกในโลกปจจุบัน  นี้เปนความสุขท่ีสามารถรับได เห็นได สัมผัสไดดวยตาเนื้อกันจริงๆ 

          ๑.๒ สัมปรายิกัตถะ จุดมุงหมายข้ันเลยตาเห็นหรือประโยชนเบ้ืองหนาท่ีเปน
คุณคาของชีวิตซ่ึงทําใหเกิดความสุขลํ้าลึกภายในโดยเฉพาะ มี ๕ ประการดวยกัน คือ 

ก. การมีความสุขทางจิตใจ ดวยศรัทธาในพระรัตนตรัย ซาบซ้ึงในบุญกุศล
และม่ันใจในการทํากรรมดี 

ข. ความอิ่มใจ ม่ันใจ ในชีวิตของตนท่ีมีความประพฤติสุจริตดีงามและได
ทําส่ิงท่ีถูกตอง           
   ค. ความอ่ิมใจ ภูมิใจ ในความมีชีวิตท่ีมีคุณคาเปนประโยชน ท่ีไดเสียสละ
ทําการสรางสรรคเกื้อกูลไวแกเพื่อนมนุษยและสังคม 

ง. ความแกลวกลาม่ันใจและปลอดโปรงเบิกบานใจ เนื่องจากมีความรู         
มีปญญาท่ีจะแกปญหา และจัดทําดําเนินกิจการตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได 

                                                        
๓๔๔พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ียั่งยืน, พิมพครังท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๑๕๑. 
  



๒๐๔ 

จ. ความสบายใจ ม่ันใจ ในกรรมท่ีไดประกอบไวอันเปนบุญกุศล ดีงาม 
สุจริต เปนหลักประกันชีวิตในภพหนา สามารถจากโลกนี้ไปโดยไมตองหวาดหวั่นกลัวภัยแหง
ทุคติ๓๔๕ 

                 จะเห็นไดวา จุดมุงหมายของชีวิตในระดับท่ีเปนประโยชนเบ้ืองหนานี้คอนขางจะ
เนนหนักไปในดานของคุณธรรมและจริยธรรมของมนุษยโดยแทจริง สรางความม่ันใจใหแกตัวเอง
ต้ังแตยังมีชีวิตอยู ดําเนินชีวิตอยูดวยความไมประมาท แตท้ังหมดท้ังมวลนั้นมนุษยทุกคนจะไดก็ตอเม่ือ
มีการเร่ิมตนการพัฒนาตนเองแลวท้ังส้ิน และน่ีก็เปนจุดมุงหมายของการพัฒนาตนในระดับของ
โลกิยะ แตเปาหมายของมนุษยไมไดส้ินสุดอยู ท่ีการไดรับความสุขเพียงแคโลกิยะสุขเทานั้น 
หากแตโลกุตตระสุขตางหากท่ีเปนจุดมุงหมายและอุดมการณอันสูงสุดของมนุษยในการฝกฝนพัฒนา
ตนในข้ันตอไป 

๒. จุดมุงหมายระดับโลกุตตระ 
                 จุดมุงหมายระดับโลกุตตระ อันเปนจุดมุงหมายสูงสุดหรือเปนประโยชนอยางยิ่ง

ทางพระพุทธศาสนา คือ การมีปญญารูเทาทันความจริง หลุดพนจากกิเลสและความทุกขท้ังปวง 
เขาถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต ทําใหจิตใจเปนอิสระและมีความสุขอยางสูงสุด โดยท่ีมีระดับจิตใจ
ท่ีเปนลักษณะดังตอไปนี้ 

       ก. ไมหวั่นไหว หรือถูกครอบงํา ดวยความผันผวนปรวนแปรตาง ๆ 
       ข. ไมผิดหวังโศกเศราบีบค้ันจิต เพราะความยึดติดถือม่ันในส่ิงใด ๆ  
       ค. ปลอดโปรง สงบ ผองใส สดช่ืน เบิกบานใจ ตลอดเวลา    
       ง. เปนอยูและกระทําการ ดวยปญญาซ่ึงมองท่ีเหตุปจจัย๓๔๖ 
      พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาววา มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก    

ถาไมฝกแลวก็หาประเสริฐไม แตเม่ือใดท่ีไดรับการฝกฝนพัฒนาตนแลว ก็จะเปล่ียนจากชีวิตท่ีเคย
เปนอยูดวยตัณหามาเปนชีวิตท่ีเปนอยูดวยปญญา นี้คือจุดมุงหมายของการพัฒนาตนหรือจุดมุงหมาย
ของชีวิต เพราะชีวิตท่ีประเสริฐคือชีวิตท่ีเปนอยูดวยปญญา ปญญาจะเปนตัวชวยใหมนุษยพนจาก    
ภัยคุกคามท่ียิ่งใหญของมนุษยก็คือ กิเลสท่ีเปนสาเหตุแหงทุกข  

 จุดมุงหมายของการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ พัฒนาปญญา เพื่อให          
มีอิสรภาพ โดยฝกจิตใหรูจักท่ีจะไมยึดติดถือม่ันในสิ่งท้ังหลาย จนกระท่ังเม่ือรูความจริง รูเทาทัน    

                                                        
๓๔๕พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุต.โต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๗-๘. 
๓๔๖เร่ืองเดียวกัน, หนา ๘-๙. 



๒๐๕ 

ชัดแจงท่ัวตลอดแลว ก็จะมีจิตหลุดพนเปนอิสระ การบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาหรือ         
การเขาถึงอิสรภาพ ไมข้ึนตอศรัทธาหรือความเชื่อ แตจะหลุดพนไดเพราะรูเห็นแจงดวยตนเอง๓๔๗    
จะเห็นวา การที่จะเขาถึงจุดหมายของการพัฒนาตนทางพระพุทธศาสนาไดนั้น จะตองฝกฝนพัฒนาตน 
ใหเกิดปญญามองเห็นสภาวะของส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง ไมยึดม่ันถือม่ัน จิตก็จะเปนอิสระ 
หลุดพนจากกิเลส เปนจิตท่ีปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน ไมหวั่นหวาด ไมกังวล ไมเศราหมอง ไมขุนมัว 
เปนความสุขประณีตท่ีอยูภายในท่ีมีความบริสุทธ์ิ สงบเย็น เปนสมาธิ จึงสรุปไดวา จุดมุงหมายของ
การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ปญญาท่ีเขาถึงความหลุดพนจากกิเลสท้ังหลายได         
ซ่ึงจะตองเปนไปตามกระบวนการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา  

๓.๓.๔ การพัฒนาตนตามหลักภาวนา ๔       
             “ภาวนา” เปนคํานามในภาษาบาลีท่ีมีรูปกิริยาศัพทเปน ภาเวติ มีความหมายตรงกับคําวา 
วฑฺเฒติ ซ่ึงก็คือวัฒนา หรือพัฒนาที่ใชในภาษาไทย คําวา ภาวนา ในคําสอนของพระพุทธศาสนา 
หมายถึงการทําใหมีข้ึนเปนข้ึน การทําใหเกิดข้ึน การเจริญ การบําเพ็ญ  การฝกอบรม การพัฒนาเพื่อ
ทําส่ิงท่ียังไมมีใหมีข้ึน โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการปฏิบัติธรรมท้ังหมดท่ีเปนไปเพื่อการพัฒนา
คุณธรรมภายในตน 

       การพัฒนาตนใหเกิดความเจริญงอกงามในทางท่ีดีงาม ตามหลักพุทธธรรม เร่ิมตั้งแต 
การรูจักสํารวมอินทรีย ๖ คือ สํารวมตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ แลวปฏิบัติตนตามสิกขาบทท่ีตนดํารง
สถานภาพอยูท้ังสิกขาบทของพระภิกษุ สามเณร และศีลสําหรับคฤหัสถ เม่ือพัฒนาตนอยูในหลักศีล
แลว ยอมสามารถเจริญจิตภาวนาหรือเจริญสมาธิใหม่ันคงเปนสัมมาสมาธิได และภายหลังจากจิต
ม่ันคงพอเปนเหตุปจจัยแกปญญาแลว ยอมพิจารณาธรรมท้ังปวง (มีไตรลักษณเปนตน)ไดอยางถองแท 
ชัดเจน เขาใจถูกตองตามความจริงตามลําดับแหงการพัฒนาจนสามารถบรรเทาความทุกขไดตามลําดับ 
ผูวิจัยไดถือตามหลักพุทธธรรม โดยแบงประเด็นท่ีจะศึกษาออกเปน ๔ ประเภทตามท่ีปรากฏใน       
อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต๓๔๘ ไดแก การพัฒนาดานกาย (กายภาวนา) การพัฒนาดานศีล (สีลภาวนา) 
การพัฒนาดานจิตใจ (จิตตภาวนา) และการพัฒนาดานปญญา (ปญญาภาวนา) 

ในประเด็นท่ีจะศึกษานั้น ผูวิจัยจะอธิบายหลักการพัฒนาแตละดานตามลําดับ คือ      
การพัฒนาดานกาย การพัฒนาดานศีล การพัฒนาดานจิตใจ และการพัฒนาดานปญญา ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ 

                                                        
๓๔๗พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุต.โต), รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๕๑), หนา ๓๕. 
๓๔๘องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๔๔-๑๔๖.  



๒๐๖ 

๓.๓.๔.๑ การพัฒนาดานกาย (กายภาวนา)      
               การพัฒนาดานกายนั้น จัดอนุโลมอยูในการพัฒนาระดับศีล เพราะลําพังเพียงกาย     

อยางเดียว ไมมีศีลควบคุมแลว พระพุทธศาสนาไมถือเปนการพัฒนาทางกาย แตตรงกันขาม ถาพัฒนา
กายดานเดียวแลว อาจเปนการสงเสริมใหเกิดตัณหาความทะยานอยาก เพื่อใหไดวัตถุ มาบํารุงกายให
เจริญ โดยพระพุทธศาสนาไมพิจารณาการพัฒนากายแยกตางหากจากจริยธรรม เพราะลําพังความ
เจริญทางกายอยางเดียวยอมไมมีความหมายเปนสิกขา และตามปกติจะเอียงไปทางเปนการสนับสนุน
ใหตัณหาไดเคร่ืองมือท่ีจะเสพแสวงหายื้อแยงโลกามิส ซ่ึงเปนสายตรงขามกับการศึกษา คือ 
ไตรสิกขา๓๔๙ เพื่อพัฒนาฝกปรือตนเองใหเจริญยิ่งข้ึน เม่ือไมพัฒนาเร่ืองกายใหชัดเจนหรือชํานาญ
แลว ก็ยอมตกเปนเคร่ืองมือของวัตถุนิยมไปโดยหลีกเล่ียงไดยาก โดยเฉพาะในสังคมปจจุบันท่ีใช
ส่ือมวลชนสาขาตาง ๆ เชน ส่ือทางโทรทัศน ส่ือทางหนังสือพิมพ ส่ือทางอินเตอรเน็ต เปนตน      
มอมเมาใหผูไมฝกฝนพัฒนาตนเองตองเสียคน เสียความดีของตนไปก็มาก ดวยส่ือท่ีเขามาแลว        
ไมพัฒนากายหรืออินทรียใหรูเทาทันตาม จึงเกิดปญหาตามมาทางสังคมหลายประการ เชน กรณี
พี่ชายขมขืนนองสาวของตนเอง เพราะขณะน้ันพี่ชายกําลังดูเว็บไซตอนาจารอยู จึง ไมสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมความตองการทางเพศของตนได จึงไดทําผิดศีลธรรมอยางนาสลดใจยิ่งนัก๓๕๐ หรือ
กรณีขาวไทยรัฐ พบเด็ก ๑๐ ขวบต้ังทองใหกําเนิดบุตร ปญหาการต้ังครรภในวัยรุนเพิ่มสูงข้ึน จาก
สถิติสาธารณสุขพบวา ในป ๒๕๕๔ มีเด็กวัยรุนอายุตํ่ากวา ๒๐ ป คลอดบุตรเฉล่ีย วันละ ๓๗๐ คน และ
ในการดําเนินการเฝาระวังการทําแทงในประเทศไทยพบวา ๕๓% ของผูปวย   ท่ีทําแทงสวนใหญเปน
วัยรุนและเยาวชน และมากกวา ๘๐% เปนการต้ังครรภท่ีไมพึงประสงค๓๕๑ 

๑. ความหมายของการพัฒนากาย  ความหมายท่ีแทจริง ก็คือ การพัฒนาอินทรีย 
ไดแก การใชอินทรียภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีใชสําหรับสัมพันธหรือ          
เปนทางเช่ือมตอกับโลกภายนอก (คือ อินทรียภายนอก ๖)ไดแก รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส อารมณ     
ท่ีใจรับรู เปดชองทางท่ีเขาไปสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางวัตถุและทางธรรมชาติท้ังหมด ในการฝก
พัฒนากายหรือฝกพัฒนาอินทรีย ๖ นั้น คือ ฝกใหมีอินทรียสังวร ไดแก ความสํารวมอินทรีย ๖ เพื่อ
เปนเคร่ืองมือใหเกิดความแข็งแกรงของศีลในดานความประพฤติ เพื่อสนับสนุนจิตใหมีพลังท่ีม่ันคง

                                                        
๓๔๙ที.ปา.๑๑/๓๐๕/๒๗๒.  
๓๕๐แมชีศันสนีย เสถียรสุด, เพื่อนทุกข๒, (กรุงเทพมหานคร: แปลนพร้ินต้ิง, ๒๕๔๔), หนา 

๗๐-๗๑.  
๓๕๑http://www.thairath.co.th/content/edu/353701(๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)  



๒๐๗ 

และเปนทางใหเจริญปญญาอีกดวย ในมหาอัสสปุรสูตร พระพุทธองคตรัสไววาเปนกิจท่ีควรทําให
ยิ่งข้ึนไป ดังพระพุทธพจนท่ีวา  

“ภิกษุนั้น เห็นรูปทางตาแลว  ไมรวบถือ ไมแยกถือ ยอมปฏิบัติเพื่อความ
สํารวมจักขุนทรีย ซ่ึงเม่ือไมสํารวมแลว ก็จะเปนเหตุใหถูกบาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌา
และโทมนัสครอบงําได  จึงรักษาจักขุนทรีย  ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย              
(ฟงเสียงทางหู...ดมกล่ินทางจมูก...ล้ิมรสทางล้ิน...ถูกตองโผฏฐัพพะทางกาย...         
รูธรรมทางใจ...) ภิกษุนั้นประกอบดวยอริยอินทรียสังวร  ยอมเสวยสุขอันไมระคน
กับกิเลสภายใน”๓๕๒  

 
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนากาย  การพัฒนากายหรืออินทรีย ๖ มีจุดประสงค

เพื่อฝกฝนในดานการใชงาน คือ ทําใหอินทรียเหลานั้น มีความเฉียบคม มีความละเอียด มีความไว     
มีความคลอง มีความจัดเจน คลายกับการฝกทักษะในดานการเลือกส่ิงท่ีมีคุณคาและมีประโยชนมาก
ท่ีสุด ขณะเดียวกันก็มีวิธีหลีกเวนจากส่ิงท่ีเปนภัย เปนโทษ หรือส่ิงไมดีตาง ๆ ไมใหทะลักเขามาสู
อินทรียภายใน โดยมีใจเปนตัวรับรูท้ังหมดวาจะตองปองกันไวกอนอยางไร  

๓. การเตรียมความพรอมในการพัฒนากาย (พัฒนาอินทรีย ๖) มีความจําเปน
อยางยิ่ง กลาวคือ ในความพรอมสวนตัวซ่ึงหมายถึงความดีหรือบุญเกาเปนทุนเดิม สถานท่ีหรือ         
ท่ีโคจรไป บุคคลท่ีควรคบหาสมาคมดวย หรือกัลยาณมิตร แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการพัฒนา ทัศนคติ 
คานิยม ตลอดจนความไมประมาทในการพัฒนาตนเองอยูเสมอดวยสติสัมปชัญญะ ความพรอมใน
การพัฒนากายมี ๖ ประการ ดังนี้  

๓.๑ ความพรอมเร่ืองสวนตัว ไดแก คุณสมบัติเฉพาะท่ีเปนอุปนิสัยเดิม     
มาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน๓๕๓ คือ ความเปนคนไดส่ังสมความดีมาแตเดิม(ปุพเพกตปุญญตา) การวางตน
ใหพอเหมาะคือ รูเหตุ รูผล รูตน รูประมาณ รูกาลเวลา รูชุมชน และรูบุคคล๓๕๔ เร่ืองราวท่ีตนไป
เกี่ยวของ และตองใชอินทรียนั้น ๆ อยางระมัดระวังรอบคอบ 

 ๓.๒ ความพรอมดานสถานท่ีทํากิจกรรม หมายถึง การเวนจากท่ีอโคจร 
และไปสูท่ีโคจร อโคจรหมายถึง การไปมาหาสูในสถานท่ีอันไมเหมาะสม เชน การไปมาหาสู     

                                                        
๓๕๒ม.มู.๑๒/๔๑๑/๔๔๘-๔๔๙. 
๓๕๓องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๑/๕๐. 
๓๕๔ที.ปา.๑๑/๓๓๐/๓๓๓.  



๒๐๘ 

หญิงแพศยา หญิงโสเภณี หญิงหมาย บัณเฑาะก โรงสุรา๓๕๕ในปจจุบันนี้สําหรับเยาวชนสถานท่ี       
ท่ีไมควรไป ไดแก บรรดารานเลนเกมส รานอินเตอรเน็ต เพราะเปนแหลงสรางความรุนแรงดาน
ความรูสึกทางอารมณเปนอยางยิ่ง๓๕๖แตควรไปในท่ีโคจร เชน วัดอันเปนสถานท่ีทําบุญ โรงเรียน  อัน
เปนสถานศึกษา หรือสถานท่ีออกกําลังกาย สถานท่ีมีกิจกรรมสันทนาการ เปนตน  

๓.๓ ความพรอมดานแหลงความรูและแบบอยางท่ีดี (กัลยาณมิตร) ไดแก 
บุคคลผูเพียบพรอมดวยคุณสมบัติท่ีจะส่ังสอน แนะนํา ช้ีแจง ชักจูง ชวยบอกชองทาง หรือเปน
ตัวอยางใหผู อ่ืนดําเนินไปในมรรคาแหงการฝกฝนอบรมอยางถูกตอง๓๕๗เชน  พระพุทธเจา             
พระอรหันตสาวก ครู อาจารย และทานผูเปนพหูสูตรทรงปญญา ท่ีสามารถส่ังสอนแนะนําเปน         
ท่ีปรึกษาได แมจะออนวัยกวา๓๕๘ นัยตรงกันขาม ควรเวนบุคคลผูเปนคนพาลท่ีมิใชบัณฑิตเสีย        
ดังสํานวนสุภาษิตท่ีวา “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” 

๓.๔ ความพรอมดานแรงจูงใจใฝรูสรางสรรค (ฉันทสัมปทา) ไดแก ความ
พรอมดานความพึงพอใจ โดยมีกุศลจิตเปนพื้นฐาน รูจักใชวิจารณญาณควบคุมตออินทรียภายใน   
เม่ือไดรับสัญญาณจากอินทริยภายนอก เชน เม่ือตาเห็นรูป หูฟงเสียง เปนตน แลวปฏิบัติตามข้ันตอน
การรับรูอยางมีสติสัมปชัญญะ คือ ใหมีความพอใจในกุศล คือการทําสุจริตกรรม ซ่ึงมีฉันทะเปนผูนํา
เบ้ืองตน และละเวนอกุศล คือการทําทุจริตกรรมอันมีตัณหาเปนตัวนํากอน เม่ือลงมือปฏิบัติหนาท่ี
กิจการงานของตนเอง เพื่อความปลอดภัยจากตัวทุกขนั่นเอง หรือใหมีทุกขนอยท่ีสุด ถาเราสามารถ
ปฏิบัติตนฝกฝนตนใหมีฉันทสัมปทานี้๓๕๙  

๓.๕ ความพรอมดานทัศนคติและคานิยมใหรับแนวเหตุผล (ทิฏฐิสัมปทา) 
ไดแก มีความถึงพรอมดวยความเห็นเขาใจตามนัยเหตุผล หลักการที่เห็นสมควร ขอท่ีถูกใจ ปจจุบัน
นิยมเรียกวา คานิยม รวมไปถึงอุดมการณ แนวทัศนะในการมองโลก ท่ีนิยมเรียกวา โลกทัศนและ        
ชีวทัศนตาง ๆ ตลอดจนทัศนคติพื้นฐานท่ีสืบเนื่องจากความเห็นความเขาใจ และความใฝนิยม

                                                        
๓๕๕องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๑/๕๐ 
๓๕๖พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท, อางแลว, หนา 

๓๕๙.  
๓๕๗องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๑/๕๐. 
๓๕๘พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา ๖๒๓. 
๓๕๙พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก หมวดพุทธศาสตร,  

อางแลว, หนา ๑๔๐-๑๔๑.  



๒๐๙ 

เหลานั้นซ่ึงความเห็นนี้ ถือวาสําคัญมากตอการแสดงออกทางกายและวาจา ถาคิดดีเห็นดี ก็จัดเปน 
กุศลกรรมบถ ถาคิดช่ัวก็จะพูดช่ัวและทําช่ัวเปนอกุศลกรรมบถ๓๖๐  

๓.๖ ความพรอมดานสติความต่ืนตัวในการทํากิจ (อัปปมาทสัมปทา) ไดแก 
ความไมประมาท ความเปนอยูอยางมีสติ ความไมเผลอ ความไมเลินเลอเผลอสติ ความไมปลอยปละ
ละเลย ความระมัดระวังท่ีจะไมทําเหตุแหงความผิดพลาดเสียหาย และไมละเลยโอกาสท่ีจะทํา       
เหตุแหงความดีงามและความเจริญ เปนคนรอบคอบ กลาวโดยสรุป คือ ไมประมาทใน ๔ สถาน คือ 
ในการละกายทุจริต ประพฤติกายสุจริต ในการละวจีทุจริต ประพฤติวจีสุจริต ในการละมโนทุจริต 
ประพฤติมโนสุจริต และในการละมิจฉาทิฏฐิ แลวประพฤติสัมมาทิฏฐิ 

๔. ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคของการพัฒนากายหรืออินทรีย ๖ เม่ือบุคคลไมสํารวมกาย
หรือไมสํารวมอินทรีย ๖ มี ตา หู เปนตน ยอมเสพอารมณท่ีมากระทบดวยตัณหา จึงเกิดทุกข เพราะ 
อาศัยอินทรียนั่นเอง โดยตัณหา๓๖๑ เกิดได ๖ ทาง รูปตัณหา ความทะยานอยากไดรูป สัททตัณหา 
ความทะยานอยากไดเสียง คันธตัณหา ความทะยานอยากไดกล่ิน รสตัณหา ความทะยานอยากไดรส 
โผฏฐัพพตัณหา ความทะยานอยากไดการถูกตองดวยกาย ธัมมตัณหา ความทะยานอยากไดอารมณ
ของใจโดยใหพิจารณาในสายเหตุไปหาผล จะพบวาบุคคลผูไมพัฒนากายนั้น มีปญหาจากการ         
ไมคบหาสัตบุรุษ การไมฟงสัทธรรม ความไมเกิดศรัทธา การขาดหลักโยนิโสมนสิการ จนกระทั่ง
ส้ินสุดการทํางานท่ีอวิชชา ซ่ึงเปนผล ฉะนั้นจึงไมสามารถทําใหเกิดความสมบูรณในการพัฒนา     
ดานกายได ดังแสดงเปนวงจรตอไปนี้  

การไมคบสัตบุรุษ  การไมฟงสัทธรรม    ความไมมีศรัทธา  
การมนสิการโดยไมแยบคาย   ความไมมีสติสัมปชัญญะ              ความไมสํารวมอินทรีย 
 ทุจริต ๓  นิวรณ ๕  อวิชชาท่ีบริบูรณ๓๖๒  

๕. กระบวนการสําหรับพัฒนากาย ในท่ีนี้คือ กระบวนการท่ีสามารถพัฒนา
ตนเองใหเปนผูถึงซ่ึงดับความทุกขไดตามลําดับ โดยมีข้ันตอนดังนี้   

  ข้ันท่ี ๑  อินทรียภายใน + อินทรียภายนอก + วิญญาณ  =  ผัสสะ  
  ข้ันท่ี ๒  เวทนา (การเสวยอารมณ)  

                                                        
๓๖๐พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว,    หนา 

๗๓๕-๗๓๖. 
๓๖๑ที.ปา.๑๑/๓๒๓/๓๑๘. 
๓๖๒องฺ.ทสก.๒๔/๖๒/๑๓๘. 

 



๒๑๐ 

  ข้ันท่ี ๓  ปญญา (โยนิโสมนสิการ)  
     อธิบายกระบวนการสําหรับพัฒนากายไดวา เม่ือบุคคลเสพอารมณภายนอก

ผานประสาทสัมผัสภายใน เชน ตาเห็นรูป จะปรากฏวิญญาณ คือ สภาพรับรูขอมูลทันที หลังจากนั้น     
ก็จะเกิดการสัมผัส คือ ถูกตองกัน แลวเกิดเวทนา คือ การเสพหรือเสวยอารมณท่ีไดรับมานั้น 
ตอจากนั้นปญญาหรือโยนิโสมนสิการก็จะทําการตัดตัณหา คือ ความอยากในขณะนั้นเชนกัน เพื่อ
ปองกันไมใหสภาพจิตใจหลงไหลไปตามกระแสแหงตัณหา จึงเปนสายดับทุกขนั่นเอง ขณะท่ีบุคคล
เสพอารมณท่ีมากระทบอินทรียภายในดวยปญญา ยอมเปนเหตุใหเกิดความดับทุกขได โดยเปนการใช
โยนิโสมนสิการควบคุมอินทรียใหทํางานอยางไมตกเปนทาสแหงตัณหา ก็จะเปนการนําไปสูการ    
ดับทุกขตามลําดับ คือ สามารถจะสกัดกั้นตัณหาไดดวยปญญา กระบวนการสายดับทุกข  เม่ือพิจารณา
จากจุดเร่ิมตน คือ การคบสัตบุรุษคนดีเปนกัลยาณมิตร การฟงธรรม ความมีศรัทธา ไลไปจนกระท่ัง
สุดสายดับทุกข  ถึงวิชชาและวิมุตติ จะเห็นไดวาเปนผลสืบเนื่องมาจากความสํารวมอินทรียอันเปน
หนึ่งขององคประกอบเหลานั้นดวย  

                อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงวิชชาและวิมุตติซ่ึงเปนผลสูงสุดในการพัฒนากาย 
โดยมีความสัมพันธกับหลักธรรมท่ีเกี่ยวของแลว วิชชาและวิมุตตินั้นเกิดข้ึนมาไดดวยอาศัยโพชฌงค 
สติปฏฐาน สุจริต ความสํารวมอินทรีย ความมีสติสัมปชัญญะ การมนสิการโดย แยบคาย ความมี
ศรัทธา การฟงธรรม และการคบสัตบุรุษอันเปนเหตุเร่ิมตนของวิชชาและวิมุตตินั่นเอง โดยพิจารณา
จากเหตุไปหาผล ดังนี้     

การคบสัตบุรุษ   การฟงสัทธรรม     ความมีศรัทธา  
  การมนสิการโดยแยบคาย   ความมีสติสัมปชัญญะ         ความสํารวมอินทรีย ๖    
 สุจริต ๓            สติปฏฐาน ๔      โพชฌงค ๗           วิชชาและวิมุตติ๓๖๓  

เม่ือพิจารณาจากแผนภาพขางตนกลาวไดวา การพัฒนาดานกายก็คือ การ
สํารวมอินทรีย หรือการคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ดวยการมีสติพรอมอยู ไมปลอยใหอกุศล
เขาครอบงําจิตจนเกิดความติดพันชอบใจไมชอบใจ เปนการปองกันความชั่วเสียหายไมใหเกิดข้ึน  
การพัฒนากายนั้นจําเปนท่ีเราจะตองเขาใจสภาวะของธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางกายภาพเพื่อให
การดํารงตนอยูในทางสายกลางและไมเกิดโทษ โดยรูจักใชอินทรีย ๖ อยางมีสติ เชน ดูเปน ฟงเปน 
ฯลฯ เพื่อใหไดปญญาและรูจักเสพบริโภคปจจัย ๔ ตลอดจนเทคโนโลยีอยางพอเหมาะพอดีในทางท่ี  
เปนคุณเปนประโยชนและมิใหเกิดโทษพิษภัย สรุปไดวาการพัฒนาตนทางดานกายมีผลใหกุศลธรรม
เจริญงอกงามและอกุศลธรรมเส่ือมสูญส้ินไป 

                                                        
๓๖๓องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๓๖. 



๒๑๑ 

๓.๓.๔.๒ การพัฒนาดานศีล (สีลภาวนา)  
   ลักษณะของศีล คือ มีการรักษากาย วาจาใหเรียบรอยดีงาม หนาท่ีของศีล คือ    

มีการกําจัดความทุศีล ผลปรากฏของศีล คือ มีความสะอาดกาย วาจา ใจ (กายโสเจยฺยํ วจีโสเจยฺยํ 
มโนโสเจยฺยํ) สวนเหตุเกิดของศีล คือ หิริ(ละอายช่ัว) และโอตตัปปะ(กลัวบาป)๓๖๔

 
การพัฒนาตนดวย

ศีลนั้น โดยเนื้อหาสาระสําคัญก็คือ การพัฒนาใหบุคคลสามารถดํารงตนใหอยูรวมกับสังคม           
หรืออยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางปกติสุขและมีความเกื้อกูลกัน  ดวยท้ังศีลท่ีเปนสิกขาบทท่ัวไปและดวย
ศีลท่ีเปนองคมรรค คือ อธิศีลสิกขา  

   ๑. ความหมายของการพัฒนาดานศีล  ศีล มีคําแปลหลายอยาง ศีล แปลวา เศียร 
หมายความวา ศีรษะ ถาคนมีศีรษะขาดก็ตาย ถาศีรษะบาดเจ็บก็ไมสบาย ฉันใด  ถาคนศีลขาด ก็ตาย
จากความดีตาง ๆ  ศีล แปลวา ปกติ หมายความวา รักษากาย วาจา ใหเรียบรอยดีเปนปกติ ศีล แปลวา 
เย็น หมายความวา เย็นกาย เย็นใจ ไมมีภัย ไมมีเวร ไมมีศัตรู ไมมีความเดือดรอน มีแตความสงบสุข  
ศีล แปลวา เกษม หมายความวา ปลอดภัย ไมมีอันตราย มีแตความสุขกาย สบายใจอยูเสมอ ศีล แปลวา 
ต้ังกายกรรม วจีกรรม ไวดวยดี หมายความวา รักษากายใหต้ังอยูในสุจริต ๓ รักษาวาจาใหต้ังอยูใน  
วจีสุจริต ๔ ไวเปนปกติ  ศีล แปลวา เขาไปรองรับกุศลกรรมไว  หมายความวา เม่ือบุคคลมีศีลดีแลว 
คุณธรรมอ่ืน ๆ ท่ีดีงาม เชน ขันติ เมตตา สัจจะ สันโดษ วิริยะ ปญญา เปนตน ก็เกิดข้ึนมาตามลําดับ๓๖๕  
ตามลําดับ๓๖๕  

ความหมายของศีลในแงของการฝกฝนพัฒนาตน คือ การฝกอบรมตนซ่ึง
เรียกวา อธิศีล หรือขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง หรือ การฝกฝนอบรม
ความประพฤติทางกาย วาจา คือ ระเบียบวินัย การอยูรวมกับผูอ่ืนและในส่ิงแวดลอมตาง ๆ ดวยดี         
ใหเกื้อกูล ไมเบียดเบียน ไมทําลาย เปนพื้นฐานแหงการฝกอบรมจิตใจในอธิจิตตสิกขา เรียกส้ัน ๆ วา 
ศีล๓๖๖ และศีลยังหมายถึง ระเบียบความประพฤติหรือระเบียบความเปนอยู ท้ังสวนตัวและ ท่ีเกี่ยวของ
กับสภาพแวดลอมทางกายวาจา ตลอดถึงทํามาหาเล้ียงชีพ ซ่ึงไดกําหนดวางไวเพื่อทําใหความเปนอยู
นั้นกลายเปนสภาพอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีการงานตาง ๆ ประจําวัน โดยเปนไปเพื่อ
ความหมายอันดีงาม นั่นคือ การทําใหคนในสังคม หรือ ชุมชนมีระเบียบวินัย ขณะเดียวกันศีลก็เปน

                                                        
๓๖๔พระธรรมธีรราชมหามุน,ี (โชดก าณสิทฺธิ), วิปสสนาญาณโสภณ, พิมพคร้ังท่ี ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : ศรีอนันตการพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๗๕ - ๗๖. 
๓๖๕เร่ืองเดียวกัน, หนา ๗๔-๗๕.  
๓๖๖พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท, อางแลว,  

หนา ๓๔๑-๓๔๒.  



๒๑๒ 

เคร่ืองปดกั้นโอกาสท่ีจะทําความช่ัวและสงเสริมโอกาสสําหรับการทําความดี โดยฝกคนใหรูจักสราง
ความสัมพันธดานกายวาจาท่ีดีงามกับสภาพแวดลอม ในทางอุดมคติแลว ศีลนั้นตองการใหมนุษยอยู
รวมกันอยางสันติสุข ปราศจากการเบียดเบียนทํารายกันและกัน  และชวยเหลือกันตามฐานะทาง
สังคมจะอํานวยใหอีกดวย นอกจากนั้นศีลยังครอบคลุมไปถึง การไมละเมิดระเบียบวินัยหรือการ    
ไมเจตนาลวงเกินเบียดเบียนผูอ่ืน ถามองในดานการกระทํา ศีลจึงหมายถึง ความไมละเมิดและการ   
ไมเบียดเบียน สาระของศีลอยูท่ีความสํารวม หมายถึง การสํารวมระวังคอยปดกั้น หลีกเวนไมให
ความช่ัวเกิดข้ึน สวนสภาพจิตของผูไมคิดจะละเมิด ไมคิดเบียดเบียนใครนั่นแหละเปนตัวศีล๓๖๗       

๒. ความสําคัญของการพัฒนาดานศีล  มีหลายประการดังนี้ 
  ๒.๑ ศีลเปนระเบียบทางสังคม มีความเขมงวดกวดขัน เครงครัด หยาบ 

ประณีต และมีรายละเอียดตาง ๆ กัน ดังเชน ศีล ๕ ศีล ๘ สําหรับคฤหัสถ  ศีล ๑๐ สําหรับสามเณร        
ศีล ๒๒๗ สําหรับพระภิกษุสงฆ เปนตน ศีลทําใหสมาชิกของสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ อยูรวมกันดวยดี 
คือ ศีลทําใหสังคมสงบเรียบรอย สมาชิกตางดํารงอยูดวยดี และมุงหนาปฏิบัติกิจของตนโดยสะดวก 
ไมเบียดเบียนกัน แตมีการเกื้อกูลกัน 

        ๒.๒ ศีลเปนเหตุใหพัฒนาตนเองจนถึงข้ันวิมุตติหลุดพน หมายถึง ศีลท่ี    
ทําใหเกิดสภาพความเปนอยูท่ีเกื้อกูลแกการปฏิบัติกิจตาง ๆ เพื่อเขาถึงจุดหมายท่ีดีงามโดยลําดับไป
จนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต ในกิมัตถิยสูตรกลาวถึงสาระสําคัญของกุศลศีลวา สามารถเปนเหตุให
ดับทุกขได โดยพระอานนทไดทูลถามพระพุทธเจาเกี่ยวกับผลแหงศีลท่ีเปนกุศล และพระองคไดตรัส
ตอบวาศีลท่ีเปนกุศล ทําใหสามารถดับทุกขได มีลําดับการพัฒนา ไดแก ศีลท่ีเปนกุศล เปนเหตุให
เกิดอวิปปฏิสาร(ความไมเดือดรอนใจ) อวิปปฏิสารเปนเหตุใหเกิดปราโมทย ปราโมทยเปนเหตุใหเกิด
ปติ ปติเปนเหตุใหเกิดปสสัทธิ ปสสัทธิเปนเหตุใหเกิดสุข สุขเปนเหตุใหเกิดสมาธิ สมาธิเปนเหตุให
เกิดยถาภูตญาณทัสสนะ ยถาภูตญาณทัสสนะเปนเหตุใหเกิดนิพพิทาและวิราคะ นิพพิทาและวิราคะ
เปนเหตุใหเกิดวิมุตติญาณทัสสนะ วิมุตติญาณทัสสนะเปนธรรมสูงสุด๓๖๘ 

        ๒.๓ ศีลจัดเปนเคร่ืองมือเพื่อฝกหัดขัดเกลาตนเอง ทําใหกิเลสอยางหยาบ       
เบาบางลงดวยการควบคุมยับยั้งสังวร ปรับการแสดงออกทางกายวาจาใหเกื้อกูลแกสภาพ ความเปนอยู
และการอยูดวยกันดวยดี ซ่ึงเปนความจําเปนพื้นฐานสําหรับพัฒนาชีวิตของตนใหพรอมท่ีจะเปน       

                                                        
๓๖๗พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๔๑๙, ๗๖๗. 
๓๖๘องฺ.เอกาทสก.๒๔/๑/๓๘๙-๓๙๐. 



๒๑๓ 

ท่ีรองรับกุศลธรรมท้ังหลาย เฉพาะอยางยิ่ง คือ เปนพื้นฐานของสมาธิหรือ การฝกปรือคุณธรรมทาง
จิตใจท่ีสูงข้ึนไป  

๓. ประเภทของศีลท่ีนํามาพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อเสริมสรางความดีงามของ
ชีวิตและของสังคม คือ หลักคําสอนในสิงคาลกสูตรท้ังหมด เรียกคิหิวินัย หมายถึงวินัยของคฤหัสถ 
ศีลมี ๒ ระดับ ดังนี้  

       ๓.๑ ธรรมข้ันศีล คือ ศีลในแงธรรม หมายถึง หลักความประพฤติระดับกาย
วาจาและอาชีวะท่ีนํามาแนะนําส่ังสอน โดยเนนท่ีปจเจกชนเปนสําคัญ ในข้ันนี้มีความหมายไปถึง   
อธิศีลสิกขา ซ่ึงหมายถึง การฝกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ ไดแก รวมเอา         
องคมรรค สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เขามาวาโดยสาระก็คือ การดํารงตนดวยดีใน
สังคม รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง มีความสัมพันธ   
ทางสังคมท่ีดีงามเกื้อกูลประโยชน ชวยรักษาและสงเสริมสภาพแวดลอม โดยเฉพาะในทางสังคม   
ใหอยูในภาวะเอ้ืออํานวยแกการที่ทุก ๆ คนจะสามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงาม หรือ ปฏิบัติตามมรรคกันได
ดวยดี กลาวโดยยอ อธิศีลสิกขา คือ ความประพฤติดานศีล ตัวอยางพุทธพจนท่ีแสดงเร่ืองศีลในแง
ธรรมสําหรับคฤหัสถผูครองเรือนท่ีแสดงถึงการตอบแทนคุณของบุตรตอบิดามารดา ดังนี้  

“...สวนบุตรคนใดใหมารดาและบิดาผูไมมีศรัทธา สมาทาน ต้ังม่ัน ดํารงอยูในสัทธา
สัมปทา ใหมารดาและบิดาผูทุศีล สมาทาน ต้ังม่ัน ดํารงอยูในสีลสัมปทา ใหมารดา
และบิดาผูตระหนี่ สมาทาน ต้ังม่ัน ดํารงอยูในจาคสัมปทา ใหมารดาและบิดาผูไมมี
ปญญา สมาทาน ต้ังม่ัน ดํารงอยูในปญญาสัมปทา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล การกระทํา
อยางนั้น ช่ือวา อันบุตรไดทําและทําตอบแทนแกมารดาและบิดา”๓๖๙  

 
๓.๒ วินัยท่ีเปนศีล คือ ศีลในแงท่ีเปนวินัย หมายถึง กฎระเบียบขอบังคับท่ี

กําหนดวางกันข้ึนเปนบัญญัติทางสังคม เพื่อกํากับความประพฤติของบุคคลตามความมุงหมายเฉพาะ
ของหมูชน หรือ ชุมชนนั้น โดยมากมุงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามธรรมใหแนนแฟนยิ่งข้ึน และ
ผูฝาฝนตองไดรับโทษตามความรับผิดชอบตอชุมชนหรือสังคมน้ันอีกช้ันหนึ่ง ตางจากผลทางจิตใจ
ตามกฎธรรมชาติ นั่นคือ วิธีฝกคนใหมีศีล ซ่ึงเปาหมายของวินัย ท่ีเปนศีล๓๗๐ ไดแก ศีลระดับสังคม
สงฆ มีเปาหมายท่ีสําคัญอยู ๑๐ ประการ คือ เพื่อความดีงามท่ีเปนไปโดยความเห็นชอบรวมกันของ

                                                        
๓๖๙องฺ.ทุก.๒๐/๓๔/๗๘ 
๓๗๐พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๗๖๘. 



๒๑๔ 

สงฆ ความผาสุกแหงสงฆ กําราบคนหนาดานไมรูจักอาย ความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุผูมีศีลดีงาม  
ปดกั้นความเส่ือมเสีย ความทุกข ความเดือดรอนท่ีจะมีในปจจุบัน บําบัดความเส่ือมเสีย ความทุกข 
ความเดือดรอนท่ีจะมีในภายหลัง ความเล่ือมใสยิ่งข้ึนไปของคนท่ียังไมเล่ือมใส ความเล่ือมใส
ยิ่งข้ึนไปของคนผูเล่ือมใสแลว ความดํารงม่ันแหงสัทธรรม และสงเสริมความเปนระเบียบเรียบรอย 
สนับสนุนวินัยใหหนักแนน๓๗๑ สวนในอังคุตตรนิกาย ไดเพิ่มเขามาอีก ๒ ขอ คือ เพื่อเอ้ืออนุเคราะห
แกคฤหัสถท้ังหลาย และเพื่อตัดรอนฝกฝายของภิกษุผูมีความปรารถนาช่ัวราย๓๗๒  

๔. กระบวนการพัฒนาศีลดวยองคมรรค หมายถึง การฝกฝนอบรมตนในดาน
ความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ ในระดับการพัฒนาศีล เรียกวา      
อธิสีลสิกขา เรียกกันส้ัน ๆ วา ศีล วิธีแกปญหาโดยวิธีนี้ เปนวิธีของอารยชนระดับพื้นฐาน เรียกตาม
บาลีวา หลักของอริยมรรค แปลวา ทางดําเนินสูความดับทุกขท่ีทําใหเปนอริยชนหรือวิธีดําเนินชีวิต  
ท่ีประเสริฐ การพัฒนาศีลรวมเอาองคมรรค ๓ อยาง คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ 
เปนการพัฒนาตนเพื่อใหดํารงตนดวยดีในสังคม รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ทางสังคมอยางถูกตอง มีความสัมพันธทางสังคมท่ีดีงามเกื้อกูลเปนประโยชน องคมรรคท้ัง ๓ มี
รายละเอียดดังตอไปนี้  

๔.๑ สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดหรือเจรจาชอบ ท่ีเรียกวา     
วจีสุจริต มี ๔ ประการ๓๗๓ ไดแก  

       ก. ละมุสาวาท คือ เวนการพูดเท็จ ขณะเดียวกันใหพูดคําจริง เรียกวา  
สัจจวาจา          

ข. ละปสุณาวาจา คือ เวนการพูดสอเสียด  ขณะเดียวกันใหพูดคําสมาน
สามัคคี เรียกวา สมัคคกรณีวาจา  

ค. ละผรุสวาจา คือ เวนจากพูดคําหยาบคาย  ขณะเดียวกันก็ใหพูดแต    
คําออนหวานสุภาพ ไพเราะ นาฟง ท่ีเรียกวา สัณหวาจา  

ง. ละสัมผัปปลาปะ คือ เวนการพูดเพอเจอ เหลวไหล ไรสาระ 
ขณะเดียวกัน ก็ใหพูดแตคํามีประโยชน สรางสรรค นํามาแตคุณธรรมปรุงจิตใจใหราเริง เบิกบาน 
เรียกวา อัตถสัณหิตาวาจา  

                                                        
๓๗๑องฺ.ทสก.๒๔/๓๑/๘๑. 
๓๗๒องฺ.ทุก.๒๐/๒๐๑/๑๓๕. 
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   ดังพระพุทธองคตรัสแสดงในมหาสติปฏฐานสูตร มัคคสัจจนิทเทส วา 
“สัมมาวาจา เปนอยางไร  คือ เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ เจตนางดเวนจากการพูดสอเสียด เจตนา   
งดเวนจากการพูดหยาบ เจตนางดเวนจากการพูดเพอเจอ  นี้เรียกวา สัมมาวาจา”๓๗๔  

สัมมาวาจา ๔ ประการน้ี  กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ กุศลกรรมบท ท่ีเปน
เคร่ืองชําระตัวทางวาจา ๔ ขอ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา บัญญัติเร่ืองการชําระตัวใหสะอาดของพวก
พราหมณเปนอยางหนึ่ง สวนการชําระตัวใหสะอาดในอริยวินัยเปนอีกอยางหนึ่ง หาเหมือนกันไม  
คนท่ีประกอบอกุศลกรรมบถ ๑๐ ช่ือวามีความไมสะอาด ท้ังทางกาย ทางวาจา ทางใจ คนเชนนี้       
ลุกข้ึนเชา จะลูบแผนดิน หรือจะไมลูบ จะลูบโคมัย หรือจะไมลูบ จะบูชาไฟ จะไหวพระอาทิตย 
หรือไมทํา ก็ไมสะอาดอยูนั่นเอง เพราะอกุศลกรรมบถเปนส่ิงท้ังไมสะอาด ท้ังเปนตัวการทําให       
ไมสะอาด กุศลกรรมบท ๑๐ เปนหนทางทําความดีหรือกรรมดีอันเปนทางนําไปสูความเจริญหรือ
เคร่ืองชําระตัวใหสะอาด  แบงเปน เคร่ืองชําระตัวทางกาย ๓  ทางวาจา ๔  และทางใจ ๓  

กุศลกรรมบถท่ีเปนเคร่ืองชําระตัวทางวาจามี ๔ ประการ ดังนี้ 
๑.  “ละมุสาวาท  เวนขาดจากการพูดเท็จ  เม่ืออยูในสภาก็ดี อยูใน    

ท่ีประชุมก็ดี  อยูทามกลางญาติก็ดี   อยูทามกลางชุมนุมก็ดี  อยูทามกลางราชสกุลก็ดี  ถูกเขาอางตัว
ซักถามเปนพยานวา เชิญเถิดทาน  ทานรูส่ิงใด  จงพูดส่ิงนั้น  เม่ือไมรู เขาก็กลาววา ไมรู  เม่ือไมเห็น  
ก็กลาววา  ไมเห็น  เม่ือรู   ก็กลาววา รู  เม่ือเห็น  ก็กลาววา เห็น  ไมเปนผูกลาวเท็จท้ังท่ีรู ไมวาเพราะ
เหตุแหงตนเอง  หรือเพราะเหตุแหงคนอ่ืน  หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสใด ๆ” 

๒. “ละปสุณาวาจา  เวนขาดจากวาจาสอเสียด  ไมเปนคนท่ีฟงความ
ขางนี้แลวเอาไปบอกขางโนน  เพื่อทําลายคนฝายนี้ หรือฟงความขางโนน  แลวเอามาบอกขางนี้         
เพื่อทําลายคนฝายโนน เปนผูสมานคนท่ีแตกราวกัน  สงเสริมคนท่ีสมัครสมานกัน ชอบสามัคคี  ยินดี
ในสามัคคี  พอใจในความสามัคคี  ชอบกลาวถอยคําท่ีทําใหคนสามัคคีกัน” 

๓. “ละปผรุสวาจา  เวนขาดจากวาจาหยาบ  กลาวแตถอยคําชนิด   
ท่ีไมมีโทษ  ร่ืนหู  นารัก  จับใจ  สุภาพ  เปนท่ีพอใจของพหูชน  เปนท่ีช่ืนชมของพหูชน” 

๔. “ละสัมผัปปลาปะ   เวนขาดจากการพูดเพอเจอ (พลอย ๆ)      
พูดถูกกาล  พูดคําจริง  พูดเปนอรรถ  พูดเปนธรรม  พูดเปนวินัย  กลาววาจาเปนหลักฐาน  มีท่ีอางอิง  
มีกําหนดขอบเขต ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร” 
   จะเห็นไดวา สัมมาวาจา คือ การสํารวมระมัดระวังในกลาววาจา      
ของตน โดย ๑) เวนจากการกลาววาจาเท็จ ๒) เวนจากการกลาววาจาสอเสียด ๓) เวนจากการกลาว

                                                        
๓๗๔ม.มู.๑๒/๑๓๕/๑๒๖. 



๒๑๖ 

วาจาหยาบคาย ๔) เวนจากการกลาววาจาท่ีไมเปนประโยชน นั่นก็คือ การกลาววาจาท่ีทําใหสังคม   
อยูอยางสงบสุข มีความเกื้อกูลกัน ดวยการพูดความจริง การพูดท่ีทําใหเกิดความสามัคคี การพูด
ถอยคําออนหวาน และการพูดแตส่ิงท่ีกอใหเกิดประโยชน มีสาระ เช่ือถือได 

๔.๒ สัมมากัมมันตะ คือ การงานชอบ หมายถึง การกระทําชอบ มี ๓ ประการ 
ไดแก  

           ก. ละปาณาติบาต  หมายถึง เวนการทําลายชีวิตท้ังคนและสัตว         
ทุกจําพวก ขณะเดียวกันก็ชวยเหลือเกื้อกูลแกกัน  
  ข. ละอทินนาทาน คือ เวนการเอาทรัพยสมบัติ ส่ิงของคนอ่ืนที่         
ไมอนุญาตหรือไมไดมีเจตนาท่ีจะให ขณะเดียวกันก็ควรจะบริจาคทรัพยใหทานตามโอกาส และฐานะ   
  ค. ละกาเมสุมิจฉาจารา คือ เวนความประพฤติผิดในกาม หมายถึง    
ไมลวงเกินในสามี ภรรยา อันเปนท่ีรักยิ่งของคนอ่ืน ขณะเดียวกันก็ประพฤติสทารสันโดษ คือ พอใจ
ในคูครองของตนเองเทานั้น  

ดังพระพุทธองคตรัสแสดงในมหาสติปฏฐานสูตร มัคคสัจจนิทเทส วา 
“สัมมากัมมันตะ เปนอยางไร  คือ  เจตนางดเวนจากการตัดรอนชีวิต เจตนางดเวนจากการลักทรัพย  
เจตนางดเวนจากการประพฤติผิดในกาม  นี้เรียกวา สัมมากัมมันตะ”๓๗๕ เชนเดียวกับสัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะเรียกอีกนัยหนึ่งก็คือ กุศลกรรมบถท่ีเปนเคร่ืองชําระตัวทางกาย ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. “ละปาณาติบาต   เวนขาดจากการตัดรอนชีวิต วางทัณฑะ      
วางศัสตรา  มีความละอายใจ  กอปรดวยเมตตา  ใฝใจชวยเหลือเกื้อกูลแกปวงสัตวโลก”  

๒. “ละอทินนาทาน เวนขาดจากการถือเอาส่ิงท่ีเขามิไดให ไมยึดถือ
ทรัพยสินอุปกรณอยางใด ๆ ของผูอ่ืน  ไมวาจะเปนของท่ีอยูในบาน หรือในปา ซ่ึงเขามิไดใหอยาง
เปนขโมย” 

๓. “ละกาเมสุมิจฉาจาร  เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม
ท้ังหลาย  ไมลวงละเมิดในสตรี  เชนอยางผูท่ีมารดารักษา  ผูท่ีบิดารักษา  ผูท่ีพี่นองชายรักษา ผูท่ี       
พี่นองหญิงรักษา  ผูท่ีญาติรักษา  ผูท่ีธรรมรักษา(เชน กฎหมายคุมครอง)  หญิงมีสามี  หญิงหวงหาม
โดยท่ีสุดแมหญิงท่ีม่ันแลว” 

สรุปแลวสัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติชอบ ดวยความมีเมตตา
เกื้อกูลตอทุกชีวิตท้ังคนและสัตว การไมเบียดเบียนกัน การไมลักขโมยส่ิงของของผูอ่ืนท่ีทําให             

                                                        
๓๗๕ม.มู.๑๒/๑๓๕/๑๒๖. 



๒๑๗ 

เขาเดือดรอน  ความพอใจในคูครองของตน ครอบครัวมีความสุข เม่ือเปนเชนนี้แลวสังคมและ
ประเทศชาติยอมมีความสุขสงบเรียบรอย ดวยการกระทําชอบอันปราศจากการลวงละเมิดทางกาย 

๔.๓ สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเล้ียงชีพชอบ ไดแก ละมิจฉาชีพและ เล้ียงชีวิต
ดวยสัมมาชีพ ขณะเดียวกันก็มีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพ การงาน หนาท่ีอันสุจริต 
เชน ทํางานไมใหอากูล๓๗๖ หมายถึง ไมคางงาน ไมผัดผอนงาน ไมจับจดงาน ไมยุงเหยิงสับสน เปนตน 
เม่ือกลาวถึงหลักการของสัมมาอาชีวะนั้น พึงเขาใจวานอกจากเปนการแสวงหาทรัพยแลวใชสอย
ทรัพยนั้นโดยชอบธรรมตั้งแตปจจัย ๔ อันเปนพื้นฐานในการครองชีพแลว ยังรวมไปถึงผลตอบแทน
ในดานการพัฒนาจิตใจและปญญาดวย ฉะนั้นหลักการของสัมมาอาชีวะจึงไมใชการทํางานเพ่ือวัตถุ
หรือเพียงเพื่อไดทรัพยมาบํารุงตนฝายเดียวเทานั้น ยังมีรายละเอียดท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้  

๑) สัมมาอาชีวะ หมายถึง การทํางานชอบที่มุงใหคนมีปจจัย ๔            
ท่ีพอเพียงท่ีจะเปนอยูได แตไมไดมุงวาจะมีมากหรือนอย คือ มุงใหคนทํางานเปนมากกวาจะมานั่งนับ
ทรัพยสิน ซ่ึงเปนผลของการทํางานอีกตอหนึ่ง เปาหมายของสัมมาอาชีวะตามหลักพระพุทธศาสนา 
จะเห็นไดจากธรรมะท่ีเกี่ยวกับการปกครองบานเมือง หนาท่ีของพระเจาแผนดินขอท่ีหนึ่ง๓๗๗คือ ทาน 
หมายถึง การชวยเหลือดวยวัตถุส่ิงของแกประชาชน คือนําส่ิงของไปชวยเหลือชาวบาน ไมใหเก็บไว
จนเต็มทองพระคลังหลวง ถาพิจารณาใหครบดาน จะเห็นวา  เปนการนํารายไดหลวงบริหารประเทศ
ใหพลเมืองอยูดี กินดี และดํารงชีวิตไดดวยองคกรของรัฐเขาประคับประคอง  

             ๒) สัมมาอาชีวะ  มิไดหมายถึง มีหนาท่ีในการใชแรงงาน เพื่อใหเกิด
ทรัพยสินสมบัติเทานั้น แตยังหมายถึง การทําหนาท่ี การดํารงตําแหนง การมีคุณธรรม ศีลธรรมใน
หนาท่ีกิจการงานของตนเอง เชน เปนครู ก็มีธรรมะสําหรับครู เปนตน ไมใชสอนเพื่อหวังแต 
เงินเดือนตอบแทนเพียงอยางเดียว ขณะเดียวกันจะตองถายทอดความรูความสามารถวิชาการที่
กาวหนาแกศิษยตามหนาท่ี จัดวาเปนสัมมาชีพของครู คือ มีการใชแรงงานการสอนวิชาการ และมี
ผลผลิตเปนรายไดตอเดือนเพื่อนําไปเล้ียงตนและคนท่ีเกี่ยวของและเสียภาษีชวยรัฐดวย  บุคคลผูหวัง
ความเจริญดานสัมมาชีพพึงหลีกเวนโทษในการประกอบอาชีพคาขายส่ิงท่ีไมเหมาะและใหโทษ        
๕ อยาง คือ  คาขายอาวุธ คาขายมนุษย คาขายเน้ือสัตว คาขายน้ําเมา (รวมถึงส่ิงเสพติด ทุกประเภท 
เชน ยาบา ฝน เปนตน) และคาขายยาพิษ๓๗๘ 

                                                        
๓๗๖พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท, อางแลว, หนา 

๓๔๔.   
๓๗๗ที.ปา.๑๑/๑๐๘/๗๙. 
๓๗๘องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๗/๒๙๕. 



๒๑๘ 

         ๓) สัมมาอาชีวะโดยทางธรรม หมายถึง ความสัมพันธระหวางแรงงาน
กับอาชีวะและผลตอบแทน โดยพิจารณาแบงเปน ๒ อยาง คือ สําหรับคฤหัสถ ไดแก การใชแรงงาน
ในหนาท่ีเปนเร่ืองของอาชีวะโดยตรง คือเปนไปเพื่อไดผลตอบแทนเปนทรัพยสินเงินทอง ใชเปน
ปจจัยเล้ียงชีพ เชน อาชีพกรรมกร ครู ทหาร ตํารวจ อัยการ ผูพิพากษา นายกรัฐมนตรี เปนตน       
สวนของพระสงฆ ไดแก การใชแรงงานในหนาท่ีไมเปนเร่ืองของอาชีวะ ไมมีความมุงหมายในดาน
อาชีวะ คือ ไมเกี่ยวกับอาชีวะเลย เพราะไมเปนไปเพื่อไดผลตอบแทนเปนปจจัยเคร่ืองยังชีพ            
แตปฏิบัติงานเพื่อธรรมและเพื่อผดุงธรรมในโลก  ถาเอาแรงงานท่ีพึงใชในหนาท่ีมาใชในการ
แสวงหาปจจัยเคร่ืองยังชีพ จัดวาเปนมิจฉาชีพ๓๗๙  

      ๔) สัมมาอาชีวะในแงการพัฒนาจิตใจและปญญา ไดแก การรูจักทํางาน 
ใชแรงงาน เม่ือไดทรัพยอันเกิดจากกิจกรรมนั้น ๆ แลว ก็รูจักวิธีคิด วิธีปฏิบัติตอทรัพย คือ ใหมี
ความรู ความเขาใจคุณคาแท คุณคาเทียม และเปนไปดวยนิสสรณปญญา หมายถึง การรูเทาทันตอ
ทรัพย ไมตกเปนทาสของทรัพยสิน ไมหลงมัวเมาในสมบัติท่ีตนหาไดแลวนั้น คือ ใหเปนนายทรัพย 
ตอจากนั้นก็นําทรัพยท่ีหามาได ทําใหเกิดประโยชนตอเพื่อนมนุษย แกตนเอง ครอบครัว สังคม
ประเทศชาติตามลําดับ มีหลักในการปฏิบัติ คือ การแสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม ไมขมเหง หรือ
เบียดเบียนเขาไดมา สวนการใชทรัพย คือ บริหารทรัพย เปน ๓ สวน ไดแก เล้ียงตน (และคนท่ี
เกี่ยวของกับตน)ใหเปนสุข ชวยเหลือแบงปนแกคนอ่ืน เชน บริจาคเส้ือผา ขาวสารแกผูประสบภัย
พิบัติ เปนตน และบําเพ็ญสาธารณะประโยชน เชน สรางเคร่ืองมือแพทยแกโรงพยาบาล สรางโรงเรียน 
สรางสะพานขามแมน้ําขุดบอน้ําขุดสระน้ําเปนตน๓๘๐ นอกจากนี้แลวเม่ือมีทรัพยก็ไมมัวเมา ไมใชจาย
ทรัพยไปในทางใหโทษแกตนและสังคม เชน เลนการพนันฟุตบอล หวย ไกชน เสพยาเสพติด            
นําไปลงทุนทางผิดตอศีลธรรมและกฎหมาย เปนตน ดังนั้นทรัพยจึงมีผลตอพัฒนาจิตใจและปญญา
เพื่อการดํารงชีพอยูอยางปกติสุข ถาบุคคลใดขาดหลักสัมมาอาชีวะยอมผิดศีลไดเชนกัน 

จากการศึกษาหลักการของสัมมาอาชีวะนําไปสูการปฏิบัติหลักธรรม
ท่ีเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะของฝายคฤหัสถ๓๘๑ อันไดแก  (๑) การแสวงหาและรักษาทรัพย  (๒) ความสุข
ท่ีเกิดจากทรัพย  และ (๓) การใชจายทรัพย อธิบายหลักธรรมแตละขอไดดังนี้      
              ๑. การแสวงหาทรัพย  มีหลักธรรมอยู ๔ ประการ รวมเรียกวา      

                                                        
๓๗๙ม.อุ.๑๔/๑๔๐/๑๗๙. 
๓๘๐องฺ.ทสก.๒๔/๙๑/๒๐๗. 
๓๘๑พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๗๘๕-๗๘๘. 



๒๑๙ 

ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ไดแก          
            ๑ .๑  อุฏฐาน สัมปทา  ความขยันห ม่ัน เพี ย ร ในการแสวงหา            
ประกอบอาชีพสุจริต ไมเกียจครานกิจการงานทุกอยาง ทํางานไมทอดท้ิงงาน ไมอากูล ไมจับจด 
หาทางดําเนินการใหไดผลดี          
            ๑.๒ อารักขสัมปทา  การรูจักวิธีรักษาทรัพยท่ีไดมานั้น รูจักบํารุงดูแล 
หาของใหมมาแทนของเกา รูจักซอมแซมปรับปรุง ใหใชงานไดดีและการบริหารทรัพยควรใหคน      
มีความซ่ือสัตยไวใจไดดูแลทรัพยสิน   

 ๑.๓ กัลยาณมิตตา  การรูจักคบหา เสวนากับบัณฑิตหรือสัตบุรุษ คนดี 
ผูมีศีล เวนการคบคนทุศีล โจร ผูกอการราย ผูมีอิทธิพลซ่ึงเปนภัยตอสังคมและประเทศชาติ    

 ๑.๔ สมชีวิตา คือ การรูจักใชจายอยางฉลาด ไดแก มีรายรับมากกวา
รายจาย รูจักประหยัดอดออมไว ไมฟุมเฟอยมากไปและไมฝดเคืองมากไป๓๘๒     
        ๒ .  ความสุขท่ี เกิดจากทรัพย  เ รียกวา  คิหิ สุข  เปนสุขของคฤหัสถ               
มี ๔ ประการ๓๘๓ ไดแก 

๒.๑ อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ วา   
ตนไดใชทรัพยท่ีไดมาดวยน้ําพักน้ําแรงความขยันหม่ันเพียรของตน และโดยชอบธรรม 
             ๒.๒ โภคสุข สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ 
วาตนไดใชทรัพยท่ีไดมาโดยชอบนั้น เล้ียงชีพ เล้ียงผูควรเล้ียง และบําเพ็ญประโยชน   
             ๒.๓ อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ 
วาตนเปนไท ไมมีหนี้สินติดคางใคร       
            ๒.๔ อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือ ความภูมิใจ 
เอิบอ่ิมใจ วาตนมีความประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใคร ๆ ติเตียนไมได ท้ังทางกาย ทางวาจา 
และทางใจ  
                             อนวัชชสุขเปนสุขท่ีมีคามากท่ีสุด  เพราะสุข ๓ ขอแรกมีคาไมถึง      
เส้ียวท่ี ๑๖ ของความสุขท่ีเกิดจากความประพฤติสุจริตไรโทษ      
         ๓. การใชจายทรัพยหรือการใชประโยชนจากทรัพย  เรียกวา โภคาทิยะ 
ไดแก การใชจายทรัพยท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียร ท่ีไดมาโดยธรรม เพื่อ   

                                                        
๓๘๒องฺ.อฏก.๒๓/๕๕/๓๔๔. 
๓๘๓องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๒/๑๐๕.   



๒๒๐ 

              ๓.๑ เล้ียงตัว มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครอง บํารุงมิตร
สหายและผูรวมกิจการงาน    
              ๓.๒ ใชปองกันภยันตรายท่ีเกิดจากไฟ น้ํา โจร ฯลฯ   
              ๓.๓  ทําพลี ๕ อยาง คือ ญาติพลี อติถิพลี ปุพพเปตพลี ราชพลี เทวดาพลี
              ๓.๔ อุปถัมภบํารุงสมณพราหมณผูประพฤติดีประพฤติชอบ๓๘๔ 

ดวยเหตุนี้บุคคลใดท่ีประกอบสัมมาชีพ รูจักแสวงหาทรัพย มีความสุขจาก
ทรัพยท่ีหามาได และจัดสรรใชประโยชนจากทรัพยนั้นไดอยางเหมาะสมตาม หลักพระพุทธศาสนา 
นับวาเปนการใชชีวิตแบบพอเพียง คือไมใชจายทรัพยเกินจากจํานวนท่ีหามาได ทําใหไมมีหนี้ 
นอกจากนี้แลวยังรูจักใชจายทรัพยเพื่อการบํารุง บิดามารดา ตนเอง ครอบครัว ญาติมิตร บํารุงราชการ 
อุทิศใหแกผูลวงลับ และบํารุงศาสนา เปนการแบงปนเผ่ือแผแกผูอ่ืนตามมรรคาแหงอารยชน ดังมี
กลาวไวในสุธาโภชนชาดก ท่ีวา  

“บุคคลควรใหแตนอยจากของท่ีมีนอย ควรใหพอปานกลางจากของท่ีมีพอปานกลาง        
ควรใหมากจากของท่ีมีมาก ช่ือวาการไมใหยอมไมควร”๓๘๕ 
“ทานโกสิยเศรษฐี  เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอบอกทานวา  ทานจงใหทานและจงบริโภค  
จงข้ึนสูทางของพระอริยะ ผูกินคนเดียวยอมไมไดความสุข”๓๘๖ 

 
                ดังนั้นการพัฒนาตนดานศีล จึงเปนการฝกอบรมดานความประพฤติ ระเบียบวินัย

ใหมีความสุจริตท้ังดานกาย ดานวาจา และการเล้ียงชีพ  ทําใหการดํารงตนอยูดวยดี มีความสัมพันธ   
ท่ีเกื้อกูลกับส่ิงแวดลอมทางสังคม และมีพฤติกรรมท่ีดีงามกับคนในสังคมหรือเพื่อนมนุษยรวมโลก       
อยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี นอกจากศีลเปนเคร่ืองมือในการฝกฝนอบรมกายวาจาของตนใหประณีต             
กอประโยชน ปราศจากโทษแลว ยังเปนเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการฝกอบรมจิตและการเจริญปญญา  
ใหพัฒนากาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนไปดวย 

๓.๓.๔.๓ การพัฒนาดานจิต (จิตตภาวนา)  
                   การพัฒนาจิต คือ การฝกตนใหมีจิตใจเขมแข็ง ม่ันคง แนวแน ควบคุมตนไดดี                

มีสมาธิ มีกําลังใจสูง ใหเปนจิตท่ีสงบ ผองใส เปนสุข บริสุทธ์ิ ปราศจากส่ิงรบกวนหรือทําให        
เศราหมอง อยูในสภาพเหมาะแกการใชงานมากท่ีสุด โดยเฉพาะการใชปญญาอยางลึกซ้ึง              

                                                        
๓๘๔องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๑๐๓-๑๐๔.  
๓๘๕ขุ.ชา.๒๘/๑๙๓/๑๑๕.   
๓๘๖ขุ.ชา.๒๘/๑๙๔/๑๑๕.  



๒๒๑ 

และตรงตามความเปนจริง๓๘๗ กลาวโดยยอ ก็คือ การฝกจิตโดยใชหลักสมถะและหลักวิปสสนา         
เปนสําคัญ  มีผลทําใหจิตมีคุณภาพดีจนสามารถละราคาะและอวิชชาไดตามลําดับ ดังพระพุทธพจนท่ีวา  

“...สมถะท่ีภิกษุเจริญแลวยอมใหสําเร็จประโยชนอะไร  คือ  ยอมใหจิตเจริญ  จิตท่ี    
เจริญแลวยอมใหสําเร็จประโยชนอะไร  คือ  ยอมละราคะได 
วิปสสนาท่ีภิกษุเจริญแลวยอมใหสําเร็จประโยชนอะไร  คือ  ยอมใหปญญาเจริญ 
ปญญาท่ีเจริญแลวยอมใหสําเร็จประโยชนอะไร  คือ  ยอมละอวิชชาได...”๓๘๘ 

 
   เม่ือเปนเชนนี้จึงอาจกลาวไดวา คุณสมบัติของจิตใจท่ีทุกคนควรทําใหเกิดมีอยู

เสมอในการฝกจิตหรือพัฒนาจิตของตน ก็คือ 
ก. ปราโมทย  เปนความช่ืนบานใจ ราเริง สดใส 
ข. ปติ  เปนความอ่ิมใจ ความปล้ืมใจ 
ค. ปสสัทธิ  เปนความสงบเย็นกายใจ ความผอนคลายร่ืนสบาย 
ง. สุข  เปนความร่ืนใจ ไรความของขัด  
จ. สมาธิ  เปนความสงบอยูตัวม่ันสนิทของจิตใจ 

   คุณสมบัติท้ัง ๕ ประการนี้นับเปนเคร่ืองวัดผลการปฏิบัติในระหวางการฝกจิต๓๘๙ 
ประเด็นท่ีผูวิจัยจะศึกษาตอไปโดยลําดับ  ไดแก  ความหมาย  เปาหมาย  และ

กระบวนการของการพัฒนาจิต     
๑. ความหมายของการพัฒนาจิต  

         วากันตามหลักพระพุทธศาสนาแลว การพัฒนาจิตเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีทุกคน
จะตองปฏิบัติและจะไดรับผลแหงการปฏิบัตินั้น ๆ  ดังท่ีปราชญทางพุทธศาสนาหลายทานไดกลาวถึง
การพัฒนาจิตไวดังนี้ 

         ๑.๑ พุทธทาสภิกขุ ไดใหทัศนะเร่ืองจิตหรือสมาธิกับวัยรุนวา วัยรุนเปน            
วัยท่ีกําลังเจริญเติบโต อยากเรียนรูส่ิงใหม ๆ สําหรับชีวิต ถาไดฝกฝนจิตใจของตนก็เปนบุญไป  แตถา
ไมไดฝกฝนจิต พอแมก็จะลําบากไปดวย ท่ีนี้พอถึงเด็กวัยรุน มันกําลังจะบาแลวโวย พวกเด็กวัยรุนนี้ 
กําลังจะบา จับตัวมาฝกระบบอานาปานสติ ใหรูจักบังคับความรูสึก ขับไลความรูสึกท่ีไมพึงปรารถนา

                                                        
๓๘๗พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต) พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๙๑๕. 
๓๘๘องฺ.ทุก.๒๐/๓๒/๗๖ 
๓๘๙สํ.สฬา.๑๘/๖๖๕-๖๗๓/๔๒๙-๔๓๙.  



๒๒๒ 

ออกไป สรางสรรคความรูสึกท่ีควรจะมี ถาเด็กวัยรุนทําไดอยางนี้ มันไมตองไปดิสโกเธค ใหพอแม
ตองน้ําตาไหลเหมือนท่ีเปน ๆ อยู มันจะไมทําอะไรใหพอแม น้ําตาตก เหมือนเด็กชนิดท่ีมันไมรูจัก
บังคับจิต๓๙๐นอกจากนั้น ทานยังไดกลาวไวอีกหลายแหงวา สมาธิทําใหจิตใจเราไดพักผอน คือได
ผอนคลายความกังวลในเร่ืองตาง ๆ สมาธิทําใหเกิดความสุขเฉพาะตน สมาธิทําใหความรูสึกราย ๆ 
หายไป สมาธิรักษาโรคภัยไขเจ็บบางชนิดไดดีกวายา  เสียอีก๓๙๑การรูเร่ืองจิตจนสามารถควบคุมจิตได
นั่นแหละ เปนส่ิงสําคัญท่ีสุดกวาส่ิงใดหมด สําหรับพุทธศาสนาเราก็มีวิชานี้เปนหัวใจ เปนคุณคา      
ท่ีสูงสุด คือ วิชาท่ีบังคับจิตใจใหได ไมใหจิตทําความทุกขใหเกิดข้ึนอีกตอไป๓๙๒  

๑.๒ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหทัศนะจิตท่ีเปนสมาธิไวความตอนหนึ่ง
วา “ลักษณะเดนท่ีสุดของจิตท่ีเปนสมาธิซ่ึงสัมพันธกับความมุงหมายของสมาธิดวยก็คือ ความควรแก
งาน หรือความเหมาะสมแกการใชงาน และงานท่ีถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คืองานทาง
ปญญา อันไดแกการใชจิตท่ีพรอมดีเชนนั้นเปนสนามปฏิบัติการของปญญา ในการพิจารณา
สภาวธรรมใหเกิดความรูแจงตามเปนจริง และโดยนัยนี้จึงควรย้ําเพิ่มไวอีกดวยวา สมาธิท่ีถูกตอง
ไมใชอาการที่จิตหมดความรูสึกปลอยตัวตนเขารวมหายไปในอะไร ๆ แตเปนภาวะท่ีใจสวาง         
โลงโปรง หลุดออกจากส่ิงบดบังบีบค้ันกั้นขวาง เปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง ต่ืนอยู เบิกบาน พรอมท่ี
จะใชปญญา”๓๙๓

 
 

๑.๓ พระชินวงศาจารย (หลวงพอพุธ ฐานิโย)ไดตอบคําถามเก่ียวกับเร่ือง
ประโยชนของสมาธิตอนักปกครอง นักบริหารไวความตอนหนึ่งวา๓๙๔ สมาธิมีประโยชนตอ           
นักบริหาร และตอทุกคนท่ีไมใชนักบริหาร คือ ในเมื่อทําสมาธิใหจิตสงบม่ันคง จะทําใหเรามีสติ        
มีความรูสึกสํานึกผิดชอบช่ัวดี และสมาธินี้ถาใครทําถูกตอง เดิมเปนคนข้ีเกียจจะกลายเปนคนขยัน   
ถาเปนคนไมซ่ือสัตย จะตองเปนคนซ่ือสัตย ยกตัวอยางเชน แมบานเปนคนข้ีเกียจหุงขาวใหสามี
รับประทาน ในเม่ือทําสมาธิแลว จะมีความขยันหุงขาวใหสามีรับประทาน รูจักหนาท่ีของตนเองเปน

                                                        
๓๙๐พุทธทาสภิกขุ, วิปสสนาในอิริยาบทนั่ง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หนา ๑๗๕-

๑๗๖. 
๓๙๑เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๗๕-๑๘๓.  
๓๙๒อางแลว, หนา ๗๖. 
๓๙๓พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), สมาธิ ฐานสูสุขภาพจิตและปญญาหยั่งรู, (กรุงเทพมหานคร : 

ศยาม, ๒๕๔๐), หนา ๑๐-๑๑. 
๓๙๔พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพอพุธ านิโย), ธรรมปฏิบัติและตอบปญหาการปฏิบัติธรรม, 

(กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ, ๒๕๓๑), หนา ๑๘๓.  



๒๒๓ 

อยางดี เพราะฉะนั้น สมาธิจึงมีประโยชนแกนักบริหารและนักปกครองอยางเหลือท่ีจะพรรณนา
ทีเดียว  

 ๑.๔ พระราชวุฒาจารย (ดูลย อตุโล) ไดแนะนําลูกศิษยจํานวนมาก ถามหลวงปู
วา ภาวนาสมาธินานมาแลว ยังทําจิตใหสงบไดยาก จิตแสออกไปขางนอกอยูเร่ือย หลวงปูตอบวา    
“ถึงจิตมันไมสงบก็ไมควรใหมันออกไปไกล ใชสติระลึกไปแตในกายน้ี ดูใหเห็น อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา อสุภสัญญา หาสาระแกนสารไมได เม่ือจิตมองเห็นชัดแลว จิตก็เกิดความสลดสังเวช เกิด
นิพพิทา ความหนาย คลายกําหนัด ยอมตัดอุปาทานขันธไดเชนเดียวกัน”๓๙๕ 

 ๑.๕ พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความสุข       
ท่ีเกิดจากการพัฒนาจิต วาเปนความสุขท่ีเกิดจากความสงบ ไมอิงอาศัยกามคุณท้ัง ๕ คือ รูป รส กล่ิน 
เสียง และสัมผัสทางกาย จัดเปนนิรามิสสุข ไดแก ความสุขท่ีไมอิงอามิส คือ กามคุณ จัดเปนความสุข
ท่ีแทจริง ซ่ึงไมอาจจะหาไดจากทรัพยสมบัติ จากอํานาจ จากกามสุข หรือแมจากเกียรติยศช่ือเสียง 
ความสุขท่ีแทจริงนั้นหาไดจากใจอันมีอยูในตัวเรานี้เอง และคนท่ีจะไดรับความสุขชนิดนี้ไดนั้น 
จะตองฝกจิตของตนตามหลักภาวนาท่ีพระพุทธเจาทรงคนพบและพิสูจนมาแลว๓๙๖ 

จากคํากลาวขางตนของนักปราชญท้ังหลาย สรุปความไดวา การพัฒนาจิต
หมายถึง การฝกฝนจิตเพื่อใหเกิดความสงบ เกิดเปนสมาธิ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ จิตเกิดสภาวะโลง 
โปรง เบา สบาย เปนอิสระพรอมท่ีจะใชงานดานปญญาในการพิจารณารูแจงตามความเปนจริง คือ 
เห็นไตรลักษณ 
 ๒. เปาหมายของการพัฒนาจิต เพื่อทําใหบุคคลสามารถฝกฝนอบรมตนดวยการ
พัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญาไดครบสมบูรณพรอมในตนและทําใหเขาถึง 
ความหลุดพน ๕ ประการ ดังตอไปนี้  

       ๒.๑ ความหลุดพนดวยการขม (วิกขัมภนวิมุตติ) หมายถึง การขมกิเลสเอาไว 
คือ ระงับนิวรณธรรมเปนตน ดวยอํานาจแหงจิตภาวนาหรือสมาธิ ไดแก สมาธิในระดับ สมาบัติ ๘ 
คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ แตบางทีอาจผอนลงมาถึงระดับอุปจารสมาธิดวยก็ได  

         ๒.๒ ความหลุดพนดวยองคธรรมจําเพาะ (ตทังควิมุตติ) หมายถึง การพน
อกุศลอยางหน่ึง ๆ ดวยธรรมท่ีเปนคูปฏิปกษกัน วาตามความหมาย ไดแก พนความเห็นผิด ยึดถือผิด
ดวยอาศัยญาณ คือ ความรูฝายวิปสสนาที่ตรงขามเปนคูปรับกัน เชน อนิจจัง เปนคูปรับนิจจัง (ความ

                                                        
๓๙๕พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑโิต), หลวงปู ประวัติ ปฏปิทา และคําสอน พระราชวุฒาจารย

(ดูลย อตุโล), (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดบางกอกบลอก, ๒๕๕๕), หนา ๗๔.  
๓๙๖พระธรรมวิสุทธิกวี (พจิิตร  ตวณฺโณ),  การพัฒนาจิต ภาคหนึ่ง, อางแลว, หนา ๒๖. 



๒๒๔ 

เท่ียง) ทุกขังเปนคูปรับสุขัง (ความสุข) อนัตตา เปนคูปรับอัตตา (ตน) เมตตาคูปรับพยาบาท เปนตน 
โดยวิมุตติท้ังสองอยางแรกน้ี เปนโลกียวิมุตติ และหลุดพนดวยใจ (เจโตวิมุตติ) ดวยผลแหงการเจริญ
จิตภาวนานั่นเอง  

       ๒.๓ ความหลุดพนดวยเด็ดขาดหรือตัดขาด(สมุจเฉทวิมุตติ) หมายถึง การ
ทําลายกิเลสท่ีผูกรัดไวหลุดพนเปนอิสระออกไปไดดวยญาณ หรือ วิชชาข้ันสุดทาย ไดแก วิมุตติ     
ในความหมายท่ีเปนมรรค  

      ๒.๔ ความหลุดพนดวยความสงบระงับสนิทราบคาบ (ปฏิปสสัทธิวิมุตติ) 
หมายถึง ความเปนผูหลุดพนออกไปไดแลว มีความเปนอยูอิสระ เพราะกิเลสท่ีเคยผูกรัด หรือครอบงํา
ถูกกําจัดราบคาบไปแลว ไดแก วิมุตติในความหมายท่ีเปนผล  

   ๒.๕ ความหลุดพนท่ีเปนภาวะหลุดรอดปลอดโปรง (นิสสรณวิมุตติ) หมายถึง 
ภาวะแหงความเปนอิสระท่ีผูหลุดพนเปนอิสระแลวประสบอยู ช่ืนชมหรือเสวยอยู และทําใหผูนั้น
ปฏิบัติกิจอ่ืนๆ ไดดวยดีตอไป ไดแก วิมุตติในความหมายท่ีเปนนิพพาน๓๙๗  

จะเห็นไดวา ความหลุดพนหรือวิมุตติ ๓ ประการสุดทายนี้เปนโลกุตตรวิมุตติ 
ฉะนั้น เม่ือกลาวโดยสาระแท ๆ ความหลุดพนหรือวิมุตติ ๕ นี้ ก็คือ สมถะ วิปสสนา มรรค ผล และ
นิพพาน ตามลําดับ  

  ๓. กระบวนการพัฒนาจิตตามหลักอริยมรรค  
       การพัฒนาดานคุณภาพและสมรรถภาพของจิตใหเอ้ือแกการมีชีวิตท่ีดีงามและ

พรอมท่ีจะใชงานในทางปญญาอยางไดผลดีท่ีสุด เรียกวา อธิจิตตสิกขา หนึ่งในไตรสิกขานั่นเอง     
ซ่ึงรวมเอาองคมรรค ๓ ขอ ไดแก สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ อธิบายไดดังนี้  

       ๓.๑ สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรถูกตอง หรือสมบูรณแบบ ซ่ึงเรียกวา 
สัมมัปปธาน ๔๓๙๘ หรือ ปธาน ๔๓๙๙ ไดแก  

ก. สังวรปธาน คือ เพียรปองกัน หรือ เพียรระวัง (อกุศลท่ียังไมเกิด) 
หมายถึง กระทําโดยการสํารวมอินทรีย ๖ มีสํารวมตา หู จมูก เปนตน เพราะหากไมสํารวมแลวจะ   
พึงเปนเหตุใหบาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได 

                                                        
๓๙๗พุทธทาสภิกขุ, วิปสสนาในอิริยาบทนั่ง, อางแลว, หนา ๑๗๕ - ๑๗๖. 
๓๙๘องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๓/๒๓-๒๔.  
๓๙๙องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๔/๒๔-๒๖. 



๒๒๕ 

ข. ปหานปธาน คือ เพียรละ หรือเพียรกําจัด (อกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว) หมายถึง 
ไมปลอยจิตใจไปตามกามวิตก ความในกาม พยาบาทวิตก ความคิดในพยาบาท วิหิงสาวิตก ความคิด
เบียดเบียนคนอ่ืน เปนตน เพียรกระทําใหหมดส้ินไปเสีย ทําใหไมมีเหลืออยูเลย 

ค. ภาวนาปธาน คือ เพียรเจริญ หรือเพียรสราง (กุศลท่ียังไมเกิด) หมายถึง 
การเจริญโพชฌงค ๗ ใหเกิดข้ึน ซ่ึงอิงอาศัยวิเวก วิราคะ นิโรธ โนมไปเพ่ือการสลัดพน  

ง. อนุรักขนาปธาน คือ เพียรอนุรักษ หรือเพียรรักษาและสงเสริม (กุศลท่ี
เกิดข้ึนแลวมิใหเส่ือมถอยลง) หมายถึง การรักษาสมาธินิมิตท่ีตนไดแลวใหม่ันคงตอเนื่อง 

ความเพียรมีความสําคัญสําหรับทุกคน ทุกคนจําเปนตองเพียรพยายาม
สรางผลสําเร็จดวยตนเอง สัจธรรมเปนกฎธรรมชาติ เปนหลักของความจริงท่ีมีอยูโดยธรรมดา 
พระพุทธเจาหรือศาสดามีฐานะเปนผูคนพบหลักความจริงนั้น แลวนํามาเปดเผย ผูเพียรปฏิบัติดวย
ตัวเองเทานั้นท่ีจะพบผลสําเร็จของการกระทํา ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา  ตุมฺเหหิ  กิจฺจํ  อาตปฺป อกฺขาตาโร 
หมายความวา  ความเพียร  ทานท้ังหลายตองทําเอง ตถาคตเปนแตผูบอกทางให๔๐๐ 

เพื่อใหเห็นการทํางานของความเพียรท่ีเกิดจากตนมากข้ึน ผูวิจัยขอยก 
พุทธพจนท่ีตรัสถึงคุณสมบัติของผูบําเพ็ญเพียร ดังตอไปนี้ 

“ภิกษุท้ังหลาย คุณสมบัติของผูบําเพ็ญเพียร(องคของผูมีปธาน)      
มี ๕ อยางเหลานี้; หาอยางคืออะไร? (กลาวคือ)  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

๑. เปนผูมีศรัทธา  เช่ือตถาคตโพธิ  วา  แมเพราะเหตุผลดังนี้  พระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้น  เปนอรหันต  เปนสัมมาสัมพุทธะ ฯลฯ  เปนผูจําแนกธรรม 

๒. เปนผูมีอาพาธนอย  มีโรคนอย  ประกอบดวยไฟเผาผลาญท่ี
สําหรับยอยอาหารอันสมํ่าเสมอ  ไมเย็นนัก  ไมรอนนัก  พอปานกลาง  เหมาะแก      
การบําเพ็ญเพียร 

๓. เปนผูไมโออวด  ไมมีมายา  เปนผูเปดเผยตัวตามเปนจริง  ท้ังใน
พระศาสดา  ท้ังในเพื่อนพรหมจารี  ผูเปนวิญู 

๔. เปนผูระดมความเพียร  เพื่อละอกุศลธรรม  เพื่อยังกุศลใหถึงพรอม  
มีความเขมแข็ง  บากบ่ัน  ม่ันคง  ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย 

๕. เปนผูมีปญญา  ประกอบดวยปญญาอยางอริยะ  ท่ีหยั่งถึงความ
เกิดข้ึนและความดับสลาย  ชําแรกกิเลสได  อันใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ”๔๐๑ 

                                                        
๔๐๐ขุ.ธ.๒๕/๒๗๖/๑๑๗.  
๔๐๑ที.ปา.๑๑/๔๑๑/๒๙๕.  



๒๒๖ 

 
จะเห็นไดวา สัมมาวายามะท่ีเปนองคมรรคนั้น เปนคุณธรรมท่ีอยูภายใน

จิตใจของบุคคล ซ่ึงจะทําหนาท่ีไดหรือจะเจริญงอกงามได ตองอาศัยความสัมพันธกับโลกภายนอก 
กลาวคือ การวางทาที ตอบสนอง และจัดการกับอารมณตาง ๆ ท่ีรับรูเขามาทางตา หู จมูก ล้ิน กาย 
และใจ  แลวแผขยายความเพียรจากภายในจิตใจออกไปเปนการกระทํา ความประพฤติ การดําเนิน
ชีวิต และการประกอบกิจการตาง ๆ ท่ีถูกตองดีงาม ทามกลางปจจัยแวดลอมของรางกาย ธรรมชาติ 
และสังคม ดวยเหตุนี้สัมมาวายามะจึงเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาจิตไปสูการพัฒนาปญญา 

๓.๒ สัมมาสติ  หมายถึง การคอยระลึกถึงอยูเนือง ๆ การหวนระลึก สติ คือ    
ภาวะท่ีระลึกได ภาวะท่ีทรงจําไว ภาวะท่ีไมเลือนหาย ภาวะท่ีไมลืม สติ คือ สติท่ีเปนอินทรีย             
สติท่ีเปนพละ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงคท่ีเปนองคมรรค นับเนื่องในมรรค๔๐๒  

            สัมมาสติ ตามคําจํากัดความแบบพระสูตร เรียกวา สติปฏฐาน  ๔ ไดแก  
 ก. กายานุปสสนา  คือ การพิจารณากาย หรือ การตามดูรูทันกาย  

ก.  เวทนานุปสสนา  ตือ การพิจารณาเวทนา หรือการตามดูรูทันเวทนา 
ข.  จิตตานุปสสนา  คือ การพิจารณาจิต หรือ การตามดูรูทันจิต 
ค.  ธัมมานุปสสนา คือ การพิจารณาธรรมตาง ๆ หรือการตามดูรูทันธรรม๔๐๓ 

 
สติเปนตัวควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีและคอยปองกันยับยั้งตนเองไมให

กระทําช่ัว สติจึงเปนอัปปมาทธรรมในการดําเนินชีวิตหรือการประพฤติปฏิบัติ เม่ือมีสติกํากับอยูเสมอ 
เรียกวามีอัปปมาท หรือความไมประมาท ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีสําคัญมากดังพระพุทธพจนท่ีวา              
“ เราไม เห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ ง ท่ี เปนไปเพื่อประโยชนมากเหมือนความไมประมาทนี้               
ความไมประมาทยอมเปนไปเพื่อประโยชนมาก”๔๐๔ 

การเปนอยูโดยไมขาดสติ คือการตั้งอยูบนความไมประมาท หมายความวา 
ระมัดระวังตนอยูเสมอ ไมยอมถลําลงไปในทางเส่ือม ตระหนักดีถึงส่ิงท่ีจะตองทําและตองไมทํา     
ใสใจสํานึกอยูเสมอในหนาท่ี ไมปลอยปละละเลย กระทําการดวยความจริงจัง และพยายามเจริญกาวหนา
อยูตลอดเวลา สตินั้นมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะอํานวยใหบุคคลสมปรารถนาในกาลท้ังปวง  

นอกจากนี้สติยังมีคุณคาทางสังคม กลาวคือ เม่ือทํางานหรือกิจกรรมรวมกับ 
คนอ่ืน โดยมีสติไว(พึงตองใชสติปฏฐาน) เทากับวารักษาตนเองและรักษาคนอ่ืนดวย ดังเชน ตัวอยาง

                                                        
๔๐๒อภ.ิวิ.๓๕/๕๒๔/๓๙๓; ๕๒๒/๓๙๒.  
๔๐๓ที.ปา.๑๑/๓๐๖/๒๗๖.  
๔๐๔องฺ.เอก.๒๐/๘๓/๑๕.  



๒๒๗ 

นักกายกรรม ๒ คน ท่ีตองอาศัยกันและกัน โดยขณะเลนกายกรรมคนหนึ่งข่ีบนคออีกคน ฉะนั้นจึง
ตองระมัดระวังไมใหคนท่ีอยูบนบาของตนตกสูพื้น ดังพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 

“...บุคคลเม่ือรักษาตน  ช่ือวารักษาผูอ่ืน  เปนอยางไร  
คือ บุคคลเม่ือรักษาตนดวยการปฏิบัติ   ดวยการเจริญ  ดวยการทําใหมาก  

ช่ือวารักษาผูอ่ืน  บุคคลเม่ือรักษาตน  ช่ือวารักษาผูอ่ืน  เปนอยางนี้แล 
บุคคลเม่ือรักษาผูอ่ืน  ช่ือวารักษาตน  เปนอยางไร  
คือ  บุคคลเม่ือรักษาผู อ่ืนดวยความอดทน  ดวยความไมเบียดเบียน      

ดวยจิตเมตตา  ดวยความเอ็นดู  ช่ือวารักษาตน  บุคคลเม่ือรักษาผูอ่ืน  ช่ือวารักษาตน  
เปนอยางนี้แล... 

ภิกษุท้ังหลาย  บุคคลเม่ือรักษาตน  ช่ือวารักษาผูอ่ืน  เม่ือรักษาผูอ่ืน ก็ช่ือวา
รักษาตน”๔๐๕  

 
นอกจากนี้ สติยังมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาปญญา คือ สติเปนตัวกําหนด

ตามทันส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึน เปนไปอยูในขณะน้ัน ๆ ไมติดของเร่ืองในอดีต ไมเล่ือนลอยไป ถึงเร่ืองใน
อนาคต หากจะพิจารณาเร่ืองอดีตหรือเร่ืองอนาคต  สติจะกําหนดจับเอาส่ิงท่ีเกิดแลว ในอดีตหรือส่ิงท่ี
พึงจะทําในอนาคตมาใหปญญาพิจารณาอยางมีความมุงหมาย ทําใหเร่ืองนั้น ๆ กลายเปนอารมณ
ปจจุบันของจิต เขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง ไมมีความยึดม่ันถือม่ัน เปนวิธีกําจัดอาสวะเกา
และปองกันอาสวะใหมไมใหเกิดข้ึน การทํางานของสติและปญญา คือ สติใชกําหนด ปญญาใชตรวจ
ตรอง วิเคราะห วินิจฉัย 

เม่ือบุคคลมีสติหรือไมประมาทแลว ยอมจะระมัดระวังอินทรียในการ       
ใชงานอยางพินิจพิเคราะหใหเหมาะสมแกกิจกรรม โดยไมเล่ือนไหลลงอดีตหรือไมเล่ือนลอยไป
อนาคต เม่ือสํารวมอินทรียดีแลวคุณธรรมอ่ืน ๆ ท่ีพึงเจริญ เชน เมตตา กรุณา เปนตน ยอมเกิดข้ึน
ตามลําดับ เพราะอาศัยสตินั่นเองเปนเบ้ืองตน คุณภาพของจิตจะมีแตความบริสุทธ์ิ ผองใส โปรง    
เบิกบาน และเปนอิสระ สามารถกําจัดอภิชฌาและโทมนัสได  

๓.๓ สัมมาสมาธิ   
คําจํากัดความตามพระสูตร สัมมาสมาธิ คือสมาธิตามแนวของฌาน ๔       

ดังพระพุทธพจนท่ีวา 
  “ภิกษุท้ังหลาย  สัมมาสมาธิเปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้      

                                                        
๔๐๕สํ.ม.๑๙/๓๘๕/๒๔๒. 



๒๒๘ 

  ๑. สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย  บรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก           
มีวิจาร  มีปติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู      

  ๒. เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป  บรรลุทุติยฌานท่ีมีความผองใส
ภายใน  มีภาวะท่ีจิตเปนหนึ่งผุดข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดจาก
สมาธิอยู  

  ๓. เพราะปติจางคลายไป มีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ  มีสัมปชัญญะอยู  และ
เสวยสุขดวยกาย(นามกาย)  บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายกลาวสรรเสริญวา   
“ผูมีอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข”      

  ๔. เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอนแลว  
บรรลุจตุตถฌานท่ีไมมีทุกขไมมีสุข มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู”๔๐๖ 

   
สวนคําจํากัดความตามคัมภีรอภิธรรม พระพุทธพจนวาไวดังนี้  
 “...ภิกษุสงัดจากกาม ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาน...ความตั้งอยูแหงจิต    

ความต้ังม่ันดวยดี  ความดํารงมั่น  ความไมซัดสาย  ความไมฟุงซานแหงจิต  ภาวะท่ี
จิตไมซัดสาย  สมาธิ  สมาธินทรีย  สมาธิพละ  สัมมาสมาธิ  สมาธิสัมโพชฌงค      
อันเปนองคมรรค  นับเนื่องในมรรค  นี้เรียกวา  สัมมาสมาธิ...”๔๐๗ 

 
คําจํากัดความของสมาธิท่ีพบเสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือ เรียกส้ัน ๆ วา 

“เอกัคคตา” ซ่ึงแปลวา ภาวะท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง คือ การที่จะกําหนดแนวแนอยูกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
ไมฟุงซานหรือสายไป อีกนัยหนึ่ง คือ การดํารงจิตและเจตสิกไวในอารมณหนึ่งเดียว อยางเรียบ
สมํ่าเสมอ และดวยดี๔๐๘ 

หากพิจารณาจุดมุงหมายของสมาธิแลว ก็คือเพื่อใหจิตหลุดพนเปนไป      
เพื่อปญญาท่ีรูเขาใจสรรพส่ิงท้ังปวงตามเปนจริง ไมใชเพื่อตองการลาภผลแกตนเองดวยตัณหา ความ
อยาก เชน ฝกสมาธิเพื่อมีฤทธ์ิแสดงฤทธานุภาพได ปลุกเสกวัตถุมงคลใหขลัง เปนตน และการฝก
สมาธินี้เปนเบ้ืองบาทแหงวิปสสนา แมจะมีสมาธิไมสูงมากนัก คือ อยูในระดับตํ่า ๆ พอเจริญ
วิปสสนาได ก็ถือวาใชไดแลว เรียกวา วิปสสนาสมาธิ คือ สมาธิสําหรับประกอบกับวิปสสนา หรือ

                                                        
      ๔๐๖ที.ม.๑๐/๔๐๒/๓๓๗. 

๔๐๗อภิ.วิ.๓๕/๕๐๓/๓๗๙.     
๔๐๘พระธรรมปฎก, (ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา ๘๒๔. 



๒๒๙ 

เพื่อสรางปญญาท่ีรูแจง อันเปนสมาธิในระหวางขณิกสมาธิกับอุปจารสมาธิ การท่ีผูเจริญสมาธิมีความ
มุงหมายเพื่อจะนําสมาธิท่ีไดนั้นไปเปนเบ้ืองบาทแหงการเจริญปญญาในระดับตอไปใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเทาท่ีกําลังของสมาธิจะสงผลใหได ผลก็คือ รูเห็นส่ิงทั้งหลายตามที่มันเปนจริง 
และทําความเห็นใหถูกตองหมดจดจนเกิดความบริสุทธ์ิ ในสมาธิภาวนาสูตรแสดงถึงจุดมุงหมาย
เฉพาะในการพัฒนาจิต วามี ๔ อยาง ไดแก เพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน เพื่อญาณทัสสนะ                   
เพื่อสติสัมปชัญญะ และเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย๔๐๙   
 สาระสําคัญของการเจริญสมาธิ คือ การกระทําส่ิงท่ีดีงามอยางใดอยางหนึ่ง  
ทําใหเกิดปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ อธิบายไดวา หลังจากทําส่ิงดีงามจนเกิดความปราโมทย
แลว  ตอจากนั้นก็จะเกิดปติ ตามมาดวยปสสัทธิ(ความผอนคลาย) สุข และสมาธิ ปจจัยท่ีใกลชิดท่ีสุด
ท่ีทําใหเกิดสมาธิข้ึนได คือ สุข ดังพุทธพจนท่ีวา “สุขิโน  จิตฺตํ  สมาธิยติ”  แปลวา ผูมีสุขจิตยอมเปน
สมาธิ 
       สรุปโดยรวมแลว การพัฒนาดานจิต คือ การฝกอบรมจิตโดยใชความสามารถใน
กระบวนสมาธิ เร่ิมจากมีความเพียรปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกตอง ระลึกรูทันกับยับยั้งตนไมใหกระทําช่ัว และ
กําหนดจิตต้ังม่ันแนวแนมีอารมณเปนหนึ่ง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทําจิตใจใหเจริญงอกงามข้ึนดวย
คุณสมบัติดีงามท้ัง ๓ ประการ คือ คุณภาพจิต(งอกงามดวยคุณธรรม) สมรรถภาพจิต(มีจิตใจเขมแข็ง 
ม่ันคง อดทน เพียรพยายาม) และสุขภาพจิต(มีจิตใจราเริง เบิกบาน ผองใส) อยูในสภาพพรอมท่ีจะ 
เขาสูสนามปฏิบัติการทางปญญาอยางลึกซ้ึงเพื่อบรรลุถึงสัจธรรม 

๓.๓.๔.๔ การพัฒนาดานปญญา (ปญญาภาวนา)  
        การพัฒนาปญญา หมายถึง การมองดูรูจักและเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง 
หรือรูเทาทันธรรมดาของสังขารธรรมท้ังหลาย ท่ีทําใหเปนอยูและทําการตาง ๆ ดวยปญญา คือ  รูจัก
วางใจวางทาทีและปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ในทางท่ีเปนไปเพื่อแผขยาย
ประโยชนสุข มีจิตใจผองใส ไรทุกข เปนอิสระเสรี และสดช่ืนเบิกบาน๔๑๐ 
               ความรูท่ีเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง ความรูท่ีสามารถสืบสาวเหตุปจจัย
ของส่ิงตาง ๆ ความรูท่ีสามารถคิด พิจารณาวินิจฉัยได เลือกเฟนกล่ันกรองได เช่ือมโยงประสานได     
ทําใหเอาสุตะหรือขอมูลขาวสารวิชาการตาง ๆ ไปใชงาน สามารถจัดสรร จัดการทําส่ิงตาง ๆ ให

                                                        
๔๐๙ที.ปา.๑๑/๓๐๗/๒๗๘. 
๔๑๐พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๖๐๔. 



๒๓๐ 

สําเร็จได ความรูอยางนี้ เรียกวา ปญญา๔๑๑ การมีปญญาท่ีพัฒนาแลว ไดแก การไดฝกฝนอบรมตนเอง
ใหมีปญญารูส่ิงตาง ๆ ตามความเปนจริง เชน การมีปญญาพิจารณารูไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
และอนัตตา ตามความเปนจริง ปราศจากการยึดถือวาเปนตัวเรา ของเรา๔๑๒ ปญญาเปนภาเวตัพพธรรม 
คือ เปนส่ิงท่ีควรฝกอบรม ทําใหเกิดมี และใหเจริญยิ่งข้ึนไป จนทําลายโมหะหรืออวิชชาไดโดย
ส้ินเชิง๔๑๓ 

๑. ความหมายของปญญา  
พระไตรปฏกใหความหมายของปญญาวา “ปญญา คือ ความรูท่ัว กิริยาท่ีรูชัด 

ความวิจัย ความเลือกเฟน ความสอดสองธรรม ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความ เขาไป
กําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความรูอยางแจมแจง ความคิดคน ความ
ใครครวญ”๔๑๔ พระสารีบุตรไดกลาววา “บุคคลรูชัด บุคคลรูชัดเหตุนั้น จึงเรียกวา “ผูมีปญญา” บุคคล
รูชัดอะไรคือ รูชัดวา “นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” เหตุนั้นบุคคล    
รูชัด บุคคลรูชัด จึงเรียกวา ‘ผูมีปญญา”๔๑๕ พระธรรมปฎก อธิบายความหมายดังนี้ “ปญญา  หมายถึง 
ความรูท่ัว ปรีชาหยั่งรูเหตุผล ความรูเขาใจชัดเจน ความรูเขาใจหยั่งแยกไดในเหตุผล ดี ช่ัว คุณ โทษ 
ประโยชน มิใชประโยชน เปนตน และรูท่ีจะจัดแจง จัดสรร จัดการ ความรอบรูในกองสังขารมองเห็น
ตามเปนจริง๔๑๖ ปญญานั้นเปนเคร่ืองวินิจฉัย สุตะ คือ ความรูท่ีเขามาน้ันเปนขอมูลดิบ เปนของดิบ     
ยังไมรูวา เปนอยางไร มีคุณคาอยางไร จะเอาไปใชอยางไร ถาคนไมมีปญญา ความรูนั้นก็เอามากองไว
เฉย ๆ ไมรูวาจะเอาไปใชประโยชนไดอยางไร แตคนท่ีมีปญญาจะสามารถวินิจฉัยได เลือกเฟนไดวา 
ถาเราจะทําอะไรใหสําเร็จสักอยางหน่ึง จะตองเอาความรูนี้ไปใชไปทําอยางไร ไปดัดแปลงอยางไร 
เอาความรูนั้นไปยักเยื้องใชงาน ทําการแกไขปญหาจัดทําส่ิงตาง ๆ ใหสําเร็จผลตามตองการได  

สวนความหมายปญญาในแงของอธิปญญาสิกขา หมายถึง การฝกปรือปญญา
ใหเกิดความรู ความเขาใจสรรพส่ิงท้ังปวงตามความเปนจริง จนกระท่ังหลุดพน มีจิตใจเปนอิสระ  
ผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ ไดแก รวมเอาองคมรรคขอสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ สองอยางแรก

                                                        
๔๑๑พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ความสุขท่ีแทจริง, พิมพคร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หนา ๑๘.  
๔๑๒สํ.สฬา.๑๘/๑-๖/๑-๖.  
๔๑๓ม.มู.๑๒/๔๔๙/๔๘๙. 
๔๑๔ขุ.ม.๒๙/๑๐/๕๔. 
๔๑๕ม.มู.๑๒/๔๔๙/๔๘๙. 
๔๑๖พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานกุรมพทุธศาสน ฉบบัประมวลศัพท, อางแลว, หนา ๖๔.  



๒๓๑ 

เขามา วาโดยสาระก็คือ การฝกอบรมใหเกิดปญญาบริสุทธ์ิท่ีรูแจงชัดตรงตามสภาพความเปนจริง    
ไมเปนความรู ความคิด ความเขาใจท่ีถูกบิดเบือนเคลือบคลุม ยอมสี อําพราง หรือ พรามัว เปนตน 
เพราะอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชาและตัณหาเปนผูนําท่ีครอบงําอยู การฝกปญญาเชนนี้ตองอาศัยการ 
ฝกจิตใหบริสุทธ์ิเปนพื้นฐาน แตในเวลาเดียวกัน เม่ือปญญาท่ีบริสุทธ์ิรูเห็นตามเปนจริงนี้เกิดข้ึนแลว      
ก็กลับชวยใหจิตนั้น สงบ ม่ันคง บริสุทธ์ิ ผองใสแนนอนยิ่งข้ึน๔๑๗ เม่ือกลาวโดยยออธิปญญาสิกขา     
ก็คือ ปญญา ความรอบรู ความเขาใจตามความจริงนั่นเอง  

ปญญามีหลายช่ือดวยกัน ปญญาท่ีเปนตัวความรูในสังขารนั้น เปนส่ิงท่ีจะตอง
ทําใหเกิดใหมีข้ึน ตองฝกปรือ ทําใหเจริญเพิ่มพูนข้ึนไปโดยลําดับ ปญญาจึงมีหลายข้ัน หลายระดับ 
และมีช่ือเรียกตาง ๆ ตามข้ันตอนของความเจริญบาง ตามทางเกิดของปญญานั้นบาง

 
                      

ตามลักษณะเฉพาะของปญญาชนิดนั้นบาง อันจะพึงศึกษา ดังจะยกตัวอยางช่ือของปญญามาแสดง 
เชน เรียกวา ปริญญา ญาณ วิชชา อัญญา อภิญญา พุทธิ โพธิ สัมโพธิ เปนตน๔๑๘  

 ๒. ความรูท่ีจําแนกโดยพัฒนาการทางปญญา ความรูท่ีอยูในขอบเขตของการ
ฝกอบรม สามารถแบงตามลําดับของการพัฒนาหรือความเจริญทางปญญา มี ๓ ทาง ดังนี้  

  ๒.๑ สัญญา ความกําหนดไดหมายรู ไดแก ความรูท่ีเกิดจากการกําหนดหมาย 
หรือจําไดหมายรู ซ่ึงบันทึกไวเปนแบบเทียบเคียง และเปนวัตถุดิบของการรูและการคิด ตอ ๆ ไป 
สัญญาท่ีเกิดข้ึนตามปกติในกระบวนการรับรู อาจจะแตกตางกันไดเปนความรูหลายระดับต้ังแต          
รูคลุมเครือไปจนถึงรูชัดเจน ต้ังแตรูบางแงถึงรูสมบูรณ รูพลาดถึงรูถูกตอง ซ่ึงเปนเพียงเร่ืองการรับรู
และไมรูเทานั้น จึงเปนเร่ืองของการพัฒนาความรูโดยตรง  

  ๒.๒ ทิฏฐิ ความเห็น หมายถึง ความเขาใจโดยนัยเหตุผล คือ ความรูท่ีได
ขอสรุปอยางใดอยางหนึ่ง และมีความยึดถือไวกับตัวตน อาจเปนความรูท่ีมาจากแหลงภายนอก  แตได
คิดกล่ันกรองยอมรับหรือสรุปเขามาเปนของตนเอง โดยพระสารีบุตรอธิบายไวในมาคันทิยสูตร      
แสดงความหมายของคําวา “ทิฏฐิ” วาหมายถึง สัมมาทิฏฐิ เทานั้น มี ๑๐ ประการ ไดแก ทานท่ีใหแลว
มีผล ยัญท่ีบูชาแลวมีผล การเซนแลวมีผล ผลวิบากของกรรมท่ีทําดีทําช่ัวมีอยู โลกนี้มี โลกหนามี  
มารดามีคุณ บิดามีคุณ สัตวท่ีเปนโอปปาติกะมีอยู สมณะพราหมณผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบรูแจงโลกนี้
และโลกหนาดวยตนเอง แลวสอนใหผูอ่ืนรูแจงมีอยูในโลก๔๑๙ 

                                                        
๔๑๗พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบบัปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา ๙๑๕. 
๔๑๘เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔๕. 
๔๑๙ขุ.ม.๒๙/๗๔/๒๒๔. 



๒๓๒ 

๒.๓ ญาณ ความรู หมายถึง ความหยั่งรู เปนไวพจนหนึ่งของปญญา 
ความหมายเฉพาะในปญญาท่ีทํางานออกผลเปนเร่ือง ๆ  ญาณคือความรูบริสุทธ์ิท่ีผุดสวางข้ึนมา    
เปนความรูท่ีมองเห็นสภาวะของส่ิงนั้น ๆ โดยไมมีความรูสึกของตนหรือความยึดถือตัวตนเขาไป
เกี่ยวของ ญาณมีหลายระดับ บางคร้ังเกิดข้ึนโดยอาศัยความคิดเหตุผล และเปนอิสระไมข้ึนตอ
ความคิดเหตุผล แตออกไปสัมผัสกับสภาวะท่ีเปนอยูจริงโดยตรง๔๒๐ 

 สรุปไดวา สัญญาเปนวัตถุดิบของความรูและความคิดตาง ๆ สัญญาจึงเปน
พื้นฐานใหเกิดทิฏฐิและญาณ เม่ือทิฏฐิ ญาณ เกิดข้ึนแลว ก็ยอมมีการหมายรูตามทิฏฐิหรือญาณนั้น   
จึงเกิดเปนสัญญาใหม ซ่ึงเปนวัตถุดิบของความรูและความคิดอ่ืนตอไปอีก ขอแตกตางระหวางทิฏฐิ
และญาณคือ ทิฏฐิทําใหเกิดสัญญาท่ีผิดพลาด สวนญาณจะชวยใหเกิดสัญญาท่ีถูกตองและแกสัญญา  
ท่ีผิดพลาดได  

๓. ประเภทของการเกิดขึ้นแหงปญญา  ประเภทหรือแหลงความรู ๓ อยาง           
ที่กลาวมา คือ สัญญา ทิฏฐิ และญาณ นั้นมีความสัมพันธกับการเกิดปญญา ๓ ประการ๔๒๑ คือ      

๓.๑ จินตามยปญญา คือ ปญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล ดวยตนเอง     
๓.๒ สุตมยปญญา คือ ปญญาท่ีเกิดจากการเลาเรียนหรือถายทอดตอกันมา       
๓.๓ ภาวนามยปญญา คือ ปญญาท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝกหัดอบรม  
ในการทํากิจกรรมใด ๆ มนุษยจะตองอาศัย ความรู ความเขาใจ เพื่อจะได

พัฒนาใหถูกตองเหมาะสม และเกิดผลงานท่ีเปนประโยชนตอมวลมนุษย จึงสรุปความรูท่ีจําแนกโดย
กิจกรรมและผลงานของมนุษย มี ๓ อยางคือ๔๒๒   

        ก. สุตะ (หรือ สุติ) ความรูท่ีไดสดับ เลาเรียน หรือถายทอดกันมา             
มี ๒ อยาง ไดแก  (๑) ความรูท่ีไดดวยการสดับตรับฟง เชน ฟงพระเทศน ศึกษาจากตํารา คัมภีร
พระไตรปฎก เปนตน (๒) ความรูท่ีบางศาสนาถือวาไดรับการเปดเผยแจงดลใจจาก องคบรมเทพ  
เชน ศาสนาพราหมณท่ีถือวาตนไดรับถายทอดโดยตรงจากพระพรหม ความรูนี้ เรียกวา สุติ  

        ข. ทิฏฐิ คือ ความเห็น ทฤษฎี ลัทธิ ความเช่ือถือตาง ๆ ไดแก ความรูท่ีได            
ลงขอสรุปใหแกตนอยางใดอยางหนึ่ง ประกอบดวยความยึดถือผูกพันกับตัวตน จนเกิดเปนสํานัก  
เพื่อเผยแผลัทธิความเช่ือของตนเอง  

                                                        
๔๒๐ขุ.ม.๒๙/๗๓-๗๔/๒๒๒-๒๒๓. 
๔๒๑ที.ปา.๑๑/๓๐๕/๒๗๑.  
๔๒๒พระธรรมปฎก, (ปยุตฺโต), พทุธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา ๕๓-

๕๔. 



๒๓๓ 

        ค. ญาณ คือ ความรู ความหยั่งรู ความรูบริสุทธ์ิ ความรูตรงตามสภาวะ 
หรือปญญาท่ีทํางานออกผลเปนเร่ือง ๆ หรือมองเห็นตลอดสายในดานหน่ึง ๆ ญาณเปนความรูระดับ
สุดยอดของปญญามนุษย และเปนผลสําเร็จสําคัญของมนุษย ดวยเหตุวา ญาณสามารถผลักดันให
มนุษยสําเร็จข้ันโพธิญาณ ซ่ึงหมายถึง ความตรัสรู ดังท่ีพระพุทธเจาทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ เปน
จุดกําเนิดหรือจุดเร่ิมตนของพระพุทธศาสนา  

อยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนาสอนใหมองเห็นถึงความถูกตองและความ
ผิดพลาดของความรู เม่ือมีการสดับฟงหรือเลาเรียนในวิชาการสาขาตาง ตลอดจนการรับรูขอมูล      
ในสรรพส่ิงท้ังปวงในโลกนี้ เพื่อเปนการปองกันความสับสนและความเขาใจผิดตอความเปนจริง 
พระพุทธศาสนาสอนใหมองเปน ๒ อยาง คือ 

    ความถูกตองของความรู เรียกวา สัจจะ มี ๒ ระดับ ไดแก 
         (๑) สมมติสัจจะ หมายถึง ความเปนจริงโดยสมมติ ความจริงท่ีข้ึนตอ 

การยอมรับของคน การสมมติของโลกตามภาษาบัญญัติตาง ๆ เชน บิดา มารดา พระสงฆ วัด โรงเรียน 
โตะ หนังสือ รถยนต เปนตน 

         (๒) ปรมัตถสัจจะ หมายถึง ความเปนจริงท่ีเปนปรมัตถ ความจริงท่ีมีอยู
ในธรรมชาติ โดยไมข้ึนตอการยอมรับของคน ความจริงตามธรรมชาติของมันอยางนั้น เชน เม่ือแยก
สวนประกอบของคนเราออกแลว ก็จะเปนธาตุ ขันธ อายตนะ อาการ ๓๒ เปนตน จะเห็นวา เปนการ
แยกแยะมองอยางพิจารณาความเปนจริงของสังขารรางกาย๔๒๓ 

 ความผิดพลาดของความรู เรียกวา วิปลาส๔๒๔ คือ ความเขาใจคลาดเคล่ือน    
ผิดจากความเปนจริงของสรรพส่ิงท้ังปวง หมายถึง การหลงผิด การลวงตัวเอง วางใจ วางทาที 
ประพฤติปฏิบัติไมถูกตอง ตอโลก ตอชีวิต ตอสรรพส่ิงท้ังหลาย และเปนเคร่ืองกีดกั้นบังตาไมใหเห็น
สัจภาวะ มี ๓ อยาง คือ  

          (๑) สัญญาวิปลาส หมายถึง สัญญาคลาดเคล่ือน คือ การจําผิด หมายรู
ผิดพลาดจากความเปนจริง 

          (๒) จิตวิปลาส หมายถึง จิตคลาดเคล่ือน คือ คิดผิดพลาดจากความเปนจริง 
          (๓) ทิฏฐิวิปลาส หมายถึง ทิฏฐิคลาดเคล่ือน คือ เห็นผิด โดยจําผิด คิดผิด 
    วิปลาส ๓  อยางนี้ จะจําผิด คิดผิด และเห็นผิดในลักษณะ ๔ ประการ คือ 
           ก. ในส่ิงไมเท่ียงวาเท่ียง  

                                                        
๔๒๓อภ.ิก.๓๗/๑๘-๒๐/๑๖-๑๘; ๔๘-๔๙/๓๒-๓๔. 
๔๒๔องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๙/๗๙-๘๑.  



๒๓๔ 

           ข. ในส่ิงท่ีเปนทุกขวาเปนสุข  
           ค. ในสิงท่ีเปนอนัตตาวาเปนอัตตา 
           ง. ในส่ิงท่ีไมงามวางาม 
จะเห็นไดวา ความรูมีหลายประเภท มีหลายแหลงท่ีมา แตความรูท่ีสําคัญมาก

ท่ีสุดคือ ปญญารูแจง รูตามความเปนจริง รูเขาใจสภาพความจริงของส่ิงท้ังหลาย มีความเปนอิสระ  
ไมยึดถือตัวตน และไมถูกครอบงําดวยกิเลสและตัณหาทั้งปวง  

๔. เหตุปจจัยใหเกิดการพัฒนาปญญา  
๔.๑ เหตุปจจัยใหเกิดการพัฒนาปญญาตามนัยแหงปญญาสูตร คือ การอาศัย        

พระศาสดา หรือเพื่อนพรหมจารีท่ีนาเคารพรักเขาไปไตถามเร่ืองเกี่ยวกับพระพุทธพจน ฟงธรรมแลว
ทําความสงบกายและใจ มีศีล เปนพหูสูตร ปรารภความเพียร ไมพูดเร่ืองติรัจฉานกถา เห็นความเกิด
และความดับแหงเบญจขันธ๔๒๕ 

๔.๒ เหตุปจจัยใหเกิดปญญาตามหลักปญญาวุฒิธรรม ลําดับข้ันตอน 
การศึกษาภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติตาม เร่ิมต้ังแตวงนอกไปหาวงใน คือ ผูฝกฝนพัฒนา อบรมตน 
จะตองอาศัยบุคคลผูเปนกัลยาณมิตรกอน แลวต้ังจิตฟงธรรมของทาน จากนั้นก็พิจารณาใครครวญไป
ตามกระแสแหงธรรมท่ีฟงอยูนั้น เม่ือฟงจับสาระไดแลวก็นํามาปฏิบัติตามสมควรแกความเพียร      
ทางจิตและปญญาความรอบรู จึงเรียกวิวัฒนาการแหงปญญา นี้วา เปนปญญาวุฒิธรรม ซ่ึงมี               
๔ ประการ๔๒๖ คือ  

         ก. สัปปุริสังเสวะ คือ การคบหาสัตบุรุษ หรือการคบคนดี เสวนาคนดี 
         ข. ธัมมัสสวนะ คือ การฟงคําแนะนําส่ังสอนของสัตบุรุษนั้น  
         ค. โยนิโสมนสิการ คือ การพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายหรือ      
              รูจักคิดใหถูกวิธี  
         ง. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ คือ การนําไปปฏิบัติใหถูกตองตามหลัก        
             ตามความมุงหมาย 
๔.๓ เหตุปจจยัใหเกิดการพฒันาปญญาตามนัยแหงสรภงัคชาดก พระสูตรนี้   

มีใจความวา สรภังคดาบส เฉลยปญหาแกมาณพ เกี่ยวกับเร่ืองปญญา โดยมาณพ ถามข้ึนกอนวา  
“บุคคลในโลกน้ี กระทําอยางไร กระทํากรรมอะไร ประพฤติกรรมอะไร คบหาคน  

                                                        
๔๒๕องฺ.อฏก.๒๓/๒/๑๙๖-๒๐๐. 
๔๒๖องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๘/๓๖๗-๓๖๘.  



๒๓๕ 

อยางไร จึงจะไดปญญา ขอพระคุณเจาโปรดบอกปฏิปทาแหงปญญาวา บุคคล 
กระทําอยางไร จึงจะช่ือวาผูมีปญญา”๔๒๗       
 สรภังคดาบส  กลาววา  
“บุคคลควรคบหาทานผูเจริญดวยปญญา มีความรูละเอียดลออเปนพหูสูต ควร
ศึกษาเลาเรียน สอบถาม ฟงคําสุภาษิตโดยเคารพ บุคคลกระทําอยางนี้ จึงจะช่ือวา  
ผูมีปญญา ทานผูมีปญญาพิจารณาเห็นกามคุณ โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข
และโดยความเปนโรค เม่ือเห็นแจงอยางนี้ จึงจะละความพอใจในกามท้ังหลาย    
ซ่ึงเปนทุกขเปนภัยอันใหญหลวงเสียได  เขาปราศจากราคะแลว พึงกําจัดโทสะได 
เจริญเมตตาจิตหาประมาณมิได วางอาญาในสัตวทุกจําพวก เปนผูไมถูกนินทา  
เขาถึงพรหมสถาน”๔๒๘ 

 
 

ดังนั้นบุคคลใดก็ตามจะพัฒนาปญญาได จะตองเร่ิมตนจาก ใฝคบหาผูรู        
ฟงคําส่ังสอนของทาน พิจารณาอยางใครครวญ และนําไปปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหเห็นผลที่แทจริง 

๕. กระบวนการพัฒนาปญญาตามหลักอริยมรรค  
การพัฒนาปญญามีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความรูแจงท่ีสามารถชําระจิต        

ใหบริสุทธ์ิหลุดพนปนอิสระโดยสมบูรณ แตในการพัฒนาปญญาเบ้ืองตนจําตองอาศัย ความรู ความ
เขาใจ ความเห็นท่ีถูกตอง เม่ือมีความเห็นความเขาใจถูกตอง การปฏิบัติก็ถูกตองไปดวย หลักดังกลาว
นั้น เรียกวา สัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนแกนกลางแหงการศึกษาและพัฒนามนุษยใหสามารถพัฒนาไดสูงสุด
จนอาจหลุดพนไปจากกองทุกข การรูจักคิดหรือคิดเปนนั้นประกอบดวยวิธีการ คิดตาง ๆ หลายอยาง  
การฝกฝนพัฒนาความรูจักคิดหรือคิดเปน ก็คือ การฝกฝนพัฒนาตนหรือฝกฝนพัฒนาบุคคลตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา๔๒๙ คนเราจะคิดดี พูดดี ทําดีไดนั้น จําตองมีความรูความเขาใจใน      
การอบรมและฝกฝนจากส่ิงแวดลอมท้ังจากภายในตนเองและจาก คนอ่ืน แลวจึงกลาแสดงออกตาม
ความเช่ือ คานิยม และความคิดเห็นของตนเอง ถาแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีดีก็เกิดคุณเกิดประโยชน
แกตนและสังคม เรียกวา เปนคนมีสัมมาทิฏฐิ คือ รูจักบาป บุญ คุณ โทษ รูคุณบิดามารดา รูจักกตัญู 

                                                        
๔๒๗ขุ.ชา.๒๗/๘๒/๖๐๙. 
๔๒๘ขุ.ชา.๒๗/๘๓-๘๕/๖๐๙. 
๔๒๙พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 

๒๕๔๒), หนา ๘. 



๒๓๖ 

รูจักเกื้อกูลตอเพื่อนรวมสังคม การพัฒนาปญญาตามหลักอริยมรรค มี ๒ อยาง คือ สัมมาทิฏฐิ และ
สัมมาสังกัปปะ ดังจะอธิบายโดยสังเขปตอไปนี้  

๕.๑ สัมมาทิฏฐิ ไดแก ความเห็นชอบ  สัมมาทิฏฐิ หมายถึง เห็นชอบ ทัศนะ 
ความคิด แนวคิด ความเช่ือถือ ทัศนคติ คานิยมตาง ๆ ท่ีดีงามถูกตอง มองส่ิงท้ังหลายตาม เหตุปจจัย
สอดคลองกับความเปนจริง หรือตรงตามสภาวะ๔๓๐ สรุปคําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิเปนความรู     มี  
๔ ความหมาย คือ 

 (๑) ความรูในอริยสัจ ๔๔๓๑ คือ ทุกข (ความทุกข สภาพท่ีทนไดอยาก) 
สมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข คือ ตัณหา) นิโรธ (ความดับทุกข ภาวะท่ีตัณหาดับส้ินไป คือ นิพพาน) 
มรรค (ทางท่ีนําไปสูความดับทุกข )           
            (๒) ความรูในอกุศลและอกุศลมูล (ไดแก อโลภะ อโทสะ อโมหะ) กับ 
กุศลและกุศลมูล (ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ)๔๓๒   

 (๓) ความรูในไตรลักษณ๔๓๓ คือ เห็นสภาวะความเปนจริงตามธรรมชาติ 
ไดแก อนิจจัง (ความไมเท่ียง) ทุกขัง (ความเปนทุกข) และอนัตตา (ไมเปนไปในอํานาจ หรือ           
ไมสามารถบังคับได)         
    (๔) ความรูในปฏิจจสมุปบาท๔๓๔ คือ เห็นการอุปการะระหวางปจจัย
ธรรม (ธรรมท่ีเปนปจจัยหรือเปนเหตุ) กับ ปจจยุปปนธรรม (ผลท่ีเกิดโดยอาศัยธรรมนั้นเปนเหตุ) 

นอกจากนี้พุทธพจนอีกแหงหนึ่ง  แยกความหมายของสัมมาทิฏฐิ      
ออกเปน ๒ ระดับ๔๓๕ ไดแก  

 (๑) โลกียสัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบระดับโลกีย คือ ยังเนื่อง  
ในโลก ข้ึนตอโลก ไดแก ความเห็น ความเช่ือ ความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตท่ีถูกตองตามหลักแหง
ความดี เปนไปตามคลองธรรม หรือสอดคลองกับศีลธรรม โดยท่ัวไปสัมมาทิฏฐิประเภทนี้เกิดจาก  
ปรโตโฆสะ คือ องคประกอบทางสังคม ดวยอาศัยศรัทธาเปนตัวชักนํา เชน การอบรมส่ังสอนทาง
ศีลธรรม การถายทอดทางวัฒนธรรม เปนตน แมอาศัยโยนิโสมนสิการ ก็เปนโยนิโสมนสิการแบบ 

                                                        
๔๓๐พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, อางแลว, หนา ๑๒-๑๓. 
๔๓๑ที.ม.๑๐/๓๘๖-๔๐๒/๓๒๔-๓๓๕. 
๔๓๒ม.มู.๑๒/๑๑๙/๑๑๘. 
๔๓๓สํ.ข.๑๗/๕๙/๙๔. 
๔๓๔สํ.นิ.๑๖/๒/๓. 
๔๓๕ม.อุ.๑๔/๑๓๖/๑๗๕. 



๒๓๗ 

เรากุศล ทิฏฐิระดับนี้จึงมีลักษณะเปนหลักการ กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเช่ือถือท่ีมนุษยบัญญัติข้ึนวา
เปนเร่ือง ดี ช่ัว ถูก ผิด ควรเปน ไมควรเปน ฯลฯ เปล่ียนแปลงไดตามสภาพแวดลอมและความเปนไป
ของสังคม สอดคลองกับหลักกฎแหงกรรมท่ีรับรองความเปนไปแหงพฤติกรรมท้ังหมดของมนุษย 

(๒) โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบระดับโลกุตตระ คือ   
เหนือโลก ไมข้ึนตอโลก ไมจํากัดกาลสมัย ไดแก ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตถูกตองตาม
ความเปนจริง หรือรูเขาใจตามสภาวะของธรรมชาติ สัมมาทิฏฐิประเภทนี้เกิดจากโยนิโสมนสิการ คือ 
การพิจารณาโดยแยบคายท่ีเปนองคประกอบภายในตัวบุคคล  ปรโตโฆสะหรือกัลยาณมิตรเปน    
เพียงชวยกระตุนใหบุคคลนั้นใชโยนิโสมนสิการในการพิจารณากฎหรือความจริงของธรรมชาติ๔๓๖ 
หากบุคคลใดพัฒนาตนจนถึงข้ันมีโลกุตตรสัมมาทิฏฐิแลว บุคคลนั้นจะสามารถเปล่ียนแปลง
บุคลิกภาพของตนอยางชนิดท่ีเรียกวา ถอนรากถอนโคน ไมถูกหลอหลอมดวยคานิยมทางสังคมและ
ไมตกเปนทาสของกิเลสตัณหา มีความเขาใจในกฎเกณฑของธรรมชาติท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย และ   
มีพฤติกรรมอิสระท่ีเปนไปดวยปญญา 

ฉะนั้นจะเห็นไดวา สัมมาทิฏฐิมีความหมายครอบคลุมต้ังแตความเห็น
และความเช่ือถือท่ีถูกตองไปจนถึงความรูความเขาใจสภาวะความเปนจริงตามกฎธรรมชาติท่ีเปนไป
ตามเหตุตามปจจัย สัมมาทิฏฐิเปนองคประกอบสําคัญของการเร่ิมตนพัฒนาตนเพ่ือเขาถึงหลักคําสอน
ของพระพุทธศาสนา มีพุทธพจนท่ีกลาวถึงปจจัยท่ีเปนเหตุใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ดังนี้ 

“ภิกษุท้ังหลาย  เม่ือภิกษุผูเปนพระเสขะยังไมบรรลุ  ปรารถนาจะบรรลุธรรมอันเปน
แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม  เราไมเห็นเหตุอ่ืนแมอยางหน่ึงท่ีทําเหตุซ่ึงมีอยู
ภายในตนใหมีอุปการะมากอยางนี้เหมือนโยนิโสมนสิการนี้เลย  ภิกษุท้ังหลาย     
ภิกษุเม่ือมนสิการโดยแยบคายยอมละอกุศลได  และทํากุศลใหเจริญ”๔๓๗  
“ภิกษุท้ังหลาย  เม่ือภิกษุผูเปนพระเสขะยังไมบรรลุ  ปรารถนาจะบรรลุธรรมอันเปน
แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม  เราไมเห็นเหตุอ่ืนแมอยางหน่ึงท่ีทําเหตุซ่ึงมีอยู
ภายนอกตนใหมีอุปการะมากอยางนี้เหมือนความเปนผูมีมิตรดีนี้เลย  ภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูมีมิตรดี  ยอมละอกุศลได  และทํากุศลใหเจริญ”๔๓๘ 

 ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ  มี ๒ ประการ ไดแก  

                                                        
๔๓๖พระธรรมปฎก, (ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๗๓๘-๗๓๙. 
๔๓๗ขุ.อิติ.๒๕/๑๖/๓๖๐. 
๔๓๘ขุ.อิติ.๒๕/๑๗/๓๖๑.  



๒๓๘ 

 ๑. ปจจัยภายนอก (ปจจัยทางสังคม) คือ ปรโตโฆสะ แปลวา เสียง
จากผูอ่ืน หรือ เสียงบอกจากผูอ่ืน ไดแก การรับถายทอดหรืออิทธิพลจากส่ิงแวดลอมทางสังคม๔๓๙ 
เชน ไดรับการส่ังสอนจากบิดามารดา ครูอาจารย การแนะนําจากเพ่ือนท่ีคบหา การถายทอดจาก
หนังสือ ส่ือมวลชน และวัฒนธรรม ซ่ึงหมายถึงเฉพาะขาวสารที่ถูกตอง เปนการส่ังสอน อบรม ฝกหัด
พัฒนา แนะนําชักจูงไปในทางท่ีดีงาม๔๔๐ ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิขอนี้ เร่ิมตนวิธีการดวยอาศัยศรัทธา
เปนสําคัญ และผูท่ีส่ังสอนอบรมหรือแนะนําชักจูงตองเปนกัลยาณมิตร คือบุคคลท่ีเปนแบบอยางดี
งาม นาเล่ือมใส ชวยอบรมส่ังสอนแนะนําใหคําปรึกษาหารือใหใฝในส่ิงดีงาม  มีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตอง และรูจักพิจารณาส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริงดวยตนเอง 

 ๒. ปจจัยภายใน (องคประกอบในตัวบุคคล) คือ โยนิโสมนสิการ 
แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หมายถึง ความฉลาดคิด คิดเปน คิดถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบและรูจัก
คิดรูจักพิจารณาส่ิงท้ังหลายใหตรงตามสภาวะและตามเหตุปจจัย โดยมีวิธีคิดหาเหตุผล สืบคนถึง   
ตนเคา สืบสาวใหตลอดสาย แยกแยะส่ิงนั้น ๆ หรือปญหานั้น ๆ ออกใหเห็นตามสภาวะ และตาม
ความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัย โดยไมเอาความรูสึกดวยตัณหาอุปาทานของตนเขาจับ๔๔๑            
จะเห็นไดวาโยนิโสมนสิการเปนกระบวนการพัฒนาปญญาดวยตนเองอยางเปนอิสระ และอยูเหนือ
ศรัทธา  โยนิโสมนสิการไมใชปญญา  แต เปนปจจัยให เกิดปญญา  กลาวได อีกนัยหนึ่ งว า              
โยนิโสมนสิการ คือ มนสิการประเภทท่ีทําใหเกิดปญญาหรือสัมมาทิฏฐิ  

ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิท้ัง ๒ ประการนี้สนับสนุนซ่ึงกันและกัน กลาวคือ 
คนท่ีมีปญญาไมแกกลา เม่ือไดรับคําแนะนําจากกัลยาณมิตร ตองฝกตนในการใชความคิดอยางถูกวิธี
จึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิได  เชนเดียวกัน คนท่ีมีปญญาแกกลารูจักใชโยนิโสมนสิการ หากไดรับคําแนะนํา
จากกัลยาณมิตร  ก็จะเปนเคร่ืองนําทางใหกาวหนาไดอยางรวดเร็วในการพัฒนาปญญาของตน ดังนั้น
สัมมาทิฏฐิจึงมีบทบาทในการกําหนดวิถีชีวิตของบุคคลใหอยูในแนวทางท่ีถูกตอง มองเห็นโลกและ
ชีวิตตามเปนจริง แลวสะทอนออกมาเปนแนวความคิด การพูด และการกระทําท่ีเกิดจากปญญา กุศล
ธรรมท้ังหลายก็จะเจริญงอกงามเปนประโยชนสุขท้ังแกตนเองและสังคม   

๕.๒ สัมมาสังกัปปะ คือ ดําริชอบ หมายถึง ความดําริชอบ ความคิด ความดําริ
ตริตรอง หรือคิดการตาง ๆ ท่ีไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ไมเศราหมอง ขุนมัว แตเปนไป

                                                        
๔๓๙ม.มู.๑๒/๔๕๒/๔๙๑. 
๔๔๐พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, อางแลว, หนา ๑๑. 
๔๔๑พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๖๒๑, ๙๑๓. 



๒๓๙ 

ในทางสรางสรรคและเกิดประโยชนสุข เชน คิดในทางเสียสละ หวังดี มีไมตรี ชวยเหลือเกื้อกูลและ
เปนความคิดบริสุทธ์ิ อิงสัจจะ อิงธรรมะ ไมเอนเอียงดวยความเห็นแกตัว ความคิดจะไดจะเอา หรือ
ความคิดเคียดแคนชิงชังมุงรายคิดทําลาย สรุปความหมายของสัมมาสังกัปปะได ๓ ประการ๔๔๒ดังนี้  

  (๑) เนกขัมมสังกัปปะ (หรือ เนกขัมมวิตก) หมายถึง ความดําริท่ีปลอด
จากโลภะ ความนึกคิดท่ีปลอดโปรงจากกาม ไมหมกมุนพัวพันติดของในส่ิงสนองความอยากตาง ๆ 
ความคิดท่ีปราศจากความเห็นแกตัว ความคิดเสียสละ เปนความนึกคิดท่ีปราศจากราคะและ โลภะ  

  (๒) อพยาบาทสังกัปปะ (หรือ อพยาบาทวิตก) หมายถึง ความดําริท่ี  
ไมมีความเคียดแคน ชิงชัง ขัดเคือง พยาบาท หรือ เพงมองในแงรายตาง ๆ โดยเฉพาะมุงเอาธรรม      
ท่ีตรงขาม คือ เมตตา (ปรารถนาดีตอสรรพสัตวท้ังปวง) ความมีไมตรี ตองการใหผูอ่ืนมีความสุข เปน
ความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะ  

  (๓) อวิหิงสาสังกัปปะ (หรือ อวิหิงสาวิตก) หมายถึง ความดําริท่ีไมมี
การเบียดเบียน การคิดราย หรือทําลาย โดยเฉพาะมุงเอาธรรมท่ีตรงขามคือกรุณา มาเปนแนวปฏิบัติ
คิดชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข เปนความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะเชนกัน๔๔๓  

ในกระบวนการพัฒนาปญญานั้น สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะจะสงเสริม
และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน อธิบายไดดังนี้ 

ก. เม่ือบุคคลใดมีสัมมาทิฏฐิ คือ มองเห็นส่ิงท้ังหลายถูกตองตามความ       
เปนจริงดวยโยนิโสมนสิการ บุคคลนั้นยอมมีดําริ นึกคิด และทัศนคติตองส่ิงเหลานั้นอยางถูกตอง   
ไมเอนเอียง และไมยึดติด เปนการเสริมสัมมาสังกัปปะ 

ข. เม่ือบุคคลใดมีสัมมาสังกัปปะ คือ มีความดําริ นึกคิด ท่ีเปนอิสระจาก
ความชอบใจหรือความไมชอบใจ และเปนกลาง บุคคลนั้นยอมมองเห็นส่ิงท้ังหลายไดถูกตองตาม
สภาวะท่ีเปนจริง เปนการสนับสนุนสัมมาทิฏฐิใหมีมากข้ึน และหากทาทีของจิตใจพัฒนาไปจนถึง 
ข้ันสูง  ก็จะกลายเปนอุเบกขา ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญยิ่งในการใชความคิดอยางไดผล๔๔๔ 

รวมความวา การพัฒนาตนดานปญญา คือ การพัฒนาตนใหเกิดความรูแจง       
เห็นจริงและใชความรู(ปญญา)แกไขปญหา รูจักคิด พิจารณา วินิจฉัยตามเหตุตามปจจัย มองเห็น            

                                                        
๔๔๒องฺ.ฉกฺก.๒๒/๑๐๙/๖๓๑. 
๔๔๓ที.ปา.๑๑/๓๐๕/๒๖๑. 
๔๔๔พระธรรมปฎก( ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, หนา 

๗๕๐. 
 



๒๔๐ 

ส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน รูเขาใจโลกและชีวิตถูกตองตามเปนจริง โดยไมบิดเบือนหรือเอนเอียงดวย
อคติ(ความลําเอียง) ตลอดจนรูเทาทันธรรมดาของสังขารถึงข้ันท่ีทําใหจิตใจเปนอิสระหลุดพนจาก
กิเลสและความทุกขอยางส้ินเชิง 

สรุปไดวา มนุษยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาตนเอง ท้ังภายนอกและภายใน 
ภายนอก หมายถึง ดูแลรักษาสภาพแวดลอมซ่ึงเปนปจจัยเกื้อกูลใหชีวิตสามารถดําเนินไปได บริโภค
ใชสอยทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา เอาใจใสสุขภาพรางกายอยางสมํ่าเสมอ เหลานี้ เปนตน คือ      
การพัฒนากาย การที่ตนต้ังม่ันในการดําเนินอาชีพท่ีสุจริต ไมเบียดเบียนผูอ่ืน สํารวมอินทรีย ๖ อัน
ไดแกระมัดระวัง ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ไมใหตกเปนเหยื่อของตัณหา ความอยาก จนทําใหตนเอง
ตองประสบทุกข ความเดือดรอน จัดเปนการพัฒนาดานศีล หลังจากนั้นก็พัฒนาตนดานภายใน คือ 
พัฒนาจิตใหเขมแข็งดวยการเจริญสมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน เพื่อใหเกิดท้ังจิตใจท่ีม่ันคง
และมีปญญาท่ีรูแจง รูอยางถูกตอง นอกจากนั้น พึงพัฒนาตนเองดวยหลักของปญญาตามนัยแหง      
โยนิโสมนสิการ คือ อุบายคิดอยางฉลาด มีข้ันตอน มีระเบียบ เปนระบบแบบแผนท่ีควรนําไปใชใน
ชีวิตจริงของตนเอง เพื่อจะไดเกิดปญญา รูเทาทันตอปญหาทุกอยางท่ีเกิดข้ึน และสามารถดับปญหา
นั้นไดทันทวงที โดยมีหลักการหรือวิธีการ  

อยางไรก็ตาม เม่ือบุคคลไมพัฒนาตนเองทางกาย ทางความประพฤติ ทางจิตใจ และ  
ทางสติปญญาแลว ยอมทําใหเกิดโทษตามมาหลายอยางเชนกัน คือ ทําใหเกิดความประทุษรายตอกัน
ท้ังทางกาย ทางวาจา และดานจิตใจ เพราะขาดศีลเปนเคร่ืองกํากับชีวิต เม่ือขาดสติไมสํารวมอินทรีย  
ก็จะทําใหเพลิดเพลิน ไปตามวัตถุท่ีวิ่งเขาสูอินทรีย ท้ังทางหู ทางตา เปนตน ในแตละวัน ซ่ึงมากับ
ส่ือสารมวลชนบาง มากับคนรอบขางบาง มากับสถานท่ีบาง จึงทําใหคนในปจจุบันมักจะประสบกับ
ปญหาความเครียด เชน เครียดในการทํางาน เครียดในการปกครองหมูคณะ เครียดในการศึกษา       
เลาเรียน แตก็หาทางแกไขไมได มีจิตใจหดหู ไมกลาตัดสินใจ ไมม่ันคง ขณะเดียวกันเม่ือพัฒนาตนก็
ขาดปญญาในการวินิจฉัย ปญหาตาง ๆ จึงมีมากในสังคมท้ังสวนครอบครัว และสวนประเทศชาติ 
เพราะคนมีแตความรูดานวิชาการแตขาดปญญาทางพระพุทธศาสนาแลว เม่ือเปนเชนนี้แลวปญญาก็
เปนไปเพื่อการโกงกิน คอรัปช่ัน ทุจริต เปนมิจฉาอาชีวะ หาไดเปนไปเพื่อความเจริญตอตนและ
ประเทศชาติบานเมืองไม ตรงกันขาม ถาบุคคลมีตนฝกฝนดีแลว พัฒนาตนใหเปนท่ีพึ่งแกคนอ่ืนได 
ยอมทํางานใหแกสังคมไดดี อยูรวมกันอยางสันติสุข มีจิตใจสุขสบาย ไมเครียด ไมกังวลใจ มีความ
อบอุนดวยความดีของตนท่ีปฏิบัติอยูเสมอนั้น ไมรอนใจ มีความเกื้อกูลกัน เห็นใจกัน ชวยเหลือกัน
ตามความเหมาะสม ประคับประคองสังคมใหดําเนินไปสูความเจริญกาวหนา  

เมื่อบุคคลพัฒนาตนเองไปตามระดับตางๆ แลว ส่ิงท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรคตอการ
พัฒนาตนเอง คือ อบายมุข ๖ ประการ และตัณหา ๓ นี้เปนส่ิงท่ีกั้นขวางอยางหลีกเล่ียงไดยากยิ่ง 



๒๔๑ 

เพราะอบายมุข ๖ มีการติดสุรา ยาเสพติด เปนตนนั้น ทําใหชีวิตตองเกี่ยวของกับสังคมภายนอก       
อยูเสมอ ถาขาดสติก็จะตกเปนเหยื่อไดงายข้ึน สวนตัณหานั้นเปนเร่ืองภายในของมนุษยท่ีจะตอง
ควบคุม ไมใหกอโทษหรือละเมิดศีลธรรมอันดี 

๓.๓.๕ ผลของการพัฒนาตนตามหลักภาวนา ๔ 
                     พระพุทธศาสนาไดวางหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชนสุขตอปวงชน     
ท้ังมวล ไมวาจะอยูในวรรณะ หรือ ตระกูล สูง ตํ่า อยางไรก็ตาม เม่ือมาฝกฝนตนเองตามหลักการ
พัฒนา ยอมเปนผูมีอัธยาศัยอันดีงาม และเกื้อกูลตอสังคม เรียกวา เปนคนมีการพัฒนาตนดีแลว       
ตามหลักพระพุทธศาสนา ๔ ประการ ไดแก  

๑. กายภาวนา หมายถึง การมีกายท่ีพัฒนาแลว ไดแก การพัฒนาในสวนกายของตน
ใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง สามารถดํารงชีวิตอยูได เพราะอาศัยปจจัย ๔ เปนเครื่องมือเล้ียงชีวิต
พอเพียง และการปฏิบัติตอส่ิงท่ีเกี่ยวของเนื่องดวยกายอยางถูกตอง ท้ังทางตา หู จมูก ล้ิน กาย            
ท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับส่ิงภายนอก๔๔๕ คือ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส เชน การรูจักใชสอยปจจัย ๔ อยาง
ถูกตอง ไดแก อาหาร เส้ือผาเครื่องนุมหม ยารักษาโรค และท่ีอยูอาศัย อันเปนส่ิงจําเปนสําหรับการ
ดํารงอยูของกาย โดยรูจักใชสอยปจจัย ๔ เพื่อตอบสนองความตองการที่จําเปนของกาย๔๔๖  

    สอดคลองกับ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงผลของการพัฒนากายวา 
กายภาวนา หมายถึง  การพัฒนากาย ไดแก  การมีความสัมพันธ ท่ีเกื้อกูลกับส่ิงแวดลอมทาง 
กายภาพ๔๔๗ ใหเปนไปในทางท่ีเกิดประโยชนแกชีวิต โดยมีความสัมพันธท่ีดีกับวัตถุ ส่ิงแวดลอม เร่ิม
ต้ังแตปจจัย ๔ จนถึงความสัมพันธกับธรรมชาติแวดลอม๔๔๘ การสัมพันธกับปจจัย ๔ นั้นจะตอง
เปนไปอยางถูกตองดีงามตามความมุงหมายของการดํารงชีวิตอยูไดอยางผาสุกเพื่อใหเกิดคุณคาแท
ไมใชคุณคาเทียม เชน การกินอาหารก็กินเพื่อสงเสริมรางกายใหมี สุขภาพดี ไมใชกินเพียงเพื่อความ
เอร็ดอรอย หรือการใชปจจัย ๔ ท่ีเปนไปในทางโกเก อวดฐานะวัดความม่ังมีกัน๔๔๙ เหลานี้เปนตน 

                                                        
๔๔๕องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๗/๔๒.  
๔๔๖องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๗/๖๑.  
๔๔๗พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ศึกษาฝกฝนพัฒนาตนใหสูงสุด, พิมพคร้ังท่ี ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพสวย, ๒๕๕๐), หนา ๑๑๘ 
๔๔๘พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, พิมพคร้ังท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๑๒. 
๔๔๙พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาท่ีสากลบนฐานแหงภูมิปญญาไทย,  

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร พร้ินต้ิง กรุพ จํากัด, ๒๕๓๒), หนา ๗๕. 



๒๔๒ 

ไมไดเปนไปเพื่อการพัฒนากายเลย แตการพัฒนากายนั้นมีนัยยะตรงกันขามกับท่ีไดกลาวนั้นและ
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางวัตถุท่ีเสริมความเปนอยู โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีจะตองเรียนวิธีการ
สราง วิธีการใชอยางไรใหเกิดคุณคา เปนประโยชนอยางแทจริง ไมกอใหเกิดผลเสียตามมาจากการใช
งาน ตลอดถึงการพัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ โดยรูจักเอาใจใสคํานึงถึง
ธรรมชาติ ไมปลอยใหธรรมชาติเปนพิษเกิดผลรายตอตนเอง แตจะตองมีความสัมพันธท่ีดีงามตอ
ธรรมชาติ ไมเอาเปรียบธรรมชาติ รักษาธรรมชาติใหอยูในสภาพท่ีดีงาม ถือเอาประโยชนจาก
ธรรมชาติในลักษณะท่ีถูกตอง การปฏิบัติโดยทําใหถูกตองใหดีข้ึนในเร่ืองเหลานี้ จัดเปนการพัฒนา
กายท้ังสิน๔๕๐ และหากมีการพัฒนากายท่ีสมบูรณแลว ก็จะเรียกอีกอยางหนึ่งวา ภาวิตกาย มีกายท่ี
พัฒนาแลว คือ รูจักบริโภค  ปจจัย ๔ รูจักใชอินทรีย คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ในการเสพหรือใช สอย
วัสดุอุปกรณ ตลอดจนเทคโนโลยีท้ังหลายในทางท่ีเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิต๔๕๑ 

๒. ศีลภาวนา หมายถึง การมีศีลท่ีพัฒนาแลว ไดแก การมีพฤติกรรมทางกาย วาจา  
อันไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนคนอ่ืน เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกคนท้ังปวง ดวยเหตุวา       
ศีลสามารถทําใหมนุษยอยูรวมกันอยางสงบสุขและเปนการเวนบาปทางกาย วาจา๔๕๒ แมแตชีวิต
ครอบครัว ก็ขาดศีลไมไดเม่ือมีศีลแลวก็ทําใหเกิดปญญาในการดําเนินชีวิต จึงทําใหประสบความสุข
ในชาติปจจุบันนี้ได๔๕๓ ไมตองรอไปชาติหนาและผลของศีลในดานอานิสงส ยอมทําใหมีโภคทรัพย 
มีกิตติศัพทอันงามยอมฟุงขจรไป จะเขาไปสูบริษัทใด ๆ ก็แกลวกลา ไมทําบาป เพราะละอายใจ
ตนเอง ไมหลงลืมสติตาย และภายหลังเม่ือตายไปแลวเขาสูสุคติ โลกสวรรค๔๕๔  

สอดคลองกับ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงผลของการพัฒนาศีลตาม
หลักพระพุทธศาสนาวา ศีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาศีล ไดแก การมีความสัมพันธท่ีเกื้อกูลกับ
เพื่อนมนุษยในสังคม๔๕๕ ศีลภาวนาเปนเร่ืองของการพัฒนาคนใหมีระเบียบในการดําเนินชีวิตและ   
ในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม โดยท่ีไมใหมีการเบียดเบียนกัน๔๕๖ ศีลนั้นมุงเนนไมใหทําความ
เดือดรอนแกผูอ่ืน แกสังคม ในขณะเดียวกันก็ใหประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนเกื้อกูลตอผูอ่ืนและ

                                                        
๔๕๐เร่ืองเดียวกัน, หนา ๗๕-๗๖. 
๔๕๑พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), ศึกษาฝกฝนพัฒนาตนใหสูงสุด,  อางแลว, หนา ๑๒๓. 
๔๕๒ขุ.ธ.๒๕/๓๓๓/๑๓๗. 
๔๕๓องฺ.จตุกฺก.๒๑/๕๒/๘๗. 
๔๕๔ที.ปา.๑๑/๓๑๖/๓๐๕. 
๔๕๕พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), ศึกษาฝกฝนพัฒนาตนใหสูงสุด,  อางแลว, หนา ๑๑๘. 
๔๕๖พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, อางแลว, หนา ๑๔. 



๒๔๓ 

สังคม การมีระเบียบวินัย  การอยูรวมกับผู อ่ืนดวยดีและการประกอบอาชีพสุจริตดวย ความ
ขยันหม่ันเพียรและรวมไปถึงการฝกฝนในสัมมาอาชีวะ เหลานี้เปนเร่ืองของศีลท้ังหมด ไมใชเพียงแค
การรักษากายกับวาจาใหเรียบรอยเทานั้น๔๕๗  ศีลยังเปนพื้นฐานแหงการพัฒนาจิตใจ การท่ีจะควบคุม
บังคับตนเองในทางรางกาย เปนผลใหมีการบังคับควบคุมจิตใจไปดวยในตัว จึงเห็นไดวา  ศีลเปน
พื้นฐานสําคัญอยางหนึ่งตอกระบวนการพัฒนาจิตใจและเม่ือใดท่ีมีการพัฒนาศีลข้ึนมา อยางสมบูรณ
แบบ ก็จะเรียกวา ภาวิตศีล มีศีลท่ีพัฒนาแลว คือ มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีพัฒนาแลว ไมเบียดเบียน  
กอความเดือดรอนแกผูอ่ืน ดํารงตนอยูในวินัยและอาชีวะท่ีสุจริต มีความสัมพันธทางสังคมใน
ลักษณะท่ีเกื้อกูลสรางสรรคและสงเสริมสันติสุข 

๓. จิตภาวนา ไดแก เม่ือฝกจิตดีแลวก็จะเกิดความสุขเชนกัน๔๕๘ จึงควรเห็นคุณคา
ของจิตท่ีฝกดีแลวนั้น แมญาติพี่นองก็ทําใหไมได๔๕๙ จิตท่ีมีคุณภาพยอมหนักแนนไมหวั่นไหวใน  สุข
และทุกข ในทางตรงกันขามจิตเม่ือต้ังม่ันแลว จะรูตามสภาพความจริงของส่ิงนั้นดวยปญญา๔๖๐ และ
บุคคลท่ีรักษาจิตของตนใหดีแลว ก็ช่ือวาเปนผูรักษากายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมดวย๔๖๑  

สอดคลองกับ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงผลของการพัฒนาจิตตาม
หลักพระพุทธศาสนานั้นวา จิตตภาวนา หมายถึง การพัฒนาจิต ไดแก การทําจิตใจใหเจริญงอกงาม
ข้ึนในความดีงาม ความเขมแข็ง ม่ันคง สงบสุขและเปนอิสระ๔๖๒ เปนการฝกอบรมเสริมสรางจิตใจให
พร่ังพรอมสมบูรณดวยคุณสมบัติ ๓ ดาน คือ 

๑) คุณภาพจิต ไดแก คุณธรรมตาง ๆ ท่ีเสริมสรางจิตใจใหดีงาม มีจิตใจท่ีสูง
และประณีต ใหมีเมตตาความรัก ความเปนมิตร ความปรารถนาประโยชนสุขแกผูอ่ืน มีความกรุณา 
อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข มีความเสียสละ มีน้ําใจเผ่ือแผ โอบออมอารี มีสัมมาคารวะ ความ
เคารพ เห็นความสําคัญของผูอ่ืน มีความออนโยน กตัญญรูคุณคาแหงการกระทําของผูอ่ืน เปนตน 
เหลานี้เปนเร่ืองของคุณภาพจิต 

                                                        
๔๕๗พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาท่ีสากลบนฐานแหงภูมิปญญาไทย, อางแลว, 

หนา ๗๖. 
๔๕๘ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๓๖. 
๔๕๙ขุ.ธ.๒๕/๔๓/๓๙. 
๔๖๐ม.มู.๑๒/๓๖๙/๔๐๔. 
๔๖๑องฺ.ติก.๒๐/๑๑๐/๓๕๒. 
๔๖๒พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), ศึกษาฝกฝนพัฒนาตนใหสูงสุด, อางแลว,หนา ๑๑๘. 



๒๔๔ 

๒) สมรรถภาพจิต หรือความสามารถของจิต เชน ความมีสติดี มีวิริยะ ความ
เพียรพยายาม มีขันติ ความอดทนและทนทาน มีสมาธิ จิตใจแนวแน มีสัจจะ ความจริงจัง  มีอธิษฐาน 
ความเด็ดเดี่ยวตอความมุงหมาย มีความหนักแนนเขมแข็ง มีความม่ันคงของจิตใจท่ีจะทํางานใหไดผล
สมบูรณ โดยเฉพาะงานทางปญญาคือ การคิดพิจารณาใหเห็นความจริงแจมแจงชัดเจน 

๓) สุขภาพจิต คือ มีจิตท่ีมีสุขภาพดี มีจิตใจท่ีเปนสุข สดช่ืน ราเริง เบิกบาน     
ปลอดโปรง สงบ ผองใส พรอมท่ีจะยิ้มแยมได มีปติ ความเอิบอ่ิมใจ มีปราโมทย ความแชมช่ืนใจ 
มีปสสัทธิ ความผอนคลาย ไมคับของขุนมัว ไมหมนหมอง หดหู เหี่ยวแหง ไมโศกเศรา ไมเครียด 
เหลานี้เรียกวา สุขภาพจิต๔๖๓ 

คุณสมบัติของจิตท้ัง ๓ ดานนี้ เม่ือพัฒนาถึงพรอมแลว ก็จะเรียกวา ภาวิตจิต มีจิตท่ี
พัฒนาแลว คือมีจิตใจท่ีฝกอบรมดีแลว สมบูรณดวยคุณภาพจิตคือ ประกอบดวยคุณธรรม เชน    
ความเมตตากรุณา ความเอ้ืออารี มีมุทิตา ความเคารพออนนอม ความกตัญณูกตเวที สมบูรณดวย
สมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเขมแข็ง ม่ันคง มีความเพียรพยายาม มีอุตสาหะวิริยะ รับผิดชอบ มีสติ  มีสมาธิ 
และสมบูรณดวยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจท่ีราเริง เบิกบาน สดช่ืน เอิบ อ่ิม ผองใส และสงบสุข๔๖๔ 

๔. ปญญาภาวนา หมายถึง การมีปญญาท่ีพัฒนาแลว ไดแก การไดฝกฝนพัฒนาตน  
ท่ีดีแลวใหมีปญญา รูสรรพส่ิงตามความเปนจริงของมัน เชน การมีปญญาพิจารณาไตรลักษณ คือ
อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ตามลําดับกระบวนการโยนิโสมนสิการ และปราศจากความยึดถือวา เปน
ตัวเรา ของเรา ฉะนั้น การพัฒนาตนใหมีสติปญญารูเทาทันสภาพปญหาของโลกน้ี วาเหตุปจจัยเปน
อยางไร แลวจะไดแกไขนําโลกใหหลุดไปจากระบบท่ีเปนอยู นี้คือ ส่ิงท่ีมนุษยเราตองการ จึงไดช่ือวา 
เปนผูมีปญญาอันพัฒนาแลว๔๖๕  

  สอดคลองกับ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงผลของการพัฒนา
ปญญาตามหลักพระพุทธศาสนานั้นวา ปญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาปญญา ไดแก การเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ ความคิด เหตุผล และการหยั่งรูความจริงจนเขาถึงอิสรภาพ มีชีวิต ท่ีดีงาม      
ปลอดทุกข ปราศจากปญหา การพัฒนาปญญามีหลายระดับ แบงไดเปน ๕ ระดับ ดังตอไปนี้ 

                                                        
๔๖๓พระธรรมปฎก,(ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคญัของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาประจําชาต,ิ 

พิมพคร้ังท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐), หนา ๘๐-๘๑.  
๔๖๔พระธรรมปฎก,(ป.อ. ปยุตฺโต),  ศึกษาฝกฝนพัฒนาตนใหสูงสุด, อางแลว, หนา ๑๒๓-๑๒๔. 
๔๖๕องฺ.ปฺจก.๒๒/๖๓/๑๑๒.   



๒๔๕ 

       ๑) ปญญาท่ีเปนความรูความเขาใจในศิลปวิทยาการ ความรูทางวิชาการและ
วิชาชีพ ส่ิงท่ีเขาไปเกี่ยวของ จะตองจัด ตองทํา รวมถึงความรูเหตุรูผลในส่ิงตาง ๆ อยางนอยเวลา    
พบเห็นประสบกับส่ิงใดก็ตาม ใหมีความรูความเขาใจในส่ิงนั้น จึงจะไดปญญา 

๒) ปญญาในการรับรูเรียนรูอยางถูกตองตามความเปนจริง ไมบิดเบือนหรือ      
เอนเอียงดวยอคติ ในการศึกษาศิลปวิทยาหรือเร่ืองอ่ืนก็ตาม จะตองรับรูโดยปราศจากความชอบ 
ความชัง ซ่ึงโดยปกติปุถุชนจะเปนอยางนั้น อะไรท่ีถูกใจตนก็ชอบอยากไดมาครอบครอง แตอะไร    
ท่ีไมถูกใจกับตนก็ปฏิเสธขัดขืน เกลียดชัง ผลักไสไลสง ตกอยูในภาวะของความยินดี ยินรายเสมอ 
เม่ือขาดปญญามองเห็นความเปนจริงอยางนี้ ก็จะมองส่ิงท้ังหลายบิดเบือนไปจากความจริงท่ีควรจะเปน 
ฉะนั้น จะตองมีการรับรูท่ีตรงสภาพท่ีมันเปนโดยไมใหเกิดภาวะความชอบชัง ยินดียินรายข้ึนมา
บิดเบือนภาพของส่ิงท่ีถูกรับรูนั้น ปญญาก็จะมีการพัฒนาข้ึนไปได 

๓) ปญญาในการคิดการวินิจฉัย ซ่ึงหมายถึงการคิดวินิจฉัยดวยการใชปญญา
โดยบริสุทธ์ิใจ ซ่ึงเปนข้ันสําคัญเหมือนกัน การใชปญญาคิดวินิจฉัยการตาง ๆ จะตองเปนไปอยาง
บริสุทธ์ิใจ ไมถูกครอบงําบัญชาโดยกิเลส โดยปกติปุถุชนนั้นถาถูกความโลภความอยากได ครอบงํา 
ถึงจะมีปญญา ก็ใชปญญานั้นคิดวินิจฉัยและวางแผนท่ีจะเอาเขามาหาตัว ถามีโทสะ เกลียดชัง พอคิด
วินิจฉัย ก็ใชปญญาคิดวินิจฉัยและวางแผนเพ่ือทําลายเขา ปญญาข้ันนี้สําคัญ เพราะกิเลสจะมาใน
รูปแบบตาง ๆ จึงตองใชปญญาคิดวินิจฉัยโดยบริสุทธ์ิใจ ไมใหถูกกิเลสครอบงําบัญชา 

๔) ปญญาท่ีจะนําความรูความสามารถมาใชจัดแจง จัดทํา ดําเนินการตาง ๆ    
ใหสําเร็จผลตามท่ีตองการ โดยเฉพาะในการนําความรูนั้นมาแกปญหาตาง ๆ ปญญาในระดับนี้ ถือวา
สําคัญมาก เพราะบางทีมีความรูแลว แตไมมีความสามารถนําออกมาใชใหเกิดประโยชนได ก็เทากับ
วาความรูไมไดชวยเหลือในส่ิงท่ีตนควรจะได ฉะนั้น ปญญาจึงมีความสําคัญเปนอยางมากท่ีจะตองมี
โดยเฉพาะการใชปญญาในการแกปญหาและจัดทําดําเนินการใหสําเร็จผล และมีปญญาอีกอยางหน่ึง 
ท่ีเช่ือมโยงในเร่ืองนี้ คือ ความสามารถในการท่ีจะสืบคนเหตุปจจัยและแยกแยะ วิเคราะหส่ิงตาง ๆ  
ซ่ึงจะเปนตัวเอ้ืออํานวยในการที่จะชวยแกปญหา และทํากิจการใหสําเร็จ 

๕) ปญญาความรูท่ีเขาใจโลกและชีวิตตามเปนจริง รูทางเส่ือมทางเจริญและ      
เหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของ รูวิธีแกไขปญหาและสรางสรรคความสําเร็จท่ีทําใหพัฒนาตน พัฒนาชีวิตและ
สังคมใหเจริญดีงามย่ิง ๆ ข้ึนไป สงผลยอนกลับมาชวยจิตใจใหเปนอิสระหลุดพนจาก ความทุกขโดย
สมบูรณ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอตนเองและสังคม ปญญาข้ันนี้สงผลถึงภาวะท่ี เรียกวา วิมุตติ ความ



๒๔๖ 

หลุดพน เปนอิสรภาพท่ีแทจริง คือ จิตใจไมถูกความยึดติดถือม่ันในส่ิงท้ังหลายครอบงําเลย วางใจตอ
ส่ิงตาง ๆ ไดอยางถูกตอง รูสังขารธรรมดาของทุกส่ิงทุกอยางตรงตามสภาพท่ีเปนจริง๔๖๖ 

การพัฒนาปญญาในแตละระดับตาง ๆ นั้นเม่ือพัฒนาครบถวนสมบูรณแลว
เรียกวา ภาวิตปญญา มีปญญาท่ีพัฒนาแลว คือรูจักคิดรูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และ
รูจักจัดทําดําเนินการตาง ๆ ดวยปญญาท่ีบริสุทธ์ิ ซ่ึงมีปญญาในการมองเห็นทุกส่ิงทุกอยางตามความ
เปนจริง ปราศจากอคติและแรงจูงใจท่ีเคลือบแฝง เปนอิสระจากการครอบงําของกิเลส รูเทาทันโลก
และชีวิต เขาถึงอิสรภาพ หลุดพนจากทุกขและปญหาท้ังปวง๔๖๗ 

โดยสรุปแลว กระบวนการของการศึกษาและพัฒนาตนเปนกระบวนการแกปญหาของ
มนุษย ปญหาพื้นฐานของชีวิตและของมนุษยท้ังหมด ไดแก ความติดขัด คับของ บีบค้ัน ซ่ึงเกิดจาก      
ความไมรูท่ีเรียกวา อวิชชา การไมรูเทาทันความจริงของโลกและชีวิตจึงทําใหเกิดความทุกขข้ึนมา  
ในชีวิตมนุษยทุกคน  ฉะนั้น การทําใหชีวิตหลุดพนไปจากความทุกขเสียไดเปนส่ิงท่ีมนุษยทุกคน
ปรารถนา แตการท่ีจะสามารถทําใหชีวิตอยูเหนือความทุกขไดนั้นจําตองอาศัยปญญา ปญญาเกิดข้ึน
เม่ือไหร อวิชชาและตัณหาก็จะลดลงไปดวย ขณะเดียวกันความทุกขท่ีเปนอยูก็จะหมดไป ภาวนา ๔ 
จึงเปนหลักสําคัญในกระบวนการพัฒนาตน 

ฉะนั้นกระบวนการพัฒนาตนท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตนท่ีเรียกวา หลักภาวนา ๔ ก็คือ การ
ทําตนใหเจริญท้ัง ๔ ดาน ไดแก การพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และ พัฒนาปญญา เปน
กระบวนการฝกอบรมตนใหมีความเจริญยิ่ง ๆ ข้ึน เปนบันไดแหงการพัฒนาตนไปสูข้ันสูงสุด คือ 
ความเปนผูมีอิสรภาพหลุดพนจากกิเลสตัณหาทั้งหลาย ผูท่ีพัฒนาตนจนถึงท่ีสุดแลวนั้น ยอมเขาถึงซ่ึง
ความเปนพระอรหันตและนิพพานอันเปนเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา เราเรียกผูท่ีไดรับการ
ฝกฝน อบรม พัฒนาตน วาเปนทักขิไณยบุคคล คือเปนผูควรคาแกการบูชายกยอง บุคคลเหลานี้อาศัย
ปจจัยส่ีแตพอดํารงชีวิตอยูไดเทานั้น บริโภคเทาท่ีจําเปน ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองแกโลกเพียง
เล็กนอย มีความประพฤติดีงามเกื้อกูลตอเพื่อนมนุษย มีจิตท่ีสงบ อิสระ วางเฉย เปนกลางดวย
สติสัมปชัญญะ และมีปญญารูเทาทันสังขารมองเห็นส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง ลําดับเปาหมาย
ของการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาถือวา การพัฒนาปญญาเปนเปาหมายข้ันสูงสุด รองลงมา
คือการพัฒนาจิต ถัดลงมาคือการพัฒนาศีล สวนการพัฒนากายเปน ข้ันพื้นฐานลางสุดของการพัฒนาตน 
คนสวนใหญมักเขาใจผิดและติดอยูตรงที่การพัฒนากายเทานั้น ไมสนใจศึกษาหรือไมพิจารณาท่ีจะ
พัฒนาตนในข้ันตอไป เพราะตามหลักแลวการพัฒนากายเปนฐานท่ีจะนําไปสูการพัฒนาศีล           

                                                        
๔๖๖พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุต.โต), ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, อางแลว, หนา ๑๔. 
๔๖๗พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), ศึกษาฝกฝนพัฒนาตนใหสูงสุด, อางแลว,หนา ๑๒๔. 
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บทที่ ๔ 
บูรณาการการฝกจิตเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต 

 
การฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนามี ๒ อยาง คือ สมถกรรมฐานเพื่อฝกใหจิตสงบ และ

วิปสสนากรรมฐานเพื่อฝกจิตใหเกิดปญญา วิธีการฝกจิตท่ีนิยมปฏิบัติกันโดยท่ัวไป ไดแก การเจริญ
อานาปานสติ และการเจริญสติปฏฐาน ๔ ท้ัง ๒ วิธีเปนการปฏิบัติกรรมฐานท่ีไดท้ังสมถะและ
วิปสสนา หากบุคคลใดฝกจิตดวยการเจริญอานาปานสติหรือเจริญสติปฏฐาน ๔ ดีแลว บุคคลนั้นจะ
สามารถควบคุมและพัฒนาตนได กลาวคือ  

๑. สามารถควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกของตนในทางท่ีถูกตอง เหมาะสม   
ดีงาม เปนคุณเปนประโยชนเกื้อกูลตอตนเอง ผูอ่ืน สังคม ส่ิงแวดลอม รวมทั้งสามารถควบคุม     
หรือยับยั้งการกระทําท่ีกาวลวงผูอ่ืน ท่ีเบียดเบียนสังคม ท่ีทําลายทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
หรือแมแตท่ีบ่ันทอนทําลายและทํารายสุขภาพของตนจากส่ิงยั่วยุมอมเมา เชน สุรา ส่ิงเสพติด หรือ
ส่ิงท่ีทําใหเกิดความลุมหลงติดใจจนไมอาจละถอนได อาทิ อุปกรณไฮเทค อาหารรสเลิศ เกมส    
การส่ือสารบนเตอรเน็ต ของสวยหรูราคาแพง เปนตน  

๒. สามารถพัฒนาตนไปสูความไมยึดม่ันถือม่ัน การลดละเลิกกิเลสที่มีอยูในใจ   
การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาเปนการทวนกระแสโลก กลาวคือ ยิ่งพัฒนาจิตไดมากเทาไร      
ยิ่งลดละความตองการไดมากเทานั้น เพราะเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา 
คือ ความรูแจงและความหลุดพน ดังพระพุทธพจนท่ีวา  

“ภิกษุท้ังหลาย  ในภิกษุสงฆนี้  มีภิกษุผูบําเพ็ญความเพียรในการเจริญ         
อานาปานสติอยู  อานาปานสติท่ีภิกษุเจริญ  ทําใหมากแลว  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก     
อานาปานสติท่ีภิกษุเจริญ  ทําใหมากแลว   ยอมทํา สติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ          
สติปฏฐาน ๔ ท่ีภิกษุเจริญ  ทําใหมากแลว  ยอมทําโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ  โพชฌงค ๗ 
ท่ีภิกษุเจริญ  ทําใหมากแลว  ยอมทําวิชชาและวิมุตติบริบูรณ”๔๖๘ 

 
จากพุทธพจนขางตนจะเห็นวา การฝกจิตดวยการเจริญอานาปานสติใหมาก มีผลทําให

เกิดสติม่ันคงแข็งแรงในฐานท่ีต้ังท้ัง ๔ คือ กาย เวนา จิต ธรรม เม่ือสติอันเปนขอแรกใน ๗ ขอ    
ขององคประกอบแหงการตรัสรู (โพชฌงค ๗) มีความแข็งแกรงแลว ยอมเปนพื้นฐานสนับสนุน 

                                                        
๔๖๘ม.อุ.๑๔/๑๔๗/๑๘๗.  
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๒๕๐ 

 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา “ตน” ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติไมอาจ
ปฏิเสธการท่ีจะตองเขาไปเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพและการมีปฏิสัมพันธกับสังคม 
เพราะฉะน้ันปจจัยท่ีอยูภายในตนคือ จิตกับปญญา และปจจัยท่ีอยูภายนอกตนคือ กายกับสังคม จะตอง
ดําเนินควบคูกันไป เพื่อใหองครวมแหงการดําเนินชีวิตมีความสมบูรณและมีการพัฒนาไปในทางที่
ถูกตองดีงามและเปนประโยชนเกื้อกูลกัน ทางพระพุทธศาสนาใชหลักการท่ีเรียกวา หลักภาวนา ๔   
คือ การฝกอบรมหรือพัฒนาตนใน ๔ ดาน ไดแก กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา 
และผูท่ีไดฝกอบรมหรือภาวนาแลว เรียกวา ภาวิต ๔ ไดแก 

๑. ภาวิตกาย คือ ผูมีกายท่ีพัฒนาแลว 
๒. ภาวิตศีล คือ ผูมีศีลท่ีพัฒนาแลว 
๓. ภาวิตจิต คือ ผูมีจิตท่ีพัฒนาแลว 
๔. ภาวิตปญญา คือ ผูมีปญญาท่ีพัฒนาแลว๔๗๐ 

 ในบทท่ี ๔ นี้ผูวิจัยจะศึกษาวิเคราะหประเด็นสําคัญของกระบวนการฝกจิตตามหลักของ     
สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานจากบทท่ี ๒ แลวบูรณาการเขากับการควบคุมและพัฒนาตน 
ตามหลักพระพุทธศาสนาจากบทท่ี ๓ เพื่อจะไดนํากรอบของท้ังสองสวนมาศึกษาถึงความเปนไปได
ของกระบวนการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตน โดยจะพิจารณาแยกออกเปนมิติแหงการดําเนินชีวิต 
๔ ดาน ไดแก 

 ๔.๑ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย 
๔.๒ ฝกจติเพือ่ควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคม          
๔.๓ ฝกจิตเพือ่ควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิต                  
๔.๔ ฝกจติเพือ่ควบคุมและพัฒนาตนทางดานปญญา 

 
๔.๑  ฝกจิตเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย  

“กาย” ในท่ีนี้หมายถึง กายภาพ การควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย จึงหมายถึง        
การควบคุมและพัฒนาตนในการท่ีจะเขาไปเกี่ยวของกับปจจัยแวดลอมทางดานกายภาพและ 
สุขภาพรางกาย ไดแก การใชปจจัย ๔ การใชอุปกรณเทคโนโลยี การใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม สุขภาพรางกาย เนื่องจากในการดําเนินชีวิตนั้นเราทุกคนจําเปนตองอาศัยรางกายและ

                                                        
๔๗๐พระธรรมปฎก  (ป .อ .  ปยุ ตฺโต ) ,  สุขภาวะองครวมแนวพุทธ ,  พิมพค ร้ัง ท่ี  ๖ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนดพับลิสช่ิง จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๑๑๔. 



๒๕๑ 

 

จะตองเขาไปเกี่ยวของกับปจจัยแวดลอมทางกายภาพเหลานี้ โดยผานทวารแหงการรับรูและการเสพ 
ท่ีเรียกวา อินทรีย ๖ คือ  

๑. ตา  รับรูและเสพดวยการเหน็ มอง หรือดู เรียกวา จักขุทวาร 
๒. หู  รับรูและเสพดวยการไดยนิ หรือฟง เรียกวา โสตทวาร 
๓. จมูก  รับรูและเสพดวยการไดกล่ิน หรือดม เรียกวา ฆานทวาร 
๔. ล้ิน  รับรูและเสพดวยการรูรส หรือล้ิม หรือชิม เรียกวา ชิวหาทวาร 
๕. กาย  รับรูและเสพดวยการแตะตองลูบคลํา เรียกวา กายทวาร 
๖. ใจ  รับรูและเสพอารมณทุกประเภทท้ังท่ีสืบเนื่องจาก ๕ ทวารแรก และท่ีเปน 

สวนเฉพาะของมันเอง เรียกวา มโนทวาร๔๗๑ 
เม่ือพิจารณาหนาท่ีของอินทรีย ๖ จะพบวาอินทรีย ๖ ทําหนาท่ี ๒ ประการ คือ 

ก. ประการแรก ทําหนาท่ีรู คือ รับรูขอมูลขาวสารเพื่อส่ือสารกับโลกไดอยางถูกตอง 
เรียกวาเปนทางรับรูโลก ยกตัวอยางเชน ตาดู รูวาเปนดอกไม โตะ กระเปา สีฟา    
สีชมพู ขนาดเล็ก ขนาดใหญ หรือ หูฟง วา เปนเสียงดัง เบา เปนถอยคําส่ือสาร หรือ 
จมูกไดกล่ินควันรถ น้ําหอม ขาวท่ีกําลังสุก เปนตน 

ข. ประการท่ีสอง ทําหนาท่ีรูสึก คือ รับความรูสึก พรอมกับท่ีรับรูขอมูล ยกตัวอยาง
เชน เห็นขาวจากทีวีแลวรูสึกไมสบายใจ กระเปาสวยไมถูกใจ เพลงจังหวะชา      
ฟงแลวสบายใจ เหม็นกล่ินบุหร่ีเกิดอารมณหงุดหงิด เปนตน 

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เราจะตองมีการเกี่ยวของกับส่ิงตางๆ ท่ีเขามาใหรับรู   
ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ เปนประจํา เม่ือรับรูแลวบางอารมณมีอิทธิพลตอจิตใจในการท่ีจะ  
ทําใหเกิดความสุขหรือความทุกข สงผลใหเรากระทําถูกหรือกระทําผิด ข้ึนอยูกับการสัมผัสอารมณ
ท่ีมากระทบวาสัมผัสอารมณตางๆ เหลานั้นดวยความรูหรือความไมรู คือมีสติสัมปชัญญะหรือไมมี 
ถามีสติสัมปชัญญะก็จะทําใหสามารถควบคุมการปรุงแตงของจิตไวไดในลักษณะท่ีไมเกิดกิเลส
และความทุกข ถาปราศจากสติสัมปชัญญะก็จะเกิดผลในทางตรงกันขาม ซ่ึงโดยธรรมชาติแลว     
จิตเปนส่ิงท่ีควบคุมไดยาก เปล่ียนแปลงตัวเองตลอดเวลา ชอบที่จะตกไปตามอารมณท่ีเปนอกุศล      
อยูเสมอ เรียกวาเปนจิตท่ียังไมไดรับการฝก จิตท่ีไดรับการฝกแลวจะเปนจิตท่ีมีคุณภาพดีมีความ

                                                        
๔๗๑เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๙. 



๒๕๒ 

 

สะอาด สวาง สงบ ซ่ึงเปนเหตุนําความสุขมาให๔๗๒ผูท่ีสามารถควบคุมระวังรักษาจิตตัวเองไดอยูเสมอ 
จึงจะพนจากบวงมารคือพันธนาการของสรรพกิเลสได๔๗๓ 

กระบวนการของสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานทําใหเกิดสติ สมาธิ และ
ปญญาท่ีสามารถควบคุมและพัฒนาตนทางดานกายภาพได กลาวคือ การฝกจิตทําใหเกิดสติรูตัว
ระมัดระวังการรับอารมณท่ีผานเขามาทางอินทรีย ๖ ปองกันไมใหอกุศลธรรมเขาครอบงําจิตเพื่อท่ี   
จะไดไมหลงติดอยูในความโลภ โกรธ หลง เม่ือมีสติรูเทาทันกิเลสท่ีมากระทบกับอินทรีย ๖ ทําให
การรับรูอารมณเปนไปอยางบริสุทธ์ิไมเกิดความยินดียินราย คือ ไมเกิดความยินดีหลงติดยึดในส่ิงท่ี
นาพอใจ และไมหลงยินรายในส่ิงท่ีไมนาพอใจ สติทําหนาท่ีเปนเสมือนเชือกท่ีดึงจิตไมใหดิ้นรน
กวัดแกวงไปมาเพ่ือแสไปหากามคุณ อันไดแก รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ         
ท่ีตองการและท่ีพอใจ การมีสติรูทันกิเลสท่ีเขามากระทบอยางตอเนื่อง มีผลทําให จิตเกิดความสงบ  
แนวแน ต้ังม่ัน เปนสมาธิ แลวเกิดปญญารูชัดการใชอินทรีย ๖ตามจริงตามคุณคาแท ท่ีเรียกวา 
สัมปชัญญะ ๔ หมายถึง ปญญารูชัดรูตระหนักใน  ๔ ประการ ไดแก 

๑. สาตถกสัมปชัญญะ  รูชัดวามีประโยชน หรือตระหนักในจุดหมาย คือ รูตัว
ตระหนักชัดวาส่ิงท่ีกระทํานั้นมีประโยชนตามความมุงหมายอยางไรหรือไม หรือวา อะไรควรเปน
จุดมุงหมายของการกระทํานั้น  

๒. สัปปายสัมปชัญญะ  รูชัดวาเปนสัปปายะ หรือตระหนักในความเหมาะสม
เกื้อกูล คือรูตัวตระหนักชัดวาส่ิงของนั้น การกระทํานั้น ท่ีท่ีจะไปนั้น เหมาะกันกับตน เกื้อกูลแก
สุขภาพ แกกิจ เอ้ือตอการสละละลดแหงอกุศลธรรมและการเกิดข้ึนเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม    
จึงใช จึงทํา จึงไป หรือเลือกใหเหมาะสม 

๓. โคจรสัมปชัญญะ รูตัวตระหนักชัดอยูตลอดเวลาถึงส่ิงท่ีเปนกิจ หนาท่ี    
เปนตัวงาน เปนจุดของเรื่องท่ีตนกระทํา ไมวาจะไปไหนหรือทําอะไรอ่ืน ก็รูตระหนักอยู ไมปลอย
ใหเล่ือนลอย หรือหลงลืมไปเสีย  

๔. อสัมโมหสัมปชัญญะ รู ชัดตระหนักในเนื้อหา สาระ และสภาวะของ        
ส่ิงท่ีตนเกี่ยวของหรือกระทําอยูนั้น ตามท่ีเปนจริงโดยสมมติสัจจะ หรือตลอดถึงโดยปรมัตถสัจจะ     
มิใชทําอยางงมงายไมรูเร่ือง หรือทําดวยลักษณะอาการภายนอกท่ียั่วยุ หรือเยายวน เปนตน 

จะเห็นไดวา ปญญาท่ีรูชัดท้ัง ๔ ประการนี้ทําใหสามารถพัฒนาตนในการ
เกี่ยวของหรือใชปจจัยแวดลอมตางๆ ทางดานกายภาพไดอยางถูกตอง มีเหตุมีผล ตามสภาวะจริง      

                                                        
๔๗๒ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๓๖. 
๔๗๓ขุ.ธ.๒๕/๓๗/๓๗. 



๒๕๓ 

 

โดยไมถูกกระแสแหงกิเลสปลุกปนหรือยั่วยุใหหลงไขวเขวหรือเขาใจผิดทาง กระบวนการฝกจิต
เพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย (กายภาพ) แสดงเปนภาพท่ี ๔.๒ 

   

 
      ภาพท่ี ๔.๒   กระบวนการของสมถะและวิปสสนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย 
                   ลําดับตอไปผูวิจัยจะอธิบายถึงกระบวนการของสมถะและวิปสสนาเพ่ือควบคุมและ
พัฒนาตนทางดานกายหรือกายภาพ โดยแยกเปน ๔ ประเด็น คือ   

 ๑. การใชปจจยั ๔  
 ๒. การใชอุปกรณเทคโนโลย ี  
 ๓. การใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ๔. สุขภาพรางกาย  

๔.๑.๑ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในดานการใชปจจัย ๔ 
ปจจัย ๔ ไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค ซ่ึงทุกคนจะตองกิน    

ตองมี หรือตองใชในชีวิตประจําวัน เปนส่ิงจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตท่ีมนุษยไมสามารถขาดได
กลาวคือ อาหาร หมายถึงสสารใด ๆ ซ่ึงบริโภคเพื่อเสริมโภชนาการใหแกรางกาย อาหารมักมาจาก
พืชหรือสัตว  และมีสารอาหารสําคัญ อาทิ  คารโบไฮเดรต ไขมันโปรตีน วิตามิน หรือแรธาตุ      
ส่ิงมีชีวิตยอยและดูดซึมสสารที่เปนอาหารเขาสูเซลลเพื่อนําไปสรางพลังงาน คงชีวิต และ/หรือ 
กระตุนการเจริญเติบโต ท่ีอยูอาศัยเปนแหลงสําหรับพักพิงรางกายของมนุษยในการหลบแดด ฝน 
เปนสถานท่ีใชปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในการกิน นอน ขับถาย ฯลฯ เคร่ืองนุงหมเปนส่ิงท่ีมนุษย
สวมใสเพื่อปกปองรางกายจากสภาวะอากาศ สภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย 
ความสุภาพ และเพ่ือสะทอนถึง สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึง รสนิยมเฉพาะตัวบุคคลดวย และ
ยารักษาโรคใชบรรเทาอาการเม่ือเจ็บปวยหรือรักษาใหหายขาดจากโรคท่ีตนเจ็บปวยอยู หรือชวย
เสริมสรางและซอมแซมส่ิงท่ีเสียหาย ผุพังไป และนํากลับมาใชไดเหมือนปกติ๔๗๔  

กระบวนการฝกจิตของสมถะและวิปสสนา คือ สติ สมาธิ ปญญา มีผลทําใหควบคุม
และพัฒนาตนในดานการใชปจจัย ๔ อธิบายเปนขอๆ ดังนี้  

                                                        
๔๗๔th.wikipedia.org/wiki/ปจจัยส่ี (๑๒ เมษายน ๒๕๕๗) 

สติ   รูทันกิเลสเหตุ     
ไมสํารวมอินทรีย ๖

สมาธิ  รูตอเนื่อง
ต้ังม่ัน แนวแน  

ปญญา  รูชัดใช
อินทรีย ๖  ตามจริง



๒๕๔ 

 

๑. ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในดานการใชปจจัย ๔ ท่ีเก่ียวกับอาหาร   
 กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาที่นํามาใชควบคุมและพัฒนาตน      

ในเร่ืองการกินอาหาร คือ จะตองมีสติรูทันกิเลสที่เกิดข้ึนขณะรับประทานอาหาร เม่ือล้ินสัมผัสกับ
อาหาร เกิดการรับรูรสแลว จะเกิดอารมณปรุงแตงมีความพอใจหรือความไมพอใจในรสชาติของ
อาหาร เชน พอใจอยากจะกินตอไปถึงแมจะรูสึกอ่ิมแลว หรือไมพอใจเปนอยางมากเลยหยุดกิน   
ไมยอมกินตอท้ังท่ีรางกายตองการหรือท้ังท่ีหิว เปนตน การฝกจิตทําใหมีสติรูทันกิเลสสามารถยับยั้ง
กิเลสเหลานั้นได จิตท่ีจดจอต้ังม่ันอยางตอเนื่องเพื่อสกัดกั้นกิเลส จะทําใหเกิดสมาธิในการ
รับประทานอาหาร เชน รูวากําลังตักอาหาร รูวากําลังเค้ียวอาหาร รูวาอ่ิมแลว เปนตน จิตจะไมปรุงแตง 
มีความผอนคลาย เบาสบาย สงบ เปนสมาธิ แลวพิจารณารูตามความเปนจริง เกิดปญญาหรือกิริยาท่ี 
รูชัดท่ีเรียกวา สัมปชัญญะ ในท่ีนี้คือพิจารณารูชัดถึงอาหาร ดังนี้ 

๑. มีสัมปชัญญะรูจุดมุงหมาย คือ กินเพื่ออยู ไมใชอยูเพื่อกิน กินอาหารเพ่ือไป
หลอเล้ียงรางกาย สรางพลังงานในการขับเคล่ือนการทํางานของรางกายใหเปนปรกติ 

๒. มีสัมปชัญญะรูสัปปายะ คือ รูวาอาหารประเภทไหนเหมาะกับตน เชน เร่ืองวัย 
วัยสูงอายุควรทานอาหารที่ยอยงาย เนนผักมากกวาเนื้อสัตว เร่ืองธาตุในรางกายของแตละคน             
ไมเหมือนกัน ตองรูวาผลไม พืช ผัก ชนิดใดดีตอรางกาย ชนิดใดไมถูกกับรางกาย อาจทําใหเปนพิษ 
รอนใน อาการที่ผิดปกติตาง ๆ 

๓.  มีสัมปชัญญะรูหนาท่ีของตนวาจะตองกินอาหารวันละ ๓ ม้ือ คือม้ือเชา 
กลางวัน เย็น แตในสังคมเมืองท่ีมีปญหาการจราจรติดขัด  บางคนไมทานอาหารเชาแตดื่มกาแฟแทน  
สงผลเสียตอสุขภาพ ตามขอมูลของกรมอนามัยเกี่ยวกับผลเสียของการไมทานอาหารเชา๔๗๕ มีดังนี้ 

๓.๑ มีแนวโนมเปนโรคอวนมากกวาคนทานอาหารเชาเปนประจํา เพราะ   
การไมทานอาหารเชาจะทําใหระบบเผาผลาญเร่ิมตนชาลง ระดับน้ําตาลในเลือดตํ่าลง รางกายจึง
รูสึกหิวอยูตลอดเวลา เม่ือเปนแบบนี้เราก็ยิ่งทานมากข้ึนในม้ือตอไป 

๓.๒ คนท่ีรับประทานอาหารเชาจะมีภาวะผิดปกติของฮอรโมนอินซูลิน หรือ
ท่ีเรียกวา "ภาวะดื้อตออินซูลิน" ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคเบาหวานลดลงถึงรอยละ ๓๕-๕๐ แตถาใคร
ไมชอบทานอาหารเชาก็เทากับวา คุณเส่ียงตอการเปน "โรคเบาหวาน" เพิ่มข้ึน 

                                                        
๔๗๕http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000057063 (๑๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 



๒๕๕ 

 

๓.๓ เด็กวัยเรียนจะขาดสมาธิงาย สงผลตอสติปญญา การเรียน เพราะอาหารเชา
จะชวยเติมพลังสมองท่ีเกี่ยวของกับความจํา การเรียนรู ความกระตือรือรน ทําใหการทํากิจกรรมใน
แตละวันมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากนี้การรับประทานอาหารเชาอยางสมํ่าเสมอจะชวยลดความเสี่ยงจาก
การเกิดโรคเสนเลือดสมอง โรคหัวใจ รวมถึงลดอาการออนเพลีย๔๗๖สวนการดื่มกาแฟแทนอาหารเชา
นั้นไมควรทําอยางยิ่งเพราะกาแฟมีผลเสียตอสุขภาพรางกายคือ ทําใหหัวใจเตนเร็วผิดปกติ         
นอนหลับไมสนิท เรงการหล่ังกรด กอใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส ลดการดูดซึม
แคลเซียม แถมยังทําใหปวดหัวแทบระเบิดหากหยุดดื่มกะทันหันอีกดวย๔๗๗ 

๔. มีสัมปชัญญะรูชัดตระหนักในเนื้อหา สาระ และสภาวะของส่ิงท่ีตนกระทําอยูนั้น  
เชน ถาทานอาหารบุฟเฟต ควรตักอาหารในปริมาณท่ีพอเหมาะ เลือกทานอาหารท่ีมีประโยชน       
มีคุณคา มีสารอาหารครบทุกหมู ไมใชตักอาหารเอาแตปริมาณเปนหลัก เลือกเอาตามความชอบใจ 
แลวพอตักมามากทานไมหมด ก็เสียดายของ ตองฝนใจทานจนหมด ทําใหระบบยอยอาหารทํางาน
หนักเกินไป หรือถาทานอาหารโตะจีน ตองพิจารณาเลือกท่ีจะไมกินอาหารท่ีมีไขมันสูง หรือ        
ถาทานอาหารท่ีมีรสชาติจัดจาน ก็ตองทานในปริมาณท่ีพอเหมาะกับตน ถารสจัดมากเกินไปอาจจะ
ทําใหเปนผลเสียตอกระเพาะลําไสได สรุปก็คือ พิจารณาเลือกอาหารที่คุณคาคุณประโยชน            
ไดสารอาหารครบทุกหมู ไมใชท่ีความอรอยถูกใจเปนท่ีพอใจตามความตองการของเรา 

๒. ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในดานการใชปจจัย ๔ ท่ีเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย   
กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาท่ีนํามาใชควบคุมและพัฒนาตน     

ในเร่ืองการหาหรือมีท่ีอยูอาศัย ขอยกตัวอยางเร่ืองการซ้ือคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดท่ีกําลังเปน
กระแสนิยมในยุคปจจุบัน ตามหัวเมืองใหญๆ จะเกิดคอนโดมิเนียมผุดข้ึนมากมายเปนดอกเห็ด            
มีโฆษณาขายคอนโดมิเนียมโครงการใหมๆ  เม่ือตาไปสัมผัสกับโฆษณาหรือหูไปสัมผัสกับคําบอกเลา
ของเพื่อน ญาติ หรือคนอ่ืนท่ีซ้ือคอนโดมิเนียมแลว ทําใหเกิดอารมณปรุงแตงไปตางๆ เชน          
เกิดความอยากท่ีจะเปนเจาของหองชุดบาง ตองการมีคอนโดมิเนียมเหมือนคนอ่ืนแมราคาจะสูงมาก 
รูสึกวาการอยูคอนโดมิเนียมทําใหชีวิตดีข้ึน เปนตน การฝกจิตทําใหเรามีสติรูทันกิเลสความอยาก
ความตองการที่เกิดข้ึนเหลานั้น จิตจะจดจอสกัดกั้นกิเลสอยางตอเนื่อง ขณะท่ีรูวากําลังเกิดอารมณ
ความอยากไดตองการเปนเจาของคอนโดมิเนียม มีผลทําใหจิตไมเกิดการปรุงแตง เกิดความสงบ

                                                        
๔๗๖http://men.sanook.com/2235/(๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 
๔๗๗http://www.vcharkarn.com/varticle/43552 (๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 



๒๕๖ 

 

เปนสมาธิแนวแน แลวพิจารณารูตามความเปนจริง เกิดปญญาหรือกิริยาท่ีรูชัด ท่ีเรียกวา สัมปชัญญะ  
ในท่ีนี้คือพิจารณารูชัดถึงท่ีอยูอาศัย ดังนี้ 

๑. มีสัมปชัญญะรูจุดมุงหมาย คือ ท่ีอยูอาศัย หมายถึง ท่ีสําหรับพักอาศัย พักผอน 
หลับนอน ทํางานอดิเรกยามวาง เปนพื้นท่ีสวนตัวท่ีอยูดวยความสบายใจ ถาจะซ้ือท่ีอยูอาศัย        
เปนบานหรือคอนโดมิเนียมจะตองพิจารณาองคประกอบตาง ๆ เชน มีการรักษาความปลอดภัย       
ดีไหม มีท่ีนั่งพักผอนนั่งเลนในสวนสาธารณะไหม มีโรงยิมหรือสระวายน้ําไหม ฯลฯ  

๒. มีสัมปชัญญะรูสัปปายะ คือ รูวาท่ีอยูอาศัยตรงท่ีไหนท่ีเหมาะกับสมาชิก         
ในครอบครัว เชน ต้ังอยูกลางระหวางท่ีทํางานของพอแมกับโรงเรียนของลูก อยูใกลตลาด อยูใกล
ปากซอย อยูใกลสถานีรถไฟฟา เปนตน 

๓. มีสัมปชัญญะรูหนาท่ีของตนวา ท่ีพักอาศัยเปนท่ีอยูรวมกันของสมาชิก          
ในครอบครัว มีการใชรวมกัน เชน หองน้ํา หองครัว  จะตองแบงหนาท่ีกันดูแลรักษาความสะอาด 
ชวยกันรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย และทําบานใหนาอยูนาอาศัย ถาพักอาศัยในคอนโดมิเนียม
ก็ตองรูจักรักษาความสะอาดเรียบรอยสําหรับการใชพื้นท่ีสวนกลาง การเคารพในสิทธิของผูท่ี     
พักอาศัยอยูรวมกัน เชน ไมสงเสียงดัง ไมท้ิงขยะโดยไมผูกปากถุงใหเรียบรอย ไมซักถุงเทาพรมเช็ด
เทาหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีไมเหมาะลงในเครื่องซักผาสวนกลาง ฯลฯ  

๔. มีสัมปชัญญะรูชัดตระหนักในเนื้อหา สาระ และสภาวะของส่ิงท่ีตนกระทําอยูนั้น  
คือ ปจจุบันมีท่ีพักอาศัยหลายรูปแบบใหเลือก เชน บาน คอนโดมิเนียม ทาวนเฮาส ฯลฯ เราพิจารณา
เลือกซ้ือหรือมีตามเหตุตามปจจัย เชน กําลังซ้ือของเรามีแคไหน มีเวลาดูแลบานมากแคไหน จํานวน
สมาชิกในครอบครัวมีมากหรือนอย ถามีมากก็ควรซ้ือบานมากกวาคอนโดมิเนียม ถาเวลาสวนใหญ
อยูท่ีทํางานหรือมีเวลาพักผอนอยูบานนอยก็สมควรซ้ือคอนโดมิเนียมมากกวาบาน ฯลฯ  

๓. ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในดานการใชปจจัย ๔ ท่ีเก่ียวกับเคร่ืองนุงหม   
กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาท่ีนํามาใชควบคุมและพัฒนาตน    

ในเร่ืองเคร่ืองนุงหม ขอยกตัวอยางเร่ืองการซ้ือเส้ือผา เชน ขณะเดินชอปปงตาเกิดไปกระทบเส้ือผา
ท่ีสวยงามตามแฟช่ันลํ้าสมัย ตาท่ีเห็นรูปคือเส้ือผาสวยงามน้ันทําใหเกิดอารมณความพึงพอใจมาก 
เกิดความอยากเปนเจาของ อยากซ้ือเส้ือผาตัวนั้น การฝกจิตทําใหมีสติเกิดข้ึนอยางรวดเร็วเพื่อ
ควบคุมยับยั้งกิเลสความอยากความตองการนั้น เม่ือจิตจดจอต้ังม่ันสกัดกั้นกิเลสความอยากซ้ือเส้ือผา    
ท่ีตนพอใจมาก จิตจะสงบเกิดสมาธิในกิจกรรมท่ีกําลังทําอยู เชน รูวากําลังจะมาเลือกซ้ือของขวัญ    
วันปใหมใหผูใหญท่ีนับถือ ไมไดมาซ้ือเส้ือผาใหตนเอง ตอนนี้ยังไมมีความจําเปนตองซ้ือเส้ือผาใหม 
เส้ือผามีอยูแลวเต็มตู เปนตน  จิตท่ีไมปรุงแตงเกิดความสงบผอนคลายเปนสมาธิ แลวพิจารณารูตาม



๒๕๗ 

 

ความเปนจริง เกิดปญญาหรือกิริยาท่ีรู ชัด ท่ีเรียกวา สัมปชัญญะ ในท่ีนี้ คือพิจารณารูชัดถึง
เคร่ืองนุงหม ดังนี้ 

๑. มีสัมปชัญญะรูจุดมุงหมาย คือ การสวมใสเคร่ืองนุงหมก็เพื่อปกปดรางกาย และ
ปกปองจากส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูภายนอกรางกาย รวมท้ังเปนการรักษาระดับอุณหภูมิในรางกายให
พอเหมาะกับอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ไมจําเปนตองหาซ้ือเส้ือผาตามแฟช่ันท่ี
เปล่ียนตลอดเวลา ไมจําเปนตองมีราคาสูงหรือแพงมากเกินไป 

๒. มีสัมปชัญญะรูสัปปายะ คือ รูวาใสเส้ือผาประเภทไหนท่ีเหมาะกับลักษณะของ 
ดินฟาอากาศ ภูมิประเทศ ทองถ่ินท่ีตนอยู  เชน อยูประเทศเมืองรอนก็ตองใสเส้ือผาท่ีเหมาะกับ
อากาศรอน อยูประเทศเมืองหนาวก็ตองใสเส้ือผาท่ีเหมาะกับอากาศหนาว ไมใชวาใสเส้ือผาตาม
กระแสนิยม เชน อยูเมืองไทยแตใสเส้ือผาสไตลเกาหลี แบบเค-ปอป เปนตน 

๓. มีสัมปชัญญะรูหนาท่ีของตนวา ควรใสเส้ือผาประเภทไหนท่ีเหมาะสมกับตน
ท้ังในดานวัย ดานสถานท่ี ดานหนาท่ีการงาน ดานโอกาสในงานตาง ๆ ท่ีไป เชน วัยรุนควรใส
เส้ือผาท่ีดูแลวสดใสมีความนารักท่ีดึงดูดความสนใจ ไมใชตองการใหคนอ่ืนสนใจโดยการใสเส้ือผา
ท่ีดูวับ ๆ แวม ๆ ไมเหมาะสมกับท่ีอยูในวัยเรียน หรือถาไปงานศพก็ควรใสเส้ือผาสีดํา เพื่อแสดง
ความเคารพและใหเกียรติ หรือไปทําบุญท่ีวัด ก็ควรใสเส้ือผาท่ีดูเรียบรอย ไมใชใสเส้ือผาท่ีดึงดูด
สายตาเรียกความสนใจไปในทางท่ีทําใหเกิดกิเลสตัณหาราคะ เพราะการเขาวัดก็เพื่อทําใจใหสงบ
ลดละกิเลส เปนตน 

๔. มีสัมปชัญญะรูชัดตระหนักในเนื้อหา สาระ และสภาวะของส่ิงท่ีตนกระทําอยูนั้น  
คือ เส้ือผาท่ีใสจะบงบอกไดถึงเพศ วัย ตําแหนง หนาท่ีการงาน ฐานะ ฯลฯ ควรเลือกใสใหพอเหมาะ
พอควร เชน ไมใชใสเส้ือผาท่ีประดับตกแตงราคาแพงแสดงโออวดฐานะ ไมใสเคร่ืองแบบนักศึกษา
ท่ีดูไมเหมาะสม ท่ีมีการดัดแปลงรัดรูปมากข้ึนเพื่อเนนใหเห็นรูปรางทรวดทรงหรือสัดสวน เปนตน  

๔. ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในดานการใชปจจัย ๔ ท่ีเก่ียวกับยารักษาโรค   
กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาท่ีนํามาใชควบคุมและพัฒนาตน     

ในเร่ืองยารักษาโรค ขอยกตัวอยางเร่ืองการซ้ือยาลดความอวน เชน เม่ือเกิดกิเลสความตองการที่จะ 
ลดความอวน พอดีอานเจอโฆษณาในอินเตอรเน็ตหรือเพื่อนสงไลนมาบอกวา มียาท่ีกินแลว
สามารถลดความอวนอยางไดผลทันใจและราคาก็ไมแพง ขอมูลโฆษณาหรือขอมูลท่ีฟงจากเพ่ือน
กระทบเขาท่ีใจซ่ึงมีความอยากท่ีจะลดความอวนอยูแลว กระตุนใหเกิดความอยากที่จะซ้ือยาน้ัน    
มาทดลองใชดู การฝกจิตทําใหมีสติเกิดข้ึนอยางรวดเร็วเพื่อสกัดกั้นกิเลสความตองการอยากใชยา
ลดความอวนนั้น จิตต้ังม่ันอยางตอเนื่องท่ีจะยับยั้งกิเลสความอยากอยางมากท่ีจะใชยาลดความอวน  
มีผลทําใหจิตสงบเกิดเปนสมาธิรูวา ตนกําลังดูโฆษณาหรือฟงผูอ่ืนแลวมีความรูสึกคลอยตามหรือ



๒๕๘ 

 

หลงเช่ือคําโฆษณามากเกินไป  จิตท่ีไมปรุงแตงทําใหเกิดความสงบเปนสมาธิ แลวพิจารณารูตาม
ความเปนจริงวา การท่ีคนเราอวนนั้น ไมใชเกิดจากโรค แตเกิดจากหลายสาเหตุ เชน กรรมพันธุ นิสัย
การรับประทานท่ีชอบกินจุบกินจิบไมเปนเวลา ขาดการออกกําลังกาย อายุมากข้ึนใชพลังงาน
นอยลง๔๗๘ ปญญาหรือกิริยาท่ีรูชัด เรียกวา สัมปชัญญะ ในท่ีนี้คือพิจารณารูชัดถึงยารักษาโรค ดังนี้ 

๑. มีสัมปชัญญะรูจุดมุงหมาย คือ ยารักษาโรคชวยบรรเทาความเจ็บปวยหรือ     
ชวยซอมแซมสวนท่ีสึกหรอของรางกาย กรณียาลดความอวนไมใชเพื่อการบรรเทาความเจ็บปวย  
แตเปนเพราะตองการใชยาเพื่อใหเห็นผลเร็ว ปจจุบันวัยรุนหรือผูหญิงมีคานิยมในการอยากผอม 
จากขอมูลคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดลพบวา หากใชยาชุดลดความอวนผิดมีสิทธ์ิตาย 
เนื่องจากยาชุด “ยาลดน้ําหนัก” หรือ “ยาลดความอวน” มักจะประกอบไปดวยยาหลายชนิดเพื่อชวย
เสริมผลในการลดน้ําหนัก เชน ยาลดความอยากอาหาร ช่ือ เฟนเทอรมีน (phentermine) ยาธัยรอยด
ฮอรโมน ยาขับปสสาวะ และยาระบาย ซ่ึงยาเหลานี้สามารถกอใหเกิดอันตรายรายแรงไดหากมีการ
ใชผิดวิธี เชน การใชยาขับปสสาวะเปนการลดน้ําหนักโดยทําใหปริมาณนํ้าในรางกายลดลงเทานั้น 
ซ่ึงผลเสียคือ รางกายสูญเสียแรธาตุท่ีจําเปนในการทํางานของรางกายออกไปกับปสสาวะดวย ทําให
มีอาการผิดปกติของหัวใจและสมองซ่ึงทําใหหัวใจวายหรือหมดสติได๔๗๙   

๒. มีสัมปชัญญะรูสัปปายะ คือ รูวาควรใชยาแบบไหน ยาภายในหรือยาภายนอกท่ี
เหมาะกับอาการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึน อยางนอยตองรูวา ยาสามัญประจําบานคืออะไร แลวมีอะไรบาง 

     “ยาสามัญประจําบาน คือ ยาท่ีควรมีติดไวประจําท่ีบานหรือท่ีทํางาน ใชสําหรับ
รักษาอาการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ เชน ไขหวัด ทองเสีย ทองอืด หรือบาดแผลเล็กนอย แบงไดเปน ๒ 
ประเภท คือ 

- ยาใชภายใน หรือยาท่ีใชสําหรับรับประทาน ไดแก ยาเม็ด ยาแคปซูล              
ยาน้ําเช่ือม ยาแกไอน้ําดํา ยาธาตุ ยาขับลม ผงน้ําตาลเกลือแร เปนตน 

                                                        
๔๗๘http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/sudjai_r/sec04p3.htm  

(๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
๔๗๙http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/7/ยาลดความอวน-              

ยาลดน้ําหนัก-Phentermine-ขอควรระวัง/ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 



๒๕๙ 

 

- ยาใชภายนอก หามรับประทาน ไดแก ยาดม ยาปาย ครีม ข้ีผ้ึง ทิงเจอร          
โพวิโดนไอโอดีน เปนตน สังเกตฉลากยาจะมีคําวา ยาใชภายนอกหรือยาใชเฉพาะหามรับประทาน 
พิมพดวยตัวอักษรสีแดง”๔๘๐ 

๓. มีสัมปชัญญะรูหนาท่ีของตนวา ยารักษาโรค เปนยาบรรเทาความเจ็บปวยของ
สุขภาพรางกาย ดังนั้นหากเราดูแลรักษารางกาย หม่ันสังเกตอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับตัวเอง และ
รูจักออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ ทานอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย การปฏิบัติเทานี้ก็เปน
ยาขนานเอกปองกันโรคไดแลว อาจไมจําเปนตองใชยารักษาโรค  

๔. มีสัมปชัญญะรูชัดตระหนักในเนื้อหา สาระ และสภาวะของส่ิงท่ีตนกระทําอยูนั้น  
คือ การที่เราจะใชยาตัวใดตัวหนึ่ง จําเปนท่ีจะตองรูหลักของการใชยาเพื่อใหยาสามารถรักษาโรคได
หรือบรรเทาความเจ็บปวยไดดวยความปลอดภัย เชน รูสรรพคุณของยา รูขอหามหรืออันตราย เปนตน 

     หลักการใชยามีดังนี้  คือ 
๔.๑ รูช่ือยา เม่ือใชยาใดตองรูช่ือยา ซ่ึงตองเปนช่ือทางยาไมใชช่ือการคา เชน 

แอสไพริน พาราเซตามอล ฯลฯ เพราะอาจแพหรือเกิดอันตรายจากยา ถาไมรูช่ือยาก็ยากแกการ
แกไขชวยเหลือใหทัน และเม่ือแพยานั้นแลวก็ตองจดจําช่ือไว ไมใชยานั้นอีก 

๔.๒ วิธีใชคือ ตองใชใหถูกคน (เพศ วัย) ถูกโรค (เวลาปวดทอง ตองกินยาแก   
ปวดทองไมใชกินยาแกปวดหัวลดไข) ถูกทาง (ยาสําหรับกิน ทา เหน็บ พน ฉีด หรือหยอด) ถูกวิธี 
(เชน เค้ียวกอนกลืน เขยาขวดกอนใช) ถูกเวลา (กอนหรือหลังอาหาร) และถูกขนาด (กี่เม็ด กี่ชอนชา   
กี่ชอนโตะ ปริมาณตอคร้ังใน ๑ วัน) 

๔.๓ ขอหาม เชน ยาลดนํ้ามูกทําใหเกิดอาการงวงซึม หามขับข่ียวดยานหรือ
ทํางานท่ีเกี่ยวกับเคร่ืองจักร ยาแกปวดแอสไพรินหามกินในคนเปนโรคกระเพาะ หอบหืด ฯลฯ 

๔.๔ วันหมดอายุ ยาทุกชนิดมีวันหมดอายุใหดูท่ีฉลากยา ยาท่ัวไปควรเก็บไวใช   
ไมเกิน ๕ ป ยาอาจเส่ือมสภาพเร็วข้ึนถาเก็บไวไมดี เชน ในท่ีอับช้ืน จะตองรูจักสังเกตกอนใชยา 
เพราะนอกจากรักษาโรคไมหายแลว ยังอาจกอใหเกิดพิษภัยแกรางกายอีกดวย๔๘๑ 

จากท่ีกลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา การฝกจิตทําใหเรามีสติรูทันกิเลสท่ีทําใหเกิด
อารมณปรุงแตงไปตางๆ เชน ฟุงซาน หงุดหงิด รําคาญ ขุนมัว เล่ือนลอย ซัดสาย ลังเล สงสัย ฯลฯ 
จิตท่ีจดจอต้ังม่ันยับยั้งกิเลสอยางตอเนื่อง มีผลทําใหจิตแนวแน ม่ันคง สงบ เบาสบาย เปนสมาธิ 
                                                        

๔๘๐http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000038652           
(๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

๔๘๑http://www.doctor.or.th/article/detail/5992(๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 



๒๖๐ 

 

แลวพิจารณารูตามความเปนจริงในส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับจิตเม่ือกระทบสัมผัสกับส่ิงตาง ๆ ผานอินทรีย ๖  
นี้เปนปญญาหรือกิริยาท่ีรูชัด ท่ีเรียกวา สัมปชัญญะ ฉะนั้นผูท่ีฝกจิตดีแลวยอมสามารถควบคุมและ
พัฒนาตนในการใชปจจัย ๔ ไดอยางถูกตองเหมาะสมตามความจําเปนหรือตามสภาพความเปนจริง 
ยอมตระหนักในคุณคาและประโยชนท่ีแทจริงของปจจัย ๔ โดยพิจารณาวาปจจัย ๔ เปนปจจัย
สําหรับการดํารงชีวิตตามท่ีรางกายตองการหรือตามความจําเปนทางกายภาพเทานั้น หาใชส่ิงท่ี
ตอบสนองกิเลสตัณหาความอยากความตองการของตน   

๔.๑.๒ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในดานการใชอุปกรณเทคโนโลยี   
 ในปจจุบันโลกแหงยุคเทคโนโลยี มนุษยนอกจากจะตองพึ่งพาปจจัย ๔ ในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันแลว ยังจําเปนตองพึ่งพาอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ ไมวาจะเปน คอมพิวเตอร 
โทรศัพท โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต สมารทโฟน  ฯลฯ เนื่องจากการใชอุปกรณเทคโนโลยี                 
มีประโยชนมากมาย ดังตอไปนี้  

๑. ชวยใหติดตอส่ือสารระหวางกันอยางสะดวกรวดเร็ว โดยใชโทรศัพท คอมพิวเตอร
หรือในรูปแบบตาง ๆ ทําใหไมตองเสียเวลาเดินทางและประหยัดเวลา  

๒. ชวยในการจัดระบบขาวสารจํานวนมหาศาล ซ่ึงผลิตออกมาในแตละวัน 
๓. ชวยใหเก็บสารนิเทศไวในรูปท่ีสามารถเรียกใชไดคร้ังแลวคร้ังเลาอยางสะดวก 
๔. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เชน ชวยนักวิทยาศาสตร วิศวกร        

ดวยการชวยคํานวณตัวเลขท่ียุงยาก ซับซอนซ่ึงไมสามารถทําใหสําเร็จไดดวยมือ  
๕. ชวยใหสามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใชและประมวลผลสารนิเทศ 
๖. สามารถจําลองแบบระบบการวางแผนและทํานาย เพื่อทดลองกับส่ิงท่ียังไมเกิดข้ึน 
๗. อํานวยความสะดวกในการเขาถึงสารนิเทศดีกวาสมัยกอน ทําใหผูใชสารนิเทศ  

มีทางเลือกท่ีดีกวา มีประสิทธิภาพกวา และสามารถแขงขันกับผูอ่ืนไดดีกวา 
๘. ลดอุปสรรคเก่ียวกับเวลาและระยะทางระหวางประเทศ๔๘๒ 

 จะเห็นไดวา อุปกรณเทคโนโลยีมีประโยชนเอนกประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โทรศัพทมือถือท่ีใชในการติดตอส่ือสารระหวางกัน ดังจะเห็นไดจากการท่ีโทรศัพทมือถือมีใชกัน     
แทบทุกครัวเรือนต้ังแตเด็กประถมไปจนถึงในระดับของมนุษยเงินเดือนกับผูบริหาร เปรียบเสมือนเปน
ดาบสองคมท่ีมีประโยชนมาก แตหากใชผิดทางหรือใชมากจนเกินไปก็มีโทษอยางมาก ปจจุบันการใช
สมารทโฟนนั้นเปนท่ีนิยมแพรหลายมาก เพราะสมารทโฟนไมไดเปนเพียงเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทําให

                                                        
๔๘๒ฐิตารีย  องอาจอิทธิชัย, “ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ”, ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗

<http://blog”eduzones.com/moobo/78858> (๑๒ April  ๒๐๑๔)  



๒๖๑ 

 

เราสามารถติดตอกับคนมากมายไดท่ัวโลกและรวดเร็วเทานั้น หากยังมีคุณสมบัติอีกหลายอยาง เชน 
ดูหนัง ฟงเพลง เลนเกม เลนอินเทอรเน็ต ถายรูป เปนเคร่ืองคิดเลข เปนนาฬิกา ฯลฯ จนทําใหหลายคน
ตองตกเปน “ทาสของจอ” เสียสุขภาพ๔๘๓ และมีการสรางพฤติกรรมหรือนิสัยท่ีไมดีตาง ๆ อาทิเชน 

- ใชอินเตอรเน็ตดูภาพลามกอนาจาร ลอลวง พนันบอล หาคู ฯลฯ 
- ใชเลนเกมสออนไลนจนติดงอมแงม แช็ตคุยกับเพื่อนเร่ืองไรสาระ นินทา ฯลฯ  
- ใชโทรศัพทมากเกินความจําเปน ไมจํากัดสถานท่ี ไมจํากัดเวลา เชน ในเวลากินขาว 

ในเวลาขับรถ ในเวลาเรียน ในเวลาประชุม ในหองเรียน ในเวลาเดินขามถนน ในเวลาพักผอน       
ในเวลาท่ีอยูกับครอบครัว ฯลฯ 

- บาเหอเปล่ียนโทรศัพทมือถือเพื่อใหอินเทรนด ดูทันสมัย ไมตกรุน หรือเสาะหา
รุนลาสุดท่ีเพิ่งเปดตัวใหมซ่ึงมีราคาสูงเกินความจําเปน โดยเฉพาะพวกวัยรุนยุคนี้ บางคนด้ินรนหาเงินเพิ่ม
หรือไปกูหนี้ยืมสินมาซ้ือโทรศัพทมือถือ ทําใหมีคาใชจายท่ีเพิ่มมากข้ึนจากคาโทรศัพทและ
คาบริการตางๆ 

- ขาดความอดทนและใจรอน เพราะความสะดวกสบายในการใชโทรศัพทมือถือ 
ท่ีวาตรงไหนก็ได เวลาใดก็ได กดปุบติดปบนี่เอง ทําใหหลายๆ คนกลายเปนคนท่ีทนรอใครนานไมได 
หรือไมยอมทนแมแตเร่ืองเล็กๆ นอยๆ 

- ขาดมนุษยสัมพันธ หากวันไหนไมไดโทรศัพทไปหาเพ่ือน ก็อาจจะเกิดอาการ
เฉาหรือเหงาหงอย โดยไมคิดจะมีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนคนอ่ืนหรือคนท่ีอยูรอบขาง กลายเปน     
คนท่ีแยกตัวออกจากสังคม เด็กบางคนติดเลนเกมสในคอมพิวเตอรท้ังวันท้ังคืนจนเสียการเรียน 

ยิ่งไปกวานั้นโทรศัพทมือถือยังมีผลขางเคียง คือ ทําใหเสียสุขภาพในดานอ่ืนๆ     
เชน ทําใหเกิดอาการออนเพลีย ไมสดช่ืน เพราะมัวแตคุยท้ังวันท้ังคืนเลยนอนดึก นอนไมพอ ทําใหหูตึง
หรือมีโรคเก่ียวกับหู เกิดอาการปวดหัว ไมเกรนหรือมีปญหาทางเสนประสาท เพราะคล่ืนจากมือถือ
ท่ีมีกําลังสงแรงสูง อีกท้ังยังทําใหเกิดพวกโรคจิตเพิ่มข้ึน คือพวกท่ีชอบแอบถาย หรือบางคนก็
ถายภาพหวิวของตัวเองไปลงตามอินเตอรเน็ต เพราะทําไดงายและสะดวกสบายข้ึน หลายๆ คร้ังท่ี
โทรศัพทมือถือทําใหขาดความระมัดระวัง ขับไปพูดไป จนทําใหเกิดอุบัติเหตุรถชนกันหรือรถชน
คนอ่ืน นอกจากนี้โทรศัพทมือถือยังกอใหเกิดอาชญากรรม ถูกคนรายติดตามมาทํารายรางกายหรือ
แยงชิงทรัพยไดงายอีกดวย๔๘๔ 

                                                        
๔๘๓http://www4.thaihealth.or.th/healthcontent/article/28952(๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 
๔๘๔http://www.lpc.rmutl.ac.th/guidance/index.php?option=com_content&view=article&id=5

3:2010-08-31-09-27-09&catid=34:1&Itemid=74(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 



๒๖๒ 

 

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนในการใช
อุปกรณเทคโนโลยี คือ เราตองมีสติต้ังม่ันรูทันกิเลสตลอดเวลาท่ีใชอุปกรณเทคโนโลยี เนื่องจาก
อุปกรณเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนามากข้ึนทุกวัน สามารถนําขอมูลการติดตอส่ือสารสงถึงผูรับ  
ไดอยางรวดเร็วเปนจํานวนมากหลากหลายรูปแบบ มีท้ังการสงรับขอมูลใหเห็นทางตาและไดยินทางหู 
มีท้ังการเลนเกมสดูหนัง กอใหเกิดกิเลสกระทบจิตผานทางตาและทางหู เกิดอารมณปรุงแตงไปตางๆ 
เชน อารมณสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเลนเกมสท้ังวัน อารมณฟุงซานในความรักท่ีเกิดจากการ      
หาคูและคุยกันทางเฟซบุค อารมณหงุดหงิดท่ีมีคนสงแชรภาพท่ีไมเหมาะสมของดาราท่ีตนช่ืนชอบ  
อารมณโกรธไมพอใจอยางมากจนอยากจะแสดงออกตอบโตดวยถอยคํารุนแรงผานเฟซบุค เปนตน     
สติจะสกัดกั้นกิเลสท่ีทําใหเกิดอารมณความอยากความตองการขณะรับขอมูลผานอุปกรณเทคโนโลยี 
จิตท่ีจดจอยับยั้งกิเลสอยางตอเนื่องทําใหเกิดสมาธิ เชน รูวาตนกําลังทําอะไรอยู กําลังใชคอมพิวเตอร
หรือสมารทโฟนเพื่อทําอะไร มีสาระไหมใชมากเกินไปไหม ฯลฯ จิตท่ีไมปรุงแตงอารมณไปตามกิเลส
ท่ีเกิดจากการใชอุปกรณเทคโนโลยี เกิดความสงบ ผอนคลาย เบาสบาย เปนสมาธิ แลวพิจารณา      
รูตามความเปนจริง ปญญาหรือกิริยาท่ีรูชัด เรียกวา สัมปชัญญะ ในท่ีนี้คือพิจารณารูชัดถึงอุปกรณ
เทคโนโลยี ดังนี้ 

๑. มีสัมปชัญญะรูจุดมุงหมาย คือ รูวาอุปกรณเทคโนโลยี มีช่ือเรียกเต็มๆ วา 
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงหมายถึง อุปกรณท่ีสามารถบันทึกหรือเผยแพรความรู ขอมูล
ขาวสาร หรือความบันเทิงไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง ซ่ึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีกาวหนามากข้ึน
เร่ือยๆ สมัยกอนมีเพียงวิทยุ โทรทัศน ปจจุบันมีคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ กลองดิจิตัล แทบเล็ต 
สมารทโฟน ฯลฯ การใชอุปกรณเทคโนโลยีมีจุดมุงหมายก็เพื่อชวยใหการติดตอส่ือสารหรือรับสง
ขอมูลมีความสะดวกรวดเร็วเพียงไมกีวินาทีถึงแมจะอยูหางไกลขามทวีปก็ตาม และยังทําให
สามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางเปนระบบและเรียกใชแตละคร้ังก็ทําไดงาย  

๒. มีสัมปชัญญะรูสัปปายะ คือ รูวาอุปกรณเทคโนโลยีประเภทใดท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตอการใชงานในชีวิตประจําวันของเรา เชน ควรใชโทรศัพทมือถือรุนใด มีลักษณะการใชงาน
มากนอยเพียงไร (โทรอยางเดียวหรือใชอินเตอรเน็ตหรืออ่ืนๆ ดวย) จําเปนจะตองมีฟงกช่ันมาก
ขนาดไหน ใชเพื่อความจําเปนในการติดตอ สงขอความ สงไลน รับขอมูลขาวสาร จะตองพิจารณา
ใหเหมาะสมตามความเปนจริง  

๓. มีสัมปชัญญะรูหนาท่ีของตนวา อุปกรณเทคโนโลยีเปนอุปกรณท่ีชวยอํานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลขาวสารจํานวนมากไดอยางเปนระบบอยางเชน คอมพิวเตอร และ   
ชวยทําใหการติดตอส่ือสารมีความประหยัด ไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง อยางเชน 
โทรศัพทมือถือ ฉะนั้นเราจึงตองรูวาการใชอุปกรณเทคโนโลยีควรเลือกใชแบบไหน ใชอยางไร 



๒๖๓ 

 

เพื่อใหเกิดประโยชนในการทํางานในชีวิตประจําวันของเรา เพราะอุปกรณเทคโนโลยีเปรียบเหมือน
ดาบสองคม หากใชในทางที่ดีท่ีถูกตองจะเกิดคุณประโยชนอยางมาก แตหากไปใชในทางท่ี              
ไมถูกตองไมเหมาะสมจะเกิดโทษอยางมากเชนกัน สรุปไดวา ตองไมตกเปนทาสของมันเพราะ      
ใชอุปกรณเทคโนโลยีมากเกินไปหรือใชไมถูกกาละเทศะ    

๔. มีสัมปชัญญะรูชัดตระหนักในเนื้อหา สาระ และสภาวะของส่ิงท่ีตนกระทําอยูนั้น  
คือ รูวาคอมพิวเตอรมีประโยชนสําหรับใชในการเรียน การงาน ความบันเทิง เชน คนหาขอมูล 
ความรู ขาวสาร หรือเสนทาง ทํารายงานวิทยานิพนธ ติดตอซ้ือขาย สงรับขอมูลกับลูกคา                
ลงประกาศสมัครงาน เปนตน หรือรูวาสมารทโฟนใชคุยกันทางไลนได ใชในการแลกเปล่ียนความเห็น
แบงปนขอมูลกับเพื่อนๆ ในกลุมไดตลอดเวลา ใชคุยตกลงกันไดงายอยางเชนเวลาท่ีจะนัดเจอกัน 
คือไมตองเสียเวลาที่จะตองโทรศัพทหาเพื่อนทีละคน ใชสงคําอวยพรเนื่องในวันเกิดของเพ่ือนในกลุม
เสมือนอยูในท่ีแหงเดียวกัน ใชสงความรูสึกดีๆ มิตรไมตรีใหแกคนท่ีรูจักไดทุกเทศกาล ฯลฯ 

จะเห็นไดวาการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการใชอุปกรณเทคโนโลยี คือ    
เราจะตองมีสติรูทันกิเลสท่ีเขามากระทบจิต จิตรูจดจอยับยั้งกิเลสอยางตอเนื่องมีผลทําใหเกิดสมาธิ 
ไมหวั่นไหวไปกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วของอุปกรณเทคโนโลยี แลวเกิดปญญา
พิจารณารูชัดตามความเปนจริงวา อุปกรณเทคโนโลยีมีคุณสมบัติท่ีดีมากมาย การใชอุปกรณ
เทคโนโลยีจะตองรูจักจัดสรรการใชใหเกิดประโยชน มีสาระและคุณคาอยางแทจริง โดยคํานึงถึง
หลักการใชใหถูกท่ี ถูกทาง และถูกเวลา  

 ๔.๑.๓ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในดานการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษยสามารถ

นํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน กําลังแรงงาน
ของมนุษย เปนตน ทรัพยากรธรรมชาติแบงเปน ๒ ประเภท คือ 

๑. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแลวไมหมดส้ิน ไดแก 
๑.๑ ประเภทท่ีคงอยูตามสภาพเดิมไมมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เลย เชน พลังงาน 

จากดวงอาทิตย ลม อากาศ ฝุน ใชเทาไรก็ไมมีการเปล่ียนแปลงไมรูจักหมด 
๑.๒ ประเภทท่ีมีการเปล่ียนแปลงได เนื่องจากถูกใชในทางที่ผิด เชน ท่ีดิน น้ํา 

ลักษณะภูมิประเทศ ฯลฯ ถาใชไมเปนจะกอใหเกิดปญหาตามมา ไดแก การปลูกพืชชนิดเดียวกัน      
ซํ้า ๆ ซาก ๆ ในท่ีเดิม ยอมทําใหดินเส่ือมคุณภาพ ไดผลผลิตนอยลงถาตองการใหดินมีคุณภาพดี
ตองใสปุยหรือปลูกพืชสลับและหมุนเวียน 

๒. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแลวหมดส้ินไปไดแก 



๒๖๔ 

 

๒.๑ ประเภทท่ีใชแลวหมดไป แตสามารถรักษาใหคงสภาพเดิมไวได เชน ปาไม 
สัตวปา ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณของดิน น้ําเสียจากโรงงาน น้ําในดิน ปลาบางชนิด 
ทัศนียภาพอันงดงาม ฯลฯ ซ่ึงอาจทําใหเกิดข้ึนใหมได 

๒ .๒  ประเภทท่ีไมอาจทําใหมีใหมได  เชน  คุณสมบัติธรรมชาติของดิน            
พรสวรรคของมนุษย สติปญญา เผาพันธุของมนุษยชาติ ไมพุม ตนไมใหญ ดอกไมปา สัตวบก   
สัตวน้ํา ฯลฯ 

๒.๓ ประเภทท่ีไมอาจรักษาไวได เม่ือใชแลวหมดไป แตยังสามารถนํามายุบให 
กลับเปนวัตถุเชนเดิม แลวนํากลับมาประดิษฐข้ึนใหม เชน โลหะตาง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน 
ทองคํา ฯลฯ 

๒.๔ ประเภทท่ีใชแลวหมดส้ินไปนํากลับมาใชอีกไมได เชน ถานหิน น้ํามันกาซ 
อโลหะสวนใหญ ฯลฯ ถูกนํามาใชเพียงคร้ังเดียวก็เผาไหมหมดไป ไมสามารถนํามาใชใหมได 

   สวน ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา ท้ังส่ิงท่ีมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต 
เห็นไดดวยตาเปลาและไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา รวมท้ังส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ี
มนุษยเปนผูสรางข้ึน หรืออาจจะกลาวไดวา ส่ิงแวดลอมจะประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรที่มนุษยสรางข้ึนในชวงเวลาหน่ึงเพื่อสนองความตองการของมนุษยนั่นเอง ส่ิงแวดลอม
แบงไดเปน ๒ ประเภท คือ 

๑. ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ไดแก บรรยากาศ น้ํา ดิน แรธาตุ และ
ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูบนโลก (พืช และสัตว) ฯลฯ 

๒. ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน ไดแก สาธารณูปการตาง ๆ เชน ถนน เข่ือนกั้น
น้ํา หรือระบบของสถาบันสังคมมนุษยท่ีดําเนินชีวิตอยู ฯลฯ 

ส่ิงแวดลอมจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ โดยเฉพาะมนุษยเปนตัวการสําคัญยิ่งท่ี
ทําใหส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงท้ังในทางเสริมสรางและทําลาย โดยคํานิยามแลวจะเห็นไดวา 
ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนั้นจะเปนสวนหน่ึงของส่ิงแวดลอม แตส่ิงแวดลอมทุกชนิดไมเปน
ทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมด๔๘๕  

ทรัพยากรธรรมชาติ เปนส่ิงท่ีมนุษยทุกคนนํามาใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง   
ต้ังแตเร่ิมมีมนุษยอุบัติข้ึนในโลก  ทรัพยากรธรรมชาตินํามาซ่ึงปจจัย ๔ อันเปนปจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต ไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศัย  เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค ในปจจุบันมนุษยไมไดมีความ
                                                        

๔๘๕https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ordinarycourse1/wiki/d6308/_5.html (๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
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ตองการเพียงปจจัย ๔ เทานั้น มนุษยยังตองการส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆอีกมากมาย จึงเปนสาเหตุ
ใหมนุษยนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชกันอยางฟุมเฟอย ทรัพยากรธรรมชาติจึงรอยหรอขาดแคลนลง
ไปทุกที การท่ีมนุษยรูจักแตตักตวงใชประโยชนแตขาดการเอาใจใสดูแลรักษาและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ยอมจะสงผลกระทบกลับมาถึงตัวมนุษยเองในอนาคตอันใกลนี้ ไดแก 
ภาวะการขาดแคลนอาหาร ภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติขาดความสมดุล ดังเชน อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
ดินเส่ือมคุณภาพ ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไมท่ีคอย ๆ หมดไปทําใหเกิดภัยแลงน้ําทวม 
เพราะฉะน้ันมนุษยจําเปนท่ีจะตองชวยกันรณรงคอนุรักษและจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ีมีอยางจํากัดใหถูกวิธี เพื่อสามารถอํานวยประโยชนใหแกมนุษยใหมากท่ีสุดและ
ยาวนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คือมีสติรูทันและควบคุมกิเลสความอยากความตองการ            
ใหลดนอยลง เชน อยากเปดแอรตลอดท้ังวัน อยากใชน้ําประปาตามใจชอบ อยากท้ิงขยะตรงไหนก็ท้ิง
ไมวาจะขางถนน ในคลอง ในแมน้ํา ในเข่ือน อยากไดงาชางมาประดับตกแตงบานแมจะเปนการ       
ทํารายสัตวปา อยากสรางท่ีพักตากอากาศชิดติดทะเลหรือบนภูเขาแมจะรุกลํ้าปาสงวนแหงชาติ เปนตน 
จิตท่ีจดจอมุงม่ันยับยั้งกิเลสเหลานี้อยางตอเนื่อง ทําใหเกิดสมาธิในกิจกรรมที่กําลังทําอยู เชน รูวา
กําลังมาเท่ียวพักผอนในอุทยานแหงชาติ ตองชวยกันดูแลรักษา รูวาการท้ิงขยะลงขางทางเปนความ  
มักงาย ตองท้ิงขยะใหเปนท่ีตามท่ีเขาจัดไว รูวาสัตวปาเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีตองสงวนไว เปนตน 
จิตท่ีไมถูกปรุงแตงดวยกิเลส จะเกิดความสงบ ผอนคลาย เบาสบาย ต้ังม่ัน เปนสมาธิแลวพิจารณา       
รูตามความเปนจริง ท่ีเรียกวา สัมปชัญญะ คือปญญาหรือกิริยาท่ีรูชัด ในท่ีนี้คือพิจารณารูชัดถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

๑. มีสัมปชัญญะรูจุดมุงหมาย คือ รูวา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม           
มีความสําคัญคือ ประการแรกเปนแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ และผลิตผล ประการท่ีสองเปนท่ีรองรับ
กิจกรรมตางๆ ของมนุษย และชวยเกื้อกูลใหชีวิตดํารงอยูได ประการที่สามเปนแหลงรองรับ      
ของเสียและของเหลือเศษจากขบวนการผลิตและการบริโภค และประการที่ส่ีใหความร่ืนรมยแก
จิตใจของมนุษย เชน ทิวทัศน ภูมิประเทศ ความงามของธรรมชาติ ดังนั้น บริการตางๆ ท่ีมนุษยเรา
ไดรับจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงชวยใหมีชีวิตรอดอยูไดและสามารถทําใหคุณภาพ
ชีวิตของมนุษยดีข้ึน   

๒. มีสัมปชัญญะรูสัปปายะ คือ รูวา มนุษยจะตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ       
เพื่อสนองความตองการทางดานปจจัย ๔ คือ อาหาร ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค                  
รูวาทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยพื้นฐานในการต้ังถ่ินฐานและประกอบอาชีพของมนุษย เชน      
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แถบลุมแมน้ําหรือชายฝงทะเลท่ีอุดมสมบูรณดวยพืชและสัตว จะมีประชาชนเขาไปต้ังถ่ินฐานและ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมประมง เปนตน รูวาความกาวหนาทางเทคโนโลยี การประดิษฐ
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักร เคร่ืองผอนแรง ตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ รูวาทรัพยากรธรรมชาติ
เปนปจจัยในการรักษาสมดุลธรรมชาติ ฯลฯ รูวาส่ิงแวดลอมดีเอ้ือตอการมีสุขภาพดีท้ังกายและใจ
รวมท้ังมีความปลอดภัยจากมลพิษตางๆ ท้ังทางอากาศ ทางน้ํา ทางเสียง ทางดิน ฯลฯ ดังนั้น           
ถาทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุลและส่ิงแวดลอมดีมีความปลอดภัย ชีวิตของมนุษยก็จะดีมีความ
สมดุลและปลอดภัยดวยเชนกัน ในทางตรงขามถาทรัพยากรธรรมชาติถูกใชมากไปและส่ิงแวดลอม
ถูกทําลายจนเสียสมดุล มนุษยก็จะตองไดรับผลกระทบจากส่ิงแวดลอมท่ีเปนพิษและประสบกับ
ปญหาความยากลําบากในการดํารงชีวิตเพราะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 

๓. มีสัมปชัญญะรูหนาท่ีของตนวา เราเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติมีหนาท่ีท่ีจะ
ชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดวยการใชทรัพยากรธรรมชาติและดูแลส่ิงแวดลอม 
อยางชาญฉลาดและเกิดประโยชนคุมคา ไมสูญเปลา ยกตัวอยางดังนี้ 

๓.๑ การใชอยางประหยัด คือ การใชเทาท่ีมีความจําเปน เพื่อใหมีทรัพยากรไว
ใชไดนานและเกิดประโยชนอยางคุมคามากท่ีสุด 

๓.๒ การนํากลับมาใชซํ้าอีก ส่ิงของบางอยางเม่ือมีการใชแลวคร้ังหนึ่งสามารถ
ท่ีจะนํามาใชซํ้าไดอีก เชน ถุงพลาสติก กระดาษ เปนตน หรือสามารถที่จะนํามาใชไดใหมโดยผาน
กระบวนการตางๆ เชน การนํากระดาษที่ใชแลวไปผานกระบวนการตางๆ เพื่อทําเปนกระดาษแข็ง 
เปนตน ซ่ึงเปนการลดปริมาณการใชทรัพยากรและการทําลายส่ิงแวดลอมได 

๓.๓ การบูรณะซอมแซม ส่ิงของบางอยางเม่ือใชเปนเวลานานอาจเกิดการชํารุดได 
เพราะฉะน้ันถามีการบูรณะซอมแซม ทําใหสามารถยืดอายุการใชงานตอไปไดอีก 

๓.๔ การบําบัดและการฟนฟู เปนวิธีการท่ีจะชวยลดความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรดวยการบําบัดกอน เชน การบําบัดน้ําเสียจากบานเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 
กอนท่ีจะปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ สวนการฟนฟูเปนการร้ือฟนธรรมชาติใหกลับสูสภาพเดิม 
เชน การปลูกปาชายเลน เพื่อฟนฟูความสมดุลของปาชายเลนใหกลับมาอุดมสมบูรณ เปนตน 

๓.๕ การใชส่ิงอ่ืนทดแทน เปนวิธีการที่จะชวยใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ
นอยลงและไมทําลายส่ิงแวดลอม เชน การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การใชใบตองแทนโฟม การใช
พลังงานแสงแดดแทนแรเช้ือเพลิง การใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี เปนตน 



๒๖๗ 

 

๓.๖ การเฝาระวังดูแลและปองกัน เปนวิธีการท่ีจะไมใหทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมถูกทําลาย เชน การเฝาระวังการท้ิงขยะ ส่ิงปฏิกูลลงแมน้ํา คูคลอง การจัดทําแนว
ปองกันไฟปา เปนตน๔๘๖ 

๔. มีสัมปชัญญะรูชัดตระหนักในเนื้อหา สาระ และสภาวะของส่ิงท่ีตนกระทําอยูนั้น  
คือ รูวาเราจะตองมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวันไมเวลาใดก็เวลาหนึ่ง 
ไมท่ีใดก็ท่ีหนึ่ง จึงตองมีความตระหนักรู ชัดในส่ิงท่ีกําลังกระทําอยูวามีความเก่ียวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหรือไม อยางไร แลวมีจิตสํานึกรูวาจะทําอยางไรในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในแตละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน อาทิเชน 

- คํานึงถึงเร่ืองความสูญเปลาในการจะนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช เชน 
รณรงคชวนกันประหยัดการใชน้ํามันเช้ือเพลิง ไปทางเดียวกันไปรถคันเดียวกัน(Car Pool) หรือ                     
ปดเคร่ืองปรับอากาศในเวลาพักเท่ียงและกอนเลิกงานครึ่งช่ัวโมง หรือในอาคารสูงหากข้ีนลง ๑-๒ ช้ัน
ใหเดินบันไดแทนการใชลิฟต 

- รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจําเปนและหายากดวยความระมัดระวัง ตระหนัก
อยูเสมอวา การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยจะเปนการไมปลอดภัยตอสภาพแวดลอม เชน ไมซ้ือ
เฟอรนิเจอรท่ีทําจากไมหายาก ปจจุบันปาไมถูกตัดทําลายไปจํานวนมากทําใหธรรมชาติเสียสมดุล
เปนผลใหเกิดภัยแลงและน้ําทวมท่ีสรางความเสียหายแกพื้นท่ีเกษตรกรรม 

- รักษาความสมดุลของธรรมชาติส่ิงแวดลอม โดยไมปลอยใหส่ิงแวดลอมเปนท่ี
รองรับของเสียจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยอยางไมมีขีดจํากัด มีผลทําใหส่ิงแวดลอมอยูในสภาพท่ีดี
นาอยู  เชน ไมปลอยของเสียลงในแมน้ํา ไมท้ิงขยะลงในคู คลอง หรือสวนสาธารณะ ไมตัดไม
ทําลายปาในอุทยานแหงชาติ ฯลฯ 

- เ รียนรูการนํากลับมาใชใหมหรือท่ี เ รียกวา  การรีไซเคิล  คือ  การนํา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีใชไปแลวกลับมาใชใหมถือเปนการอนุรักษอีกวิธีหนึ่ง         
ซ่ึงการอนุรักษชนิดนี้จะทําไดดีกับทรัพยากรน้ําและแรธาตุบางชนิด เชน การนําเศษกระดาษ 
พลาสติก อลูมิเนียม สังกะสี ตะกั่ว ทองแดง และเหล็กท่ีท้ิงแลวกลับมาหลอมหรือเปล่ียนสภาพให
นํากลับมาใชไดอีก เปนตน 

- ชวยลดภาวะโลกรอนดวยการใชถุงผาแทนถุงพลาสติก เพราะยิ่งมีการใช
ถุงพลาสติกมากเทาไหร ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีถูกปลอยสูช้ันบรรยากาศโลกจากการ

                                                        
๔๘๖http://www.maceducation.com/e-knowledge/2343104100/02.htm(๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 



๒๖๘ 

 

เผาไหมในกิจกรรมการผลิตและเผาทําลายถุงพลาสติกก็จะยิ่งสูงมากข้ึน ตามมาดวยปญหามากมาย
จากมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวา การฝกจิตทําใหเรามีสติยับยั้งกิเลสความตองการใน 
การใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยตระหนักถึงคุณคาและคุณประโยชนท่ีมนุษยไดรับ
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จิตจดจอมุงม่ันสกัดกั้นกิเลสอยางตอเนื่องทําใหเกิดสมาธิ 
แลวใชปญญาพิจารณาหาทางจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติใหคุมคาโดยไมสูญเปลารวมท้ัง    
หาวิธีการรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ดวยพิจารณาแลว
เห็นวา หากเรายังคงปลอยปละละเลยไมชวยกันดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางฟุมเฟอยตามใจชอบแลว ในอนาคตอันใกลนี้มนุษยเองจะตองไดรับผลกระทบอยางแนนอน
จากสภาพธรรมชาติท่ีเปล่ียนไป เกิดท้ังปญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและปญหา
ส่ิงแวดลอมเปนพิษ 

๔.๑.๔ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในดานท่ีเก่ียวกับสุขภาพรางกาย 
สุขภาพรางกายเปนเร่ืองสําคัญมาก หากรางกายมีสุขภาพดียอมนํามาซ่ึงชีวิตท่ียืนยาว

และความสุขสงบในสังคม จะเห็นไดวาในระดับประเทศและในระดับโลก มีการเพิ่มมาตรการตาง ๆ 
เพื่อใหผูคนในสังคมมีชีวิตท่ีแข็งแรงอยางตอเนื่อง เชน 

- การรณรงคเลิกสูบบุหร่ี และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
- การสนับสนุนการออกกําลังกาย 
- การใหขอมูลเร่ืองโภชนาการ และการตรวจความสะอาดในสินคาอุปโภค บริโภค 
- การควบคุมการระบาดของโรค 
- การควบคุมมลพิษในส่ิงแวดลอม เปนตน๔๘๗ 

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนในเร่ือง
สุขภาพรางกาย คือ มีสติรูทันกิเลสท่ีมากระทบจิตทําใหเกิดอารมณปรุงแตงตางๆ ซ่ึงมีผลเสียตอ
สุขภาพรางกาย เชน ชอบกินอาหารประเภทมันๆ รูสึกพอใจวาอาหารมันๆ มีรสชาติเอร็ดอรอยมาก 
ชอบเลนอินเตอรเน็ต รูสึกพอใจมากท่ีไดแช็ตผานเฟซบุค อินสตาแกรม ทวิตเตอร แมวาจะทําให   
นอนดึกหรือพักผอนไมเพียงพอ ไมชอบการออกกําลังกายคิดวาเสียเวลาเปลา สูไปทําอยางอ่ืนดีกวา 
ชอบดื่มกาแฟ รูสึกติดในรสชาติและคิดวากาแฟเปนส่ิงท่ีชีวิตขาดไมได ชอบดื่มเหลาเปนประจํา รูสึก
พอใจวา เปนกิจกรรมอยางหน่ึงท่ีไดสังสรรคกับเพื่อน เปนตน จิตท่ีจดจอแนวแนในการสกัดกั้นกิเลส
เหลานี้ทําใหเกิดสมาธิ รูวากําลังทําอะไรอยู ส่ิงใดมีผลดีหรือผลเสียตอสุขภาพ การดูแลสุขภาพ

                                                        
๔๘๗http://www.healthcarethai.com/(๑๒ April ๒๕๕๗) 



๒๖๙ 

 

รางกายควรปฏิบัติตนอยางไร อะไรท่ีควรทํา อะไรท่ีควรละเวน จิตท่ีไมปรุงแตงดวยกิเลสจะเกิด
ความผอนคลาย เบาสบาย ต้ังม่ัน เปนสมาธิ แลวพิจารณารูตามความเปนจริง ปญญาหรือกิริยาท่ีรูชัด 
เรียกวา สัมปชัญญะ ในท่ีนี้คือพิจารณารูชัดถึงสุขภาพรางกาย ดังนี้ 

๑. มีสัมปชัญญะรูจุดมุงหมาย คือรูวาสุขภาพรางกาย หมายถึง สภาวะของรางกายท่ี
มีความสมบูรณ แข็งแรง เจริญเติบโตอยางปกติ ระบบตาง ๆ ของรางกายสามารถทํางานไดเปนปกติ 
และมีประสิทธิภาพ รางกายมีความตานทานโรคไดดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และความทุพพลภาพ 
ลักษณะของผูท่ีมีสุขภาพรางกายท่ีดี ไดแก 

- มีการเจริญเติบโตทางดานรางกายที่สมวัย มีน้ําหนัก และสวนสูงเปนไปตาม
เกณฑอายุ 

- มีขนาดรางกายสมสวน คือ มีน้ําหนัก และสวนสูงท่ีไดสัดสวนกัน 
- กลามเนื้อสวนตางๆ มีความแข็งแรง ลุก-นั่งไดหลายคร้ัง ดึงขอไดหลายคร้ัง 
- มีความอดทนของระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิตท่ีดี 
- มีความคลองแคลวในการเคล่ือนไหว 
- มีความอยากรับประทานอาหาร และอยากรับประทานมากๆ ไมเบ่ืออาหาร 
- มีภูมิตานทานโรคดี และไมมีโรคภัยไขเจ็บ ไมพิการ หรือผิดปกติอ่ืนๆ 
- พักผอนนอนไดเปนปกติ๔๘๘ 

๒. มีสัมปชัญญะรูสัปปายะ คือ รูวาการดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหสมบูรณ
แข็งแรงนั้นจะทําใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข ซ่ึงจะตองปฏิบัติดังนี้ 

๒.๑  รับประทานอาหารในแตละม้ือตรงตามเวลาอยางถูกตองเหมาะสม 
๒.๒.ขับถาย อุจจาระ ปสสาวะ สมํ่าเสมอทุกวัน  
๒.๓ ใสเส้ือผาใหเหมาะสมกบัฤดูกาล เชน หนาหนาวก็ใสเส้ือผาหนา ๆ  
         สวมหมวก ถุงมือ ถุงเทา ขณะนอนตอนกลางคืนควรหมผาปดถึงอก 
๒.๔ ออกกําลังกาย ควรออกกําลังกายกลางแจงทุกวัน 
๒.๕ รักษาความสะอาดของสถานท่ีพักอาศัย เพื่อชวยใหส่ิงแวดลอมดี อากาศด ี
๒.๖. รักษาอารมณใหปลอดโปรง แจมใสตลอดท้ังวนั และอยาลืมนัง่สมาธิทุกวนั 
๒.๗ พักผอนใหเพยีงพอ เหมาะสมกับเพศและวยั ไมควรนอนดกึเกนิ ๒๒.๐๐ น.  
         ติดตอกนัหลายวัน 
    

                                                        
๔๘๘http://www.thaigoodview.com/node/44142(๒๒ November ๒๕๕๗) 



๒๗๐ 

 

   ๒.๘ มีทาทางและอิริยาบถที่ถูกตองเหมาะสมในการทํางานในชีวติประจาํวนั๔๘๙ 
๓. มีสัมปชัญญะรูหนาท่ีของตนวา นอกจากจะดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหดีแลว

เรายังตองควบคุมความเครียดใหได เพราะความเครียดมีผลตอระบบการทํางานของรางกายได
ท้ังหมด กลาวคือภาวะท่ีเครียดเกิดข้ึนจะกระตุนระบบประสาทอัตโนมัติ ทําใหเกิดอาการหนามืด
เปนลม เจ็บหนาอก ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดอุดตัน โรคอวน แผลในกระเพาะอาหาร 
เม่ือบุคคลตกอยูในความเครียดเปนเวลานาน จะทําใหสุขภาพรางกายเลวลงเนื่องจากเกิดความ       
ไมสมดุลของระบบฮอรโมน ซ่ึงเปนชีวเคมีท่ีสําคัญตอมนุษย เพราะทําหนาท่ีชวยควบคุมการทํางาน
ของระบบตางๆ ภายใน ขณะเกิดความเครียดจะทําใหตอมใตถูกกระตุน ทําใหตอมหมวกไตหล่ัง
ฮอรโมนคอรติซอล (cortisol) เพิ่มข้ึน จะทําใหเกิดอาการทางกายหลายอยางแตกตางกันไปในแตละ
บุคคล ต้ังแตปวดศีรษะ ปวดหลัง ออนเพลีย หากบุคคลนั้นตองเผชิญกับความเครียดท่ีรุนแรงมากๆ 
อาจสงผลใหบุคคลเสียชีวิตไดเนื่องจากระบบการทํางานท่ีลมเหลวของรางกาย เชน คนท่ีมี
โรคเบาหวานเปนโรคประจําตัวอยูแลว หากเกิดความเครียดอยางรุนแรง ฮอรโมนคอรติซอลจะไป
กระตุนระดับน้ําตาลในเลือดใหสูงข้ึนหรือลดตํ่าลงอยางผิดปกติ และทําใหเกิดอาการช็อกได หรือ
ในบางรายท่ีระบบภูมิคุมกันของรางกายทํางานไดไมเต็มท่ีสงผลใหเกิดเปนอาการของโรคหอบหืด 
โรคภูมิแพตางๆ โรคผิวหนัง อาจมีอาการผมรวงและมีอัตราเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็งไดงายกวา
เม่ือเทียบกับคนปกติ๔๙๐ 

ดังนั้นความเครียดจึงเปนเร่ืองสําคัญมากมีผลตอสุขภาพรางกาย จําเปนท่ีเรา
จะตองจัดการแกไขเพื่อรักษาสภาวะสมดุลของรางกายและจิตใจ ซ่ึงวิธีจัดการกับความเครียด          
มีหลายวิธี อาทิเชน 

- การผอนคลายทางรางกาย เชน การหายใจลึก ๆ การออกกําลังกาย การนวด 
- การพักผอน การรับประทานอาหาร การอาบน้ําอุน 
- การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เชน การสรางอารมณขัน การคิดใทางบวก 
- การดูภาพยนตร การฟงเพลง การหัวเราะ  
- การหายใจลึก ๆ การทําสมาธิ การใชเทคนิคความเงียบ เพื่อหยุดความคิด

ของตัวเองในเร่ืองท่ีทําใหเครียด 

                                                        
๔๘๙www.kalyanamitra.org/culture/index17.html (๑๒ April ๒๕๕๗) 
๔๙๐http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/47/ความเครียด-วิธีแก

ความเครียด/(๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 



๒๗๑ 

 

๔. มีสัมปชัญญะรูชัดตระหนักในเนื้อหา สาระ และสภาวะของส่ิงท่ีตนกระทําอยูนั้น  
คือ รูวาสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสัมพันธกันและสงผลถึงกัน ถาคนเรารางกายสมบูรณและ
แข็งแรงดี จิตใจก็จะเปนสุข สดช่ืน แจมใส เบิกบาน แตถารางกายออนแอ เจ็บไขไดปวยบอย ๆ 
จิตใจก็จะหดหู ไมสดช่ืนแจมใส ดังนั้นคนเราถาจิตใจไมสบายไมเปนสุข มีความเครียด มีความวิตก
กังวลใจ ก็จะมีผลตอรางกาย เชน กินไมได นอนไมหลับ อาหารไมยอย รางกายซูบผอม หนาซีด
เซียวเศราหมอง นี่เปนเคร่ืองพิสูจนวารางกายและจิตใจแยกขาดออกจากกันไมได ฉะนั้นเราจึงควร
ดูแลรักษาสุขภาพรางกายและจิตใจควบคูกันไป๔๙๑อยางเชน สารแหงความสุขหรือสารเอ็นโดฟนส  
เปนสารประกอบเปปไทด (pepteide) ลักษณะคลายฝน (opioid) ท่ีพบภายในรางกายถูกสรางจาก
ตอมพิทุอิทาร่ี (pituitary gland) และ ไฮโพทาลามัส (hypothalamus) ในส่ิงมีชีวิตท่ีมีกระดูกสันหลัง 
มีคุณสมบัติ ชวยระงับความเจ็บปวดจึงเรียกอีกอยางวาเปน "ยาระงับปวดตามธรรมชาติ" (natural 
pain killer) เม่ือเรามีความสุข หรืออยูในสภาวะท่ีสุขสบาย (Pleasure experience) ไมวาจะเปนการ
จินตนาการหรือความรูสึกจากประสาทรับสัมผัสท้ัง ๕ เชน การเลนคลอเคลียกับสัตวเล้ียงแสนรัก 
การฟงดนตรีเพราะ ๆ การอานหนังสือถูกใจ การดูภาพยนตร การออกกําลังกาย (ในบางตํารากลาววา
ตองเปนการออกกําลังกายท่ีหนัก ๆ) การทําสมาธิ หรือการท่ีมีความรูสึกรัก การไดพูดคุยกับคนท่ีเรารัก 
การไดอยูใกลชิดกับคนที่เรารัก ฯลฯ เหลานี้เปนการกระตุนใหสมองเกิดการหล่ังสารเอ็นโดฟนส
ข้ึน๔๙๒ สารเอ็นโดฟนสจะชวยสงเสริมการทํางานของระบบภูมิคุมกันของรางกาย (Immune system) 
โดยมีการศึกษาและรายงานถึงผลของการหัวเราะวา ทําใหเกิดการหล่ังสารเอ็นโดฟนสในสมองมากข้ึน 
ซ่ึงจะกดการทํางานของ Stress hormone (ฮอรโมนท่ีหล่ังเม่ือรางกายเผชิญกับสภาวะท่ีเครียด เชน 
หล่ังสารAdrenaline) มีผลทําใหเนื้อเยื่อตาง ๆ ผอนคลายมากข้ึนทําใหอาการปวดบรรเทาลง และมีผล
ทําใหหลอดเลือดขยายตัวไดดีข้ึน ทําใหเม็ดเลือดขาวเดินทางเขาไปฆาเช้ือโรคหรือส่ิงแปลกปลอม    
ไดดีข้ึน โอกาสเจ็บปวยก็จะลดลง คือทําใหสุขภาพแข็งแรงข้ึน๔๙๓ดังนั้นการท่ีเราจะดํารงชีวิตอยูอยาง
ปกติได รางกายตองแข็งแรงสมบูรณและจิตใจมีความสุข เม่ือทําการทํางานใดก็จะทําไดดีและ           
มีประสิทธิภาพ  

                                                        
๔๙๑http://www.todayhealth.org/daily-health/เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ/ความหมายและ

ความสําคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจติ.html(๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
๔๙๒http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nervous/ch1/chapter1/link12.html(๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗) 
๔๙๓http://www.dailynews.co.th/Content/Article/74130/สารเอ็นโดฟนสกับความรัก(๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 



๒๗๒ 

 

ส่ิงท่ีควรตระหนักรูเกี่ยวกับความสัมพันธของรางกายกับจิตใจ คือ รางกายกับจิตใจ
อาศัยกันและมีอิทธิพลตอกัน จิตใจที่ปลอดโปรงเบิกบานชวยเสริมสุขภาพกายและใชแกไขโรคได 
ปุถุชนท่ัวไปเม่ือกายไมสบาย จิตใจก็พลอยออนแอเศราหมองขุนมัว คร้ันเสียใจไมมีกําลังใจ ก็ยิ่งซํ้า
ใหโรคทางกายนั้นทรุดหนักลงไปอีก แมในเวลาท่ีรางกายเปนปกติ พอประสบเร่ืองราวใหเศรา
เสียใจรุนแรงก็ลมปวยเจ็บไขไปได สวนผูท่ีมีจิตใจเขมแข็งสมบูรณ (โดยเฉพาะทานท่ีมีจิตหลุดพน
เปนอิสระแลว) เม่ือเจ็บปวยกายก็ไมสบายอยูแคกายเทานั้น จิตใจไมพลอยปวยไปดวย ยิ่งกวานั้นกลับใช
ใจท่ีสบายมีกําลังจิตเขมแข็งนั้น หันกลับมาสงอิทธิพลบรรเทาหรือผอนคลายโรคทางกายไดอีกดวย 
อาจทําใหโรคหายงายและไวข้ึน หรือแมแตใชกําลังสมาธิระงับทุกขเวทนาทางกายไวก็ได๔๙๔ 

 
รวมความวา การดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงมีความสําคัญเชนเดียวกับการดูแล

จิตใจใหเบิกบานแจมใสอยูเสมอ เพราะกายกับใจสัมพันธกันทุกเวลา จิตท่ีขุนมัว เครียด ฟุงซาน โกรธ 
เศราหมอง หดหู เบ่ือหนาย ฯลฯ เกิดจากกิเลสปรุงแตงท้ังส้ิน การฝกจิตทําใหเรามีสติรูทันสามารถ
สกัดกั้นกิเลสใหลดนอยลงได  จิตท่ีจดจอมุงม่ันยับยั้งกิเลสอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความผอนคลาย 
เบาสบาย ปลอดโปรง เปนสมาธิ แลวใชปญญาพิจารณาตามสภาพความเปนจริง เกิดการปลอยวาง 
คลายความยึดม่ันถือม่ัน ไมเครียด สามารถมองเห็นแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ ได  

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย
(กายภาพ) ท้ัง ๔ ดานนั้น เปนเพราะเราตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพผาน
อินทรียท้ัง ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และ ใจ การฝกจิตทําใหเรามีสติในการรับรูส่ิงท้ังหลาย            
ท่ีเกี่ยวของกับความเปนอยูในชีวิตประจําวันของเรา คือ มีสติระลึกรูตามทันอารมณความคิด
ความรูสึกท่ีเกิดข้ึน ต้ังอยู และดับไป ทําใหสามารถยับยั้งช่ังใจและสกัดกั้นกิเลสที่ทําใหจิต           
เกิดอารมณปรุงแตงไปตางๆ ได การมีสติรูทันกิเลสอยางตอเนื่องมีผลทําใหจิตต้ังม่ัน เกิดเปนสมาธิ 
แลวพิจารณารูตามความเปนจริง ท่ีเรียกวา สัมปชัญญะ คือรูตัวท่ัวพรอมอยูเสมอ เปนผลทําใหการใช
อินทรีย ๖ ในการเกี่ยวของกับปจจัย ๔ อุปกรณเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และสุขภาพรางกายต้ังอยูบนพื้นฐานของความรูความเขาใจท่ีถูกตองตามความเปนจริง โดยคํานึงถึง
คุณคาแทจริง ไมใชคุณคาเทียมท่ีเกิดจากอารมณความรูสึกหรือคานิยมฟุงเฟอโกเกตามกระแสโลก      
จึงกลาวไดวา การฝกจิตทําใหคุณภาพของการดําเนินชีวิตดีข้ึน เนื่องจากการฝกจิตมีผลทําใหการใช
ปจจัยแวดลอมทางกายภาพผานอินทรียท้ัง ๖ เปนไปในทางท่ีถูกตอง มีคุณคา เปนประโยชน และ
เกื้อกูลตอธรรมชาติแวดลอม 

                                                        
๔๙๔ที.ม.๑๐/๑๖๕/๑๑๐. 



๒๗๓ 

 

๔.๒  ฝกจิตเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคม           
“สังคม” หมายถึง คนจํานวนหน่ึงท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ   

โดยมีวัตถุประสงคสําคัญรวมกัน๔๙๕ วิถีชีวิตของมนุษยท่ีเกิดมาทุกคนนับต้ังแตเกิดจนตาย จะตองมี
สวนเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ อยูตลอดเวลา เพราะการท่ีมนุษยจะมีชีวิตอยูรอดอยูไดและ
สามารถดําเนินชีวิตไปไดดวยดีนั้น จําเปนจะตองอาศัยพึ่งพิงบุคคลอ่ืนๆ เชน เม่ือเกิดข้ึนมาก็ตอง
อาศัยพอแมพี่นองในการเล้ียงดู เม่ือเติบใหญข้ึนก็ตองมีความสัมพันธกับครูบาอาจารย เพื่อนฝูง     
เม่ือพนวัยศึกษาเลาเรียนตองประกอบอาชีพการงาน ก็จะตองอาศัยพึ่งพิงบุคคลอื่นๆ อีกมากมาย        
จะเห็นไดวา การท่ีบุคคลไดมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดสภาพของการพ่ึงพิง
อาศัยและชวยเหลือเกื้อกูลกัน อันเปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหบุคคลสามารถมีชีวิตรอดและดํารงอยูได 
สภาพการณเชนนี้ไดเกิดมาแลวต้ังแตอดีต ปจจุบัน และก็จะกระทําตอไปในอนาคต ไมเคยปรากฏ 
ท่ีใดวา มนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดนอกสังคมแตเพียงลําพัง จึงสรุปไดวาลักษณะทางธรรมชาติ  
ท่ีสําคัญของมนุษยก็คือการท่ีจะตองอยูรวมกัน มีความเกี่ยวของสัมพันธซ่ึงกันและกัน ในสังคมใด  
ท่ีคนในชุมชนตางมีจิตต้ังม่ันแนวแนอยูในกุศลธรรม คงไมมีความจําเปนใดๆ ท่ีจะตองกําหนดกติกา 
กฎเกณฑ หรือกฎหมายสําหรับการอยูรวมกันในสังคม เพราะความมีจิตต้ังม่ันอยูในกุศลธรรม        
ยอมเปนเหตุใหบุคคลปฏิบัติหรือกระทําส่ิงท่ีถูกตองดีงามและเปนประโยชนตอสวนรวม สังคมนั้น
ยอมบังเกิดความสงบสุขเรียบรอยปราศจากการเบียดเบียดทํารายกัน  

ในการดําเนินชีวิตนั้น เราจะตองมีความสัมพันธกับคนท่ีอยูรอบตัวและคนอ่ืน ๆ ในสังคม    
ไมเวลาใดก็เวลาหนึ่ง ไมเร่ืองใดก็เร่ืองหนึ่ง ซ่ึงทําใหเกิดอารมณความรูสึกตาง ๆ แลวแตเหตุของ
เร่ืองท่ีมากระทบจิตใจ เม่ือรับรูแลวบางอารมณมีอิทธิพลตอจิตใจในการท่ีจะทําใหเกิดความสุขหรือ
ความทุกข สงผลใหเรากระทําส่ิงท่ีถูกหรือกระทําส่ิงท่ีผิด ข้ึนอยูกับวาการสัมผัสกับอารมณท่ี           
มากระทบนั้นเรารูเทาทันหรือไม เราต้ังรับทันหรือไม เราหาทางออกไดหรือไม ก็คือ ในขณะน้ันเรา                    
มีสติสัมปชัญญะหรือไม ถามีสติสัมปชัญญะก็จะทําใหสามารถควบคุมการปรุงแตงของจิตไวได   
ในลักษณะท่ีไมกอใหเกิดกิเลสและความทุกข แตถาปราศจากสติสัมปชัญญะก็จะเกิดผลในทาง
ตรงกันขาม ซ่ึงโดยธรรมชาติแลว จิตเปนส่ิงท่ีควบคุมไดยาก เปล่ียนแปลงตัวเองตลอดเวลา ชอบที่
จะตกไปตามอารมณท่ีเปนอกุศลอยูเสมอ เรียกวาเปนจิตท่ียังไมไดรับการฝก จิตท่ีไดรับการฝกแลว

                                                        
 ๔๙๕ราชบัณฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, อางแลว,          
หนา ๑๑๕๙. 



๒๗๔ 

 

จะเปนจิตท่ีมีคุณภาพดีมีความสะอาด สวาง สงบ ซ่ึงเปนเหตุนําความสุขมาให๔๙๖ผูท่ีสามารถควบคุม
ระวังรักษาจิตตัวเองไดอยูเสมอ จึงจะพนจากบวงมารคือพันธนาการของสรรพกิเลสได๔๙๗ 

กระบวนการของสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาทําใหเกิดสติ สมาธิ และ ปญญา            
ท่ีสามารถควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคมได กลาวคือ สติจะชวยยับยั้งระมัดระวังในเวลาท่ีเกิด
อารมณความรูสึกเพราะมีส่ิงเรามากระทบจิต ชวยปองกันไมใหอกุศลธรรมเขาครอบงําจิต เพื่อจะ
ไมหลงติดอยูในความโลภ โกรธ หลง สติจะคอยเตือนใหยั้งคิดพิจารณาอารมณท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีจะ
กระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งลงไป สติจะสกัดกั้นกิเลสไมใหลนทะลักแสดงออกมาทางกายวาจา เปนเหตุให
เกิดกายทุจริต วาจาทุจริต ท่ีทําใหตนเองและสังคมไดรับความเดือดรอน เชน โลภะท่ีกลายสภาพเปน
อภิชฌา (การเพงเล็งของเขา) ทําใหเกิดการลวงละเมิดความผิดเกี่ยวกับทรัพยสิน (อทินนาทาน) หรือ         
ลวงละเมิดความผิดทางเพศ (กาเมสุมิจฉาจาร) โทสะกลายสภาพเปนพยาบาท(ความอาฆาต) ทําให
เกิดการกระทํารายรางกาย (ปาณาติบาต) โมหะกลายสภาพเปนมิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด) ทําใหเกิด
การกระทําความผิดในทุกกรณี๔๙๘ สติจึงทําหนาท่ีเปนเสมือนเชือกท่ีดึงจิตไมใหดิ้นรนกวัดแกวง   
ไปมาเพ่ือแสไปหาวีติกกมกิเลสอันเปนกิเลสข้ันหยาบ ไดแก กิเลสท่ีฟุงออกมาทางกายและทางวาจา 
กอใหเกิดการกระทําทุจริตทางกาย ๓ คือ การฆาสัตว การลักทรัพย และการประพฤติผิดในกาม 
(การดื่มสุราและการติดยาเสพติดก็รวมอยูในการกระทําผิดทางกายและวาจา) และกอใหเกิดการ
กระทําทุจริตทางวาจา คือ พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ และพูดเพอเจอ ตามหลักสมถกรรมฐาน  
เม่ือสติกําหนดจิตใหอยูกับส่ิงท่ีกําหนดไดแลว  จิตก็จะไมซัดสาย ไมวอกแวก ไมขุนมัว ไมฟุงซาน     
ไมหงุดหงิด ไมขัดเคือง ไมปรุงแตงดวยอารมณใดๆ ฯลฯ  จิตจะคอยๆ สงบ ต้ังม่ัน เกิดเปนสมาธิ     
แลวสติจะทําหนาท่ีกําหนดรูทันตามความเปนจริง เกิดปญญามองเห็นโทษหรือผลเสียจากกายทุจริต
และวาจาทุจริต ซ่ึงทําใหเกิดความเสียหายท้ังตอตนเองและผูอ่ืน ตอจากนั้นใชปญญาพิจารณา     
เหตุปจจัยและสภาพตามความเปนจริง รูชัดในส่ิงท่ีควรทําและส่ิงท่ีถูกตองดีงามเปนกุศลธรรม คือ 
มีสภาวะท่ีไมมีทุกข ไมมีโทษ ฉลาด เปนเคร่ืองกําจัดอกุศลธรรมและใหผลเปนความสุข 
กระบวนการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคม แสดงเปนภาพท่ี ๔.๓ 

                                                        
๔๙๖ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๓๖. 
๔๙๗ขุ.ธ.๒๕/๓๗/๓๗. 
๔๙๘พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), รวมปาฐกถาธรรมชุดพระพุทธศาสนาในยุค

โลกาภิวัฒน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสยาม, ๒๕๔๑), หนา ๘๘-๘๙. 



๒๗๕ 

 

 
    ภาพท่ี ๔.๓  กระบวนการของสมถะและวิปสสนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคม 

ความหมายของ ปญญารูชัดในกุศลธรรม คือ การใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริงและ
เขาถึงสภาวะของความเปนกุศลธรรมซ่ึงมี ๕ อยาง ไดแก 

(๑)  อาโรคยตฺถ ไมมีโรค คือ ไมมีราคะ โทสะ โมหะ นี้เรียกวา โรค เพราะ  
       เสียดแทงจิตตสันดานของสัตวท้ังหลาย 
(๒) สุนฺทรตฺถ ดีงาม คือ เปนประโยชนเกื้อกูลแกสัตวท้ังหลาย 
(๓)  เฉกตฺถ ฉลาด เรียบรอย คือ ผูท่ีมีจิตใจเปนกุศลยอมมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบรอย 
(๔) อนวชฺชตฺถ ไมมีโทษอันจะพึงติเตียนได 
(๕) สุขวิปากตฺถ ใหผลเปนสุขอันพึงปรารถนา๔๙๙ 

                   ลําดับตอไปผูวิจัยจะอธิบายถึงกระบวนการของสมถะและวิปสสนาเพ่ือควบคุมและ
พัฒนาตนในการมีความสัมพันธกับสังคม โดยแยกกลาวเปน ๓ ประเด็น คือ   

 ๑. ทางดานกายตอผูอ่ืน  
 ๒. ทางดานวาจาตอผูอ่ืน  
 ๓. ทางดานกายและวาจาตอผูอ่ืน 

 ๔.๒.๑ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการมีความสัมพันธทางดานกายตอผูอ่ืน 
        โดยปกติการมีความรักและหวงแหนส่ิงท่ีตนครอบครองไว ยอมทําใหเกิดความตองการ 

อยากท่ีจะปกปอง สงวน และรักษาของของตนไวประการหนึ่ง และยอมไมอยากใหใครมาทําลายของ
ของตนหรือเบียดเบียนทําลายส่ิงท่ีตนครอบครองไวอีกประการหนึ่ง ส่ิงท่ีทุกคนจะตองครอบครอง 
อยางนอยจะตองมี ๓ อยาง ดังตอไปนี้  

๑. ชีวิต  
๒. ทรัพยสิน  
๓. คูครอง  

                                                        
๔๙๙สรรพกิจโกศล, ขุน(โกวิท ปทมสุนทร), คูมือการศึกษาพระอภิธรรมทางอากาศ 

ปริจเฉทท่ี ๑, พิมพคร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จากัด, ๒๕๓๗), หนา ๔๒.  

สติ  รูทันกิเลส           
เหตุใหทุจริตกายวาจา

สมาธิ  รูตอเนื่อง
ต้ังม่ัน  แนวแน  

ปญญา           
รูชัดในกศุลธรรม



๒๗๖ 

 

ท้ัง ๓ อยางนี้เปนส่ิงท่ีผูครอบครองมีความรักและหวงแหน ไมอยากใหใครมาทําลาย
หรือฉกชิงเอาไปได ดังท่ีมีคํากลาววา “ของของใคร ของใครก็หวง” ฉะนั้นการฝกจิตเพื่อการ
ควบคุมและพัฒนาตนในการมีความสัมพันธทางดานกายตอผูอ่ืน จึงแยกกลาวไดเปน ๓ ประเด็น
ดังนี้ 

๔.๒.๑.๑ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการไมลวงละเมิดชีวิตของผูอ่ืน 
           นับแตวันท่ีเราลืมตาดูโลก ออกมาจากครรภมารดา คือ วันท่ีมีชีวิตหนึ่งเกิดข้ึน

บนโลก คนท่ีเกิดมาคือ ผูครอบครองชีวิตนั้นส่ิงมีชีวิตทุกชีวิตเปนส่ิงท่ีมีคุณคา ไมวาจะเปนคน     
สัตวเล็ก สัตวใหญ เม่ือเกิดมาแลวทุกชีวิตตองดิ้นรนตอสูเพื่อใหตนอยูรอด ชีวิตของใครใครก็รัก 
ชีวิตของใครใครก็หวงแหน จึงไมมีใครท่ีอยากถูกผูอ่ืนเบียดเบียนหรือทํารายจนเสียชีวิต  

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตน      
ในการมีความสัมพันธกับผูอ่ืนทางกาย ดานชีวิต คือ เราตองมีสติยับยั้งอารมณท่ีทําใหเกิดการทําราย
รางกาย การประทุษรายตอชีวิตผูอ่ืน และการทรมานชีวิตผูอ่ืน ยกตัวอยางเชน เพื่อนนักศึกษาอาชีวะ
รวมสถาบันถูกนักศึกษาสถาบันอ่ืนยิงเสียชีวิต เกิดอารมณความโกรธแคน บันดาลโทสะ ฉุนเฉียว 
หุนหันพลันแลน เจ็บใจ ฯลฯ ตองการท่ีจะทําลายชีวิตนักศึกษาสถาบันฝายตรงขามเพื่อสังเวยและ
แกแคนใหกับเพื่อนตน เหลานี้เปนอารมณท่ีแมจะเกิดข้ึนเพียงช่ัววูบช่ัวขณะเดียว ก็มีผลทําใหเกิด
การกระทําโตตอบอันอาจทําใหอีกฝายถึงแกความตายได การฝกจิตทําใหมีสติรูทันสามารถยับยั้ง
กิเลสที่จะกอใหเกิดอกุศลกรรม สามารถปองกันการกระทําท่ีจะทําใหเกิดการเบียดเบียนทํารายผูอ่ืน
ทางกายจนอาจถึงแกความตายได จิตจดจอสกัดกั้นกิเลสอยางตอเนื่องจะทําใหไมปรุงแตงอารมณ 
ทําใหเกิดความสงบ ผอนคลาย ต้ังม่ัน แนวแนท่ีจะไมกระทํากายทุจริต เกิดสมาธิรูวากําลังโกรธข้ึง 
กําลังเคียดแคน กําลังขุนเคืองใจ อยากจะปลดปลอยความรูสึกโกรธแคนออกมาจากขางใน รูตัววา
คิดจะทําอยางนั้นแตไมทํา เปนตน แลวใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริงวา ถึงแมจะมีเหตุผล
มากมายเพียงใดก็ตาม เราตองไมทํารายรางกายผูอ่ืนหรือชีวิตอ่ืน เพราะทุกชีวิตมีคาเหมือนกันหมด 
ชีวิตอ่ืนก็มีคาเชนเดียวกับชีวิตเรา ทุกชีวิตลวนเกิดมาในวัฏฏะสงสารดวยอํานาจของกิเลส กรรม 
วิบาก ฉะนั้นการทํารายรางกายผูอ่ืนหรือทําใหผูอ่ืนเสียชีวิต จึงไมสามารถแกไขปญหาหรือชวยทํา
อะไรใหดีข้ึนได เพื่อนท่ีตายไปแลวไมอาจฟนคืนชีวิตมาได มีแตเพียงวา ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งจะ        
ถูกเบียดเบียน ทําราย หรือทรมานจนถึงแกความตาย เพราะอารมณความโกรธแคนความพยาบาทท่ี
เปนตนเหตุ การใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริงนี้ทําใหกุศลธรรมเกิดข้ึนในจิต คือ คํานึงถึง    
ส่ิงท่ีเปนประโยชนเกื้อกูลตอเพื่อนมนุษยดวยกันและมีความปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข จิต
ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ตัวกิเลสท่ีเปนเหตุใหเกิดการเบียดเบียน ขมเหง หรือทําลายคุณคาแหง
ความเปนอยูของชีวิตอ่ืนใหตกไป  



๒๗๗ 

 

๔.๒.๑.๒ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการไมลวงละเมิดทรัพยสินของผูอ่ืน 
               เม่ือการดํารงชีวิตตองอาศัยปจจัย ๔ และตองการส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต โทรทัศน เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ การสรางรากฐานท่ีเปนปกแผนม่ังคง
ใหแกตนเองและครอบครัว จึงทําใหเกิดการดิ้นรนทํางานหาเล้ียงชีพ เพื่อมีรายไดสําหรับการใชจาย    
ในการดําเนินชีวิตประจําวันสวนหนึ่ง เก็บออมไวสวนหน่ึง และซ้ือทรัพยสินถือไวในครอบครอง   
สวนหนึ่ง ผูครอบครองทรัพยสินไมวามีคามากหรือนอยก็นับเปนผูครอบครอง ส่ิงของของใคร ใครก็
ยอมรักและหวงแหน ไมวาจะเปนของมีคามากหรือนอย เพียงใดก็ตาม จะเปนแกว แหวน เงิน ทอง 
โทรศัพทมือถือ ฯลฯ ทุกคนยอมตองการสงวนรักษาเก็บเอาไวเปนทรัพยสมบัติของตน บางอยางก็
เก็บไวเพื่อเปนหลักประกันแหงความม่ันคงสําหรับชีวิตในอนาคต ดังนั้นผูเปนเจาของทรัพยสิน   
จึงยอมมีความหวงแหนและปกปองรักษาของของตนเอาไว และไมอยากใหใครมาเบียดบัง ปลน 
ขโมย หรือฉกชิงเอาทรัพยสินของตนไป  

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตน       
ในการมีความสัมพันธกับผูอ่ืนทางกาย ดานทรัพยสิน คือ เราตองมีสติยับยั้งสกัดกั้นกิเลสที่ทําให   
เกิดความอยากไดหรือมีความพอใจอยางมากจนกระท่ังลนทะลักออกมาใหกระทําทุจริตทางกาย เชน 
เห็นโฆษณาโทรศัพทมือถือรุนลาสุดแลวเกิดความตองการอยากไดอยางมาก พยายามทําทุกวิถีทางท่ี
จะหาเงินมาซ้ือโทรศัพทมือถือรุนนั้นใหได แมจะเปนการกระทําท่ีไมสุจริตก็ตาม เชน ยักยอกเงิน
ของบริษัท ขโมยเงินพอแม ฉกเงินเพื่อน ขายตัว เปนตน เหลานี้เปนการกระทําทุจริตท่ีทําใหผูอ่ืน
ไดรับความเสียหายเดือดรอน เชน บริษัทสูญเสียเงินรายได พอแมไมมีเงินไปจายคาเชาบาน เพื่อน
ไมมีเงินไปจายคาหนวยกิต ตนเองสูญเสียพรหมจรรย เปนตน การฝกจิตทําใหมีสติรูทันสามารถ
ยับยั้งกิเลสท่ีจะกอใหเกิดอกุศลกรรม ทําใหระงับอารมณท่ีเกิดความพอใจความอยากได สามารถ
ปองกันการกระทําท่ีจะไปทุจริตเบียดเบียนผูอ่ืน เชน ฉก ชิง ปลน ขโมยทรัพยสินคนอ่ืนเปนของตน 
อันทําใหผูอ่ืนไดรับความยากลําบากเดือดรอน จิตจดจอสกัดกั้นกิเลสอยางตอเนื่องทําใหจิต          
ไมปรุงแตงอารมณ เกิดความสงบ ผอนคลาย ต้ังม่ัน แนวแนท่ีจะไมกระทํากายทุจริต เกิดเปนสมาธิ 
รูตัววากําลังเกิดความอยากไดอยากมี กําลังถูกกระแสวัตถุนิยมดึงดูด กําลังหลงใหลส่ิงท่ีเปนเพียง
วัตถุช้ินหนึ่งท่ีใชในการติดตอส่ือสาร คิดอยากลักทรัพยแตไมทํา เปนตน แลวใชปญญาพิจารณา     
รูตามความเปนจริงวา ถึงแมเราจะมีเหตุผลมากมายเพียงใดก็ตาม เราตองไมเบียดบังหรือขโมยเอา
ทรัพยสินจากผูอ่ืนมาบํารุงกิเลสหรือตอบสนองความตองการของตนที่อยากไดโทรศัพทมือถือรุน
ใหมเอ่ียมลาสุด ในความเปนจริงแลวโทรศัพทมือถือของเกาท่ีตนใชอยูก็ยังใชการไดดี เพียงแตวา 
ไมทันสมัยเหมือนเพ่ือนเทานั้นเอง เราตองใชปญญาพิจารณารูตามความเปนจริงวา การลักทรัพย
ของผูอ่ืนหรือเบียดบังเอาทรัพยสินท่ีผูอ่ืนครอบครองเพื่อสนองความตองการอยากไดอยากมีของตนน้ัน



๒๗๘ 

 

เปนการกระทําท่ีไมถูกตอง ทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนเสียหายและเปนทุกข ไมวาเราหรือเขา     
ทุกคนยอมรักหวงแหนและสงวนรักษาทรัพยสินของตนท่ีหามาได เราจึงตองไมทําลายสมบัติของ
ผูอ่ืนเพราะเทากับทํารายจิตใจของผูอ่ืน การใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริงนี้ทําใหกุศลธรรม
เกิดข้ึนในจิต คือ คํานึงถึงส่ิงท่ีเปนประโยชนเกื้อกูลตอคนในครอบครัว คนในสังคม รวมถึง
ประเทศชาติ และมีความปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข จิตปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ตัวกิเลสท่ีเปน
ตนเหตุใหเกิดการเบียดบังแยงชิงเอาทรัพยสินของผูอ่ืนมาเปนของตน 

๔.๒.๑.๓ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการไมลวงละเมิดคูครองของผูอ่ืน 
คนเราเกิดมาแลวมีการเจริญเติบโตไปตามวัย จากวัยเด็ก วัยรุน กาวสูวัยผูใหญ 

ถึงเวลาท่ีเหมาะสมก็ตองมีคูครอง คบหาคนท่ีคิดวาใชท่ีจะสรางครอบครัวเดียวกัน แลวตกลงใจ    
อยูกินดวยกัน เรียกวาเปนสามีภรรยาครองคูกัน เทากับวามีคูชีวิตเปนของตนเอง คือเปนผูครอบครอง
ความเปนสามีหรือภรรยา คูครองของใครใครก็ยอมรักและหวงแหนเปนธรรมดา เพราะกวาท่ี          
คนสองคนจะตกลงใจครองคูอยูดวยกันไดนั้น ตองใชเวลาบมเพาะความรักและสานสายใยแหง
ความผูกพันท่ีดีตอกันจนแนบแนนสนิทใจ จึงตัดสินใจเปนคูครองท่ีจะสรางครอบครัวเดียวกัน        
เม่ือครองคูอยูดวยกันตองรวมทุกขรวมสุขเปนครอบครัวเดียวกัน ความรักความผูกพันมีมากข้ึน   
ตามกาลเวลา ถึงแมจะมีเร่ืองกระทบกระท่ังกันบางก็เปนเร่ืองของล้ินกับฟน เปนเร่ืองปกติของ     
การอยูรวมกันในครอบครัว ไมวาจะเปนคนฐานะใด อาชีพใด วัยใด ทุกคนยอมตองการสงวนและ
หวงแหนคูครองของตน “คูครอง” ก็คือ คูชีวิต คูคิด คูใจ คูทุกข คูยาก คูรวมทุกขรวมสุข ดังนั้น       
ผูเปนคูครองจึงยอมมีความหวงแหนและปกปองรักษาคูครองของตน และไมอยากใหใครบังอาจ
ลวงเกินคูครองของตนหรือประพฤติผิดในกาม  

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตน      
ในการมีความสัมพันธกับผูอ่ืนทางกาย ดานคูครอง คือ เราตองมีสติยับยั้งสกัดกั้นกิเลสตัณหาท่ีทําให
เกิดอารมณความใครความหลงใหลพอใจเปนอยางมากในบุคคลคนหน่ึงท่ีมีคูครองแลวจนทําให
กระทําทุจริตทางกายออกมา เชน มีโอกาสรูจักกับเพื่อนรวมงานใหมในท่ีทํางาน เปนเพศตรงขาม 
ทํางานแผนกเดียวกัน เจอกันทุกวัน พูดคุยถูกคอ ชอบอัธยาศัย สรางความสนิทสนมมากเกินกวาเปน
เพื่อนรวมงาน รูสึกหลงใหลพอใจคล่ังไคลในความสวยจนหักหามใจไมได ตนเองโสด แตอีกฝาย
แตงงานแลว มีลูกแลว พยายามทําทุกอยางเพ่ือใหเขาสนใจตนเอง อยากมีเวลาอยูกับเขาไดนานๆ 
ชวนเขาออกไปเท่ียวหรือไปกินขาว ทําใหเขาไมมีเวลาใหกับครอบครัว พรากเขามาจากครอบครัว   
ของเขา การกระทําเชนนี้เปนการกระทําทุจริตทางกายท่ีทําใหครอบครัวของผูอ่ืนตองไดรับความทุกข
ทรมานใจท่ีเฝารอการกลับบาน รอท่ีจะกินขาวพรอมหนาพรอมตาตามประสาครอบครัว ครอบครัว
ของเขาตองหางเหินกัน เกิดความบาดหมางแตกแยกในครอบครัวของเขา ลูกของครอบครัวเขาไดรับ



๒๗๙ 

 

ผลกระทบขาดความรักความอบอุนเพราะพอแมทะเลาะกัน การฝกจิตทําใหมีสติรูทันสามารถยับยั้ง
กิเลสที่จะกอใหเกิดอกุศลกรรมเหลานี้ คือระงับอารมณความหลงใหลพอใจอยากไดครอบครอง  
คนท่ีมีเจาของแลวหรือคนในครอบครัวอ่ืน สามารถปองกันการกระทําท่ีทุจริตเบียดเบียนผูอ่ืนคือ 
ไมแยงชิงครอบครองคนท่ีมีเจาของแลวหรือคนในครอบครัวอ่ืนไปเปนของตน จิตจดจอต้ังม่ันแนวแน
สกัดกั้นกิเลสอยางตอเนื่อง จิตท่ีไมปรุงแตง เกิดความผอนคลาย เบาสบาย เปนสมาธิรูตัววา กําลัง    
ตกอยูในความหลงในรูปสวยงาม กําลังมีความตองการอยากแยงชิงคนท่ีมีเจาของแลว กําลังคิดทําผิด
ศีลธรรมประเพณี กําลังทําลายครอบครัวผูอ่ืน คิดอยากทําแตไมทํา เปนตน แลวใชปญญาพิจารณารู
ตามความเปนจริงวา ถึงแมวาเราจะพึงพอใจและมีความปรารถนาดีตอเขามากแคไหนก็ตาม เขาก็มี
คูครองแลว มีครอบครัวแลว เราตองไมเบียดเบียนหรือแยงชิงเอาความเปนคูครองหรือเจาของเพื่อ
บํารุงกิเลสสนองตัณหาความพอใจหลงใหลของตน เพราะจะทําใหผูอ่ืนเกิดความเดือดรอนใจและ
เปนทุกข การใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริงนี้ทําใหกุศลธรรมเกิดข้ึนในจิต คือ คํานึงถึงส่ิงท่ี
เปนประโยชนเกื้อกูลตอผูอ่ืน จะไมทําส่ิงใดเพราะเห็นแกความสุขสวนตัวหรือกิเลสของตน 
ปรารถนาใหผูอ่ืนและครอบครัวของเขามีความสุข จิตปราศจากราคะ โทสะ โมหะ กิเลสที่เปน
ตนเหตุใหเกิดการเบียดเบียนแยงชิงคูครองของผูอ่ืนมาเปนของตน 

๔.๒.๒ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการมีความสัมพันธทางดานวาจาตอผูอ่ืน 
          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายไววา “วาจา หมายถึง ถอยคํา,      

คํากลาว, คําพูด, เชน วาจาสุภาพ วาจาออนหวาน วาจาสัตย”๕๐๐การท่ีคนเราจะมีความสัมพันธกับ
ผู อ่ืนไดนั้นนอกจากจะแสดงออกทางกายแลวยังแสดงออกทางวาจาดวย วาจาหรือคําพูดมี
ความสําคัญมากเพราะเปนการส่ือสารใหเกิดความเขาใจกันระหวางผูพูดกับผูฟง ทําใหทราบเร่ืองราว
หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน เขาใจอารมณความรูสึกนึกคิดของผูพูด เม่ือไดยินคําพูดหรือวาจาท่ีกลาวออกมา 
สามารถรับรูถึงขอมูลท่ีตองการสื่อสาร สามารถพิจารณาตัดสินใจไดวาจะทําอยางไรตอไป ส่ิงท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของวาจา คือ ความจริงหรือสัจจะ วาจาท่ีกลาวออกมานั้นถาเปนความจริงจะทําใหผูอ่ืนรับทราบ
ขอมูลท่ีเปนจริง ถูกตอง เท่ียงตรง แตถาวาจาท่ีกลาวออกมานั้นเปนเท็จ ผูอ่ืนท่ีรับฟงจะไดขอมูลท่ี      
ไมเปนความจริง ทําใหเกิดความเขาใจผิด คลาดเคล่ือน หรือไขวเขว หากนําวาจาเท็จนั้นไปใชงานตอ 
เชน นําไปพูดตอ นําไปใชตัดสินใจทําการใดๆ ก็อาจทําใหเกิดความเสียหายกับผูอ่ืนไดไมมากก็นอย 
ข้ึนอยูวาขอมูลมีความคลาดเคล่ือนมากนอยเพียงใด ฉะนั้นวาจาท่ีเปลงออกมาจากปากจึงมีผลกระทบ 
ตอผูอ่ืน เราจึงตองระมัดระวังกอนท่ีจะเปลงวาจาหรือคําพูดของตนออกมา 

                                                        
๕๐๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, อางแลว, หนา ๑๐๖๖. 



๒๘๐ 

 

 กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนในการมี
ความสัมพันธกับผูอ่ืนทางวาจา คือ เราตองมีสติรูทันตลอดเวลาท่ีจะยับยั้งกิเลสที่ทําใหเกิดความโลภ 
โกรธ หลง ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดอารมณความรูสึกนึกคิดท่ีแสดงออกมาเปนวาจาหรือคําพูดที่     
ไมถูกตอง คือคําพูดหรือวาจาท่ีส่ือสารออกมานั้นผิดไปจากความจริง ยกตัวอยางเชน ตัวเองเปนคน
ยักยอกเงินบริษัทไปใชสวนตัว แตไปกลาวหาคนอ่ืนวาเปนผูกระทํา ทําใหคนอ่ืนเดือดรอน ถูกส่ัง
พักงาน ถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวน ตนเปนคนท่ีรูทางหนีทีไลดี จึงสามารถปดบังอําพรางซอนเรน
การกระทําผิดของตนเองและใสรายปายสีคนอ่ืนใหเสียหายได การกระทําเชนนี้เทากับวา นอกจาก
จะทุจริตทางกายดานทรัพยสินแลว ยังทุจริตทางวาจาท่ีทําใหผูอ่ืนเดือดรอนดวย หรืออีกกรณีหนึ่ง     
เพื่อนรวมงานมีความอยากไดรับการเล่ือนตําแหนงข้ึนเปนผูจัดการฝายขาย พยายามหาวิธีขจัดคูแขง
ของตน โดยการพูดจาโกหกสรางเร่ืองเท็จทําใหเจานายไมพอใจและไลพนักงานท่ีเปนคูแขงของตน
ออกจากบริษัทไป ตนเองไดดีแตคนอ่ืนเดือดรอนตองตกงาน ตัวอยางท่ียกมาขางตนท้ัง ๒ กรณีนี้
เปนการกระทําทุจริตท่ีทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายเดือดรอน การฝกจิตทําใหมีสติยับยั้งปองกัน
กิเลสที่จะกอใหเกิดอกุศลกรรมเน่ืองจากอารมณท่ีปรุงแตงไปตางๆ เชน ฟุงซาน หลงใหล พอใจ 
อยากได ไมอยากได โกรธข้ึง ขุนมัว หงุดหงิด รําคาญ ระแวง ฯลฯ จิตจดจอสกัดกั้นกิเลสอยาง
ตอเนื่องทําใหจิตรูตัว ไมปรุงแตงอารมณ เกิดความสงบ ผอนคลาย ต้ังม่ัน แนวแนท่ีจะไมกระทํา
วาจาทุจริต เกิดเปนสมาธิ รูตัววากําลังเกิดความอยากได กําลังสรางเร่ืองเท็จ กําลังจะทําใหเพื่อน
ไดรับความเดือดรอนเพราะถูกไลออกจากงาน คิดอยากจะทําแตไมทํา เปนตน แลวใชปญญา
พิจารณาตามความเปนจริงวา ถึงแมจะมีเหตุผลมากเพียงใดก็ตาม เราตองไมกลาววาจาท่ีทําลายจิตใจ
ผูอ่ืนหรือทํารายผูอ่ืนใหไดรับความเสียหายเดือดรอนเพราะอารมณท่ีเกิดจากการปรุงแตงของกิเลส
ในใจตน ซ่ึงไดแก การพูดเท็จ (มุสาวาทา) เพื่อทําใหผูอ่ืนเกิดความเขาใจผิดหรือคลาดเคล่ือนไปจาก
ความจริง การพูดสอเสียด (ปสุณวาจา) เพื่อทําใหผูอ่ืนเกิดความแตกแยก เปนการทําลายความรัก
ความสามัคคีของคนในสังคม การพูดคําหยาบ (ผรุสวาจา) เพื่อทําใหผูอ่ืนรูสึกเดือดรอนใจขุนมัว 
และการพูดเพอเจอ (สัมผัปปลาปะ)ในเร่ืองไรสาระตามใจตนเปนการทําลายประโยชนและความสุข
ของผูอ่ืนท่ีไดฟง การใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริงนี้ทําใหกุศลธรรมเกิดข้ึนในจิต คือ มีสัจจะ
ตอวาจา ไดแก พูดอยางไรทําอยางนั้น หมายถึง พูดจริงแลวตองทําจริง และทําอยางไรพูดอยางนั้น 
หมายถึง ทําอะไรลงไปก็พูดจริงตามท่ีทํานั้น กอนท่ีจะกลาววาจาใดๆ ออกมาจะตองคํานึงถึงส่ิงท่ี
เปนประโยชนเกื้อกูลตอคนในครอบครัว คนในสังคม รวมถึงประเทศชาติ และมีความปรารถนาให
ผูอ่ืนมีความสุขและไดรับประโยชนจากถอยคําวาจาท่ีส่ือสารออกมา การฝกจิตทําใหจิตไมมีราคะ 
โทสะ โมหะ ตัวกิเลสที่เปนตนเหตุใหเกิดการกระทําทุจริตทางวาจา 

 



๒๘๑ 

 

๔.๒.๓ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการมีความสัมพันธทางดานกายและวาจาตอผูอ่ืน 
           ในสิงคาลกสูตรพระพุทธเจาทรงตรัสตอนหน่ึงถึงการหมกมุนในการเสพของมึนเมา   

คือ สุราและเมรัย อันเปนเหตุแหงความประมาทนั้น มีโทษ ๖ ประการ คือ 
 ๑.  เสียทรัพยทันตาเหน็  
 ๒. กอการทะเลาะววิาท  
 ๓. เปนบอเกดิแหงโรค  
 ๔. เปนเหตุใหเสียช่ือเสียง  
 ๕. เปนเหตุใหไมรูจักอาย  
 ๖. เปนเหตุทอนกําลังปญญา๕๐๑ 

 สุรา หมายถึง น้ําเมาท่ีไดจากการกล่ันสารบางประเภท อาทิ เอทิลแอลกอฮอล และ
เมรัย คือ น้ําเมาท่ีเกิดจากการหมักหรือแชใหเกิดสารบางประเภท เม่ือดื่มแลวสารนั้นจะออกฤทธ์ิกด
ระบบประสาทสวนกลาง หากดื่มไมมากอาจรูสึกผอนคลายเน่ืองจากสารกดจิตใตสํานึกท่ีคอย
ควบคุมตนเองทําใหกลาแสดงออกมากข้ึน แตเม่ือดื่มมากข้ึนก็จะกดสมองบริเวณอ่ืน ๆ ทําใหเสีย
การทรงตัว พูดไมชัด จนแมกระท่ังหมดสติในท่ีสุด ท้ังสุราและเมรัยเรียกโดยภาษาปากวา 
“เหลา”๕๐๒ 

สุราเปนสารเสพติดท่ีไมเพียงแตจะบอนทําลายสุขภาพรางกายและจิตใจของผูดื่มเทานั้น 
แตยังสงผลตอบุคคลซ่ึงอยูรอบขางอีกดวย ไมวาจะเปนการทําใหเกิดความเครียดกับบุคคลใน
ครอบครัว การเกิดโรคภัยจากความเครียด อับอาย เสียการเสียงาน เสียเงินทองไปกับการชําระ
หนี้สินท่ีเกิดจากการดื่มสุรา รวมถึงเร่ืองของการกระทําความรุนแรง การดื่มสุราอยางตอเนื่องและ
ดื่มเปนปริมาณมากจะยิ่งเพิ่มปจจัยเส่ียงตอการควบคุมพฤติกรรมอารมณ การยับยั้งช่ังใจ และการ
ตัดสินใจไดเชนปกติ ผลท่ีตามมาคือเม่ือดื่มสุราเขาไปเปนปริมาณมาก ความเส่ียงที่จะกลายเปน   
ผูทําความผิดตอบุคคลหรือสังคมรอบขางก็จะยิ่งมีมากข้ึนไปดวย ซ่ึงหากพฤติกรรมเหลานี้อยูใน   
จุดท่ีควบคุมไมได ก็จะยิ่งเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการกระทําอาชญากรรม นอกจากนี้อุบัติเหตุจราจร   
ท่ีมีความรุนแรงและพบบอยในปจจุบัน โดยเฉพาะชวงวันหยุดยาวปใหมหรือสงกรานต  มักมี   
ความเกี่ยวของกับการดื่มสุรา เนื่องจากการดื่มสุราทําใหความสามารถในการขับข่ีลดลง คนท่ีอยูใน
สภาพมึนเมานั้น จะขาดสติและไมสามารถบังคับตนเองได โดยสุราท่ีดื่มจะออกฤทธ์ิตอระบบ
ประสาท ลดความไวของการรูสึกและการส่ังการของสมอง กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน        

                                                        
๕๐๑ที.ปา.๑๑/๒๔๘/๒๐๒-๒๐๓.  
๕๐๒http://th.wikipedia.org/wiki/สุรา (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 



๒๘๒ 

 

การมองเห็นผิดไป ไมสามารถกะหรือกําหนดระยะทางไดถูกตอง และไมสามารถตัดสินใจในเวลา
อันรวดเร็วพอท่ีจะพาใหพนจากอุบัติเหตุได ดังนั้นการดื่มสุรานอกจากจะมีผลเสียตอตนเองแลว    
ยังมีผลเสียตอผูอ่ืนทางกายและวาจาเปนอยางมาก ซ่ึงบางคร้ังถึงข้ันรุนแรง มีขอมูลหลายแหลงท่ี
ช้ีใหเห็นถึงพิษภัยของการดื่มสุรา ดังนี้ 

- จากขอมูลของศูนยพึ่งได กระทรวงสาธารณสุข พบวา มีเด็กและผูหญิงถูกกระทํา
ความรุนแรงจากสุรา โดยเฉล่ียวันละ ๖๓ คน หรือช่ัวโมงละ ๓ คน นอกจากนี้ผลการวิจัยของมูลนิธิ
เพื่อนหญิงยังพบอีกวา ๗๐% ของผูชายท่ีดื่มสุรานั้นมักจะนําความรุนแรงมาสูครอบครัว 

- จากรายงานของของอธิบดีกรมพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน (๒๕๔๘) พบวาการ
เสพสุรามีความสัมพันธกับอาชญากรรม โดยเปนปจจัยหลักในการประกอบอาชญากรรมเก่ียวกับ
ความผิดตอชีวิตและรางกาย เนื่องจากผูประกอบอาชญากรรมจํานวนมากกวาคร่ึงมีการเสพสุรา
กอนท่ีจะเร่ิมการกระทําผิดไมเกิน ๕ ช่ัวโมง ฤทธ์ิของสุรามีผลทําใหขาดสติ จนกระท่ังเกิดปญหา 
สรางความเดือดรอนตอผูอ่ืนซ่ึงทําใหผูเสียหายสวนใหญอาจเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส โดย
คดีท่ีพบมากสุดคือ ชิงทรัพย ตามมาดวยคดีทะเลาะวิวาท ขมขืน โทรมหญิง ตามลําดับ 

- จากสถิติของศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ปภ.) พบวาในชวง
เทศกาลปใหม มีอุบัติเหตุสะสมจากการเมาสุรา คิดเปน รอยละ ๓๘.๗๓ ในป ๒๕๕๖ และรอยละ 
๓๗.๒๘ ในป ๒๕๕๕ สวนในชวงเทศกาลสงกรานตมีอุบัติเหตุสะสมจากการเมาสุราคิดเปน     
รอยละ ๓๙.๑๑ ในป ๒๕๕๖ และ รอยละ ๓๙.๒๑ ในป ๒๕๕๕๕๐๓ 

จะเห็นไดวา สุราประกอบดวยสารเสพติดซ่ึงเม่ือดื่มหรือเสพเขาสูรางกายแลว        
จะสงผลหเกิดพฤติกรรมท่ีเปนโทษแกผูอ่ืนท้ังทางดานกายและวาจา กอใหเกิดความเสียหายและ
สรางปญหาตางๆ ตามมามากมาย ดังตัวเลขสถิติท่ีกลาวขางตน ดวยเหตุนี้การหามดื่มสุราจึง         
ถูกบัญญัติใหเปนศีลขอท่ี ๕ ในศีล ๕ 

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการ                
มีความสัมพันธกับผูอ่ืนทางกายและวาจา คือ เราตองมีสติยับยั้งกิเลสความอยากความตองการ       
ดื่มสุรา ซ่ึงเปนตนเหตุท่ีทําใหเกิดการกระทําทุจริตท้ังทางกายและทางวาจาตอคนอ่ืน เนื่องจากสุรา   
จะมีฤทธ์ิไปกดสมองในสวนของความคิดท่ีมีหนาท่ีในการตัดสินใจการใชเหตุผล ทําใหผูดื่มสุรา      
ขาดการยับยั้งช่ังใจ ใชเหตุผลไดไมดี ไมรับรูวาส่ิงใดผิดหรือถูก นอกจากนี้สุรายังไปกระตุนสมอง
ในสวนของอารมณใหมีการทํางานท่ีมากข้ึนกวาปกติ ทําใหเกิดความกลาและความคิดท่ีไมเหมือน
ปกติหรือผิดแปลกไปจากเวลาท่ีไมดื่ม เกิดความรูสึกคึกคะนองและกาวราว ดังนั้นการกระทําความ

                                                        
๕๐๓http://www.1413.in.th/content-view-39.htm(๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 



๒๘๓ 

 

รุนแรงจึงเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอยูรอบขางไดงาย ท้ังการทํารายรางกายดวยวิธีการตางๆและทําราย
จิตใจดวยคําพูดหยาบคายบ่ันทอนความรูสึก การฝกจิตทําใหเกิดสติรูทันสามารถยับยั้งกิเลสของตน
ท่ีอยากดื่มสุราเปนอยางมาก จิตจดจอสกัดกั้นกิเลสอยางตอเนื่องทําใหจิตไมปรุงแตงอารมณ        
เกิดความสงบ ผอนคลาย ต้ังม่ัน แนวแนท่ีจะไมดื่มสุรา เกิดสมาธิรูวากําลังมีความอยากดื่มสุรา 
กําลังนึกถึงสุรา กําลังหงุดหงิดท่ีไมไดดื่มสุรา กําลังทอแทเบ่ือหนายชีวิตท่ีขาดสุรา เปนตน แลวใช
ปญญาพิจารณาตามความเปนจริงวา ไมมีเหตุผลหรือขออางใดๆ ท่ีจะดื่มสุราหรือกลับไปดื่มสุราอีก 
เพราะแทท่ีจริงแลวสุราคือยาพิษท่ีดื่มเขาไปแลวมีแตโทษสถานเดียว ทําลายตนเองรวมท้ังทําลาย
และทํารายผูอ่ืนท้ังทางกายและวาจา สุราเปนสาเหตุท่ีทําใหขาดสติสัมปชัญญะ สุราไมตางอะไรจาก 
ยาเสพติดคือ ออกฤทธ์ิกดประสาท มีการเสพติดท้ังทางรางกายและจิตใจท่ีจะตองเพ่ิมปริมาณการเสพ
ข้ึนเร่ือย ๆ มีอาการอยากยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพท้ังทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรง
ตอเนื่อง หากสังคมใดไมมีคนดื่มสุรา สังคมนั้นจะมีแตความสงบสุขปราศจากการทํารายรางกาย
และทําลายจิตใจท้ังตนเองและผูอ่ืน การใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริงนี้ทําใหกุศลธรรม
เกิดข้ึนในจิต คือ มีจิตต้ังม่ันแนวแนเปนกุศลท่ีจะไมดื่มสุราหรือเลิกดื่มสุรา จิตมุงม่ันหาวิธีการที่จะ
ทําใหตนไมไปของแวะสุราไดอีก เชน ปฏิเสธการชักชวนของเพื่อนวงสุรา ไมไปงานสังสรรคท่ีมี
เล้ียงสุรา ต้ังใจเลิกสุราเพ่ือลูก (ยึดลูกเปนท่ีต้ังเพื่อทําใหได) ต้ังจิตแนวแนท่ีจะเลิกสุราตอหนา
พระพุทธรูปหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีตนนับถือ ในยามวางหากิจกรรมทํากับคนในครอบครัว ออกกําลังกาย 
ข่ีจักรยาน รองเพลงคาราโอเกะ ฯลฯ ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือ การกระทําท่ีแสดงออกมาทางกายและวาจา        
ต้ังม่ันอยูในแนวทางสุจริต เกื้อกูล และเปนประโยชนตอผูอ่ืน 

สรุปรวมความวา การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคมทําใหเรามีสติ
ต่ืนตัวอยูตลอดเวลาในการรูทันและปองกันไมใหกิเลสเขาครอบงํา ทําใหสามารถยับยั้งตนไมให
กระทําทุจริตทางกายและวาจาท่ีเปนโทษหรือทําใหเกิดความเสียหายตอผูอ่ืน ผลท่ีไดรับคือ ผูฝกจิต
ยอมสํารวมระวังท่ีจะไมลวงละเมิดผูอ่ืนทางกายท่ีเกี่ยวของกับชีวิต ทรัพยสิน และคูครองของผูอ่ืน 
ไมลวงละเมิดผูอ่ืนทางวาจา และไมลวงละเมิดผูอ่ืนท้ังทางกายและทางวาจา (อันเปนผลเนื่องมาจาก
การด่ืมสุรา) เราทุกคนยอมตระหนักดีวา ไมมีใครตองการท่ีจะถูกเบียดเบียน เพราะเม่ือเราไมอยาก   
ถูกคนอื่นเบียดเบียน คนอ่ืนก็ไมอยากถูกเบียดเบียนเชนกัน หากทุกคนในสังคมพิจารณารูความจริง 
ไดเชนนี้และรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา สังคมยอมมีหลักประกันความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 
และคนท่ีอยูในครอบครอง นั่นคือหลักประกันของความสงบสุขเรียบรอยของสังคม 

 
 
 



๒๘๔ 

 

๔.๓ ฝกจิตเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิต 
กระบวนการของสมถภาวนาคือ การฝกจิตเพื่อใหสงบเกิดสมาธิปลอดจากนิวรณ ๕             

สวนกระบวนการของวิปสสนาภาวนาคือ การฝกจิตเพื่อใหเกิดปญญา เม่ือพิจารณาตลอดท้ัง            
กระบวนการฝกจิตจากสมถะไปสูวิปสสนา จะเห็นไดวาการฝกจิตทําใหเกิดสติ สมาธิ และ ปญญา 
กลาวคือ เร่ิมตนฝกจิตใหเกิดสติในการที่จะสกัดกั้นกิเลสท่ีทําใหเกิดนิวรณ ๕ เพื่อไมใหนิวรณ ๕           
เขาครอบงําจิตได โดยกําหนดใหจิตต่ังม่ันอยูกับอารมณกรรมฐาน ๔๐ อารมณใดอารมณหนึ่งพิจารณา
เลือกตามจริตของผูปฏิบัติ (ข้ันสมถะ) เม่ือสติกําหนดจิตไดเชนนี้ จิตจะคอยๆ สงบ ต้ังม่ัน เกิดเปน
สมาธิ อยางไรก็ดีสติยังคงทําหนาท่ีตอไปคือ กําหนดรูตามสภาพความเปนจริง เพื่อสงตอใหปญญา
พิจารณาตามสภาวธรรม คือ ส่ิงท่ีเปนเองตามธรรมดาของเหตุปจจัย๕๐๔(ข้ันวิปสสนา) กระบวนการ
ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิต แสดงเปนภาพท่ี ๔.๔ 

 
        ภาพท่ี ๔.๔   กระบวนการของสมถะและวิปสสนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิต 

นิวรณ แปลวา เคร่ืองกั้น เคร่ืองขัดขวาง หมายถึง ส่ิงท่ีกีดกั้นการทํางานของจิต ส่ิงท่ี 
กีดขวางการทํางานของจิต ส่ิงท่ีทอนกําลังปญญา ส่ิงท่ีกั้นจิตไมใหบรรลุคุณความดี เปนอกุศลธรรม 
ท่ีทําใหจิตเศราหมองและทําปญญาใหออนกําลัง เปนอุปกิเลสแหงจิต (สนิมใจหรือส่ิงท่ีทําให
ใจเศราหมอง) ทําใหมืดบอด ทําใหไรจักษุ ทําใหไมมีญาณ (สรางความไมรู) ทําใหปญญาดับ 
สงเสริมความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน นิวรณ ๕ เปนท่ีรูจักกันดีในหมูผูปฏิบัติธรรมหรือ
ผูเจริญกรรมฐานวาเปนอุปสรรคท่ีสําคัญของการฝกจิต เพราะเม่ือนิวรณเหลานี้เกิดข้ึนในใจ นิวรณ
จะเปนตัวกีดกั้นขัดขวางเปนเหตุใหไมสามารถทําคุณงามความดีหรือทํากุศลใหเกิดข้ึนได ซ่ึงรวมถึง
การปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน เหตุท่ีทําใหนิวรณเหลานี้เกิดข้ึนก็เพราะการ
ไมต้ังใจดวยดี เผลอสติ ไมประกอบดวยปญญา เรียกวามี “อโยนิโสมนสิการ” กลาวคือ เมื่อเผลอสติ 
ไมใสใจหรือไมพิจารณาโดยแยบคายในอารมณท่ีเปนเหตุใหเกิดนิวรณเหลานี้ นิวรณก็เกิดข้ึนในใจ 

                                                        
๕๐๔พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, 

หนา ๒๕๐. 

สติ  รูทันกิเลส     
ที่ทําใหเกิดนวิรณ ๕

สมาธิ รูตอเนื่อง
ต้ังม่ัน  แนวแน  

ปญญา  รู
สภาวธรรมปจจุบัน



๒๘๕ 

 

เชน เม่ือใสใจในรูปสวย ๆ โดยไมพิจารณาอยางแยบคาย กามฉันทนิวรณก็เกิดข้ึน หรือเม่ือใสใจโดย
ไมแยบคายในเสียงท่ีเขากนดาใชคําหยาบคาย พยาบาทนิวรณก็เกิดข้ึน๕๐๕ เปนตน ฉะนั้นวิธีท่ี
ละนิวรณไมใหเกิดหรือเกิดนอยลง ไดแก โยนิโสมนสิการ กลาวไดวาโยนิโสมนสิการเปนอนาหาร
ของนิวรณ คือ ส่ิงท่ีไมหลอเล้ียงไมกระตุนเสริม  เพราะโยนิโสมนสิการเปนการทําในใจ การใสใจ
โดยแยบคายดวยการเจริญสติระลึกรูสภาวธรรมปจจุบัน เม่ือมีสติเชนนี้จิตจะเกิดสมาธิ แลวใช
ปญญาพิจารณาวา เหตุปจจัยใดที่ทําใหสภาวธรรมนั้นเกิดและเหตุปจจัยใดท่ีทําใหสภาวธรรมนั้น
ดับไป ซ่ึงจะทําใหสามารถละนิวรณ ๕ ได ดังจะอธิบายนิวรณแตละขอตอไปนี้ 

 ๔.๓.๑ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการละกามฉันทนิวรณ 
กามฉันท คือ ความยินดีพอใจในกามคุณ กามฉันทนิวรณ หมายถึง ความกําหนัด

หมกมุนอันมีราคะเปนตน ถามันครอบงําจิตใจผูใดแลว จิตใจผูนั้นก็มืดมัว หมนหมอง ไมเห็นเหตุผล
อันผิดถูกช่ัวดีบาปบุญได เพราะความอยากความตองการอารมณหรือวัตถุท่ีเปนกามคุณก็ดี
ความพึงพอใจความยินดีคล่ังไคลในกามอารมณก็ดี เรียกวา กามฉันทนิวรณ เพราะกามคุณเปน 
ตัวอารมณ แตท่ีเขาไปยึดติดใจเปนตัวกามฉันทนิวรณ คือ รูป รส กล่ิน เสียง และโผฏฐัพพะ(สัมผัส
ทางกาย) ท่ีนาใคร นาปรารถนา นาพอใจ เปนตัวท่ีเขาไปยินดีติดใจ 

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาทําใหมีสติระลึกรูทันวา จิตกําลัง
ตกอยูในอารมณท่ีเปนโลภะ เม่ือไปรับสัมผัสอารมณท่ีดีนั้นแลวก็เกิดความยินดี ติดใจ พอใจ รักใคร
เพลิดเพลิน ยินดีในกามตัณหา มีความหลงใหล เรารอนในกาม ความหมกมุนในกามท้ังหลาย๕๐๖  จิต
จดจอต้ังม่ันแนวแนอยางตอเนื่องสกัดกั้นกิเลสท่ีทําใหเกิดโลภะ ทําใหจิตไมปรุงแตง เกิดความ    ผอน
คลาย เบาสบาย เปนสมาธิรูตัววา กําลังพึงพอใจเส้ือผาแบรนดเนม กําลังหลงใหลนักรองเกาหลี
กําลังติดใจเลนเกมสออนไลน กําลังเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร กําลังยินดีกับตําแหนงท่ี
ไดเล่ือนสูงข้ึน เปนตน แลวใชปญญาพิจารณาสภาวธรรมของกามฉันทนิวรณ ดังนี้ 

๑.๑ พิจารณาวา กามคุณท้ังหลายน้ันตามสภาวธรรมมีสุขนอยมีทุกขมาก
กลาวคือใหความสุขในชวงท่ีไดมาใหมๆ ซ่ึงเปนเสมือนเหยื่อลอใหติด คร้ันเม่ือติดในส่ิงนั้น ๆ แลว 
ความทุกขท้ังหลายก็จะตามมา ถายิ่งถูกใจมากเทาใด ก็จะยิ่งนําความทุกขมาใหมากข้ึนเทานั้น ไมวา
จะเปนทุกขจากการแสวงหาเพ่ือใหไดมากยิ่งข้ึน ทุกขจากการพยายามรักษาส่ิงนั้นเอาไว ทุกขจาก
ความหวงแหนไมอยากใหพลัดพราก ทุกขจากความกลัววาจะตองสูญเสียส่ิงนั้นไป และเม่ือตอง
สูญเสียส่ิงนั้นไป ก็จะยิ่งเปนทุกขยิ่งข้ึนไปอีก เพราะเราท้ังหลายลวนจะตองพลัดพรากจากส่ิงท่ีเปน

                                                        
๕๐๕สํ.ม.๑๙/๒๑๖/๑๔๘. 
๕๐๖อภ.ิสํ.๓๔/๑๑๕๙/๒๙๖. 



๒๘๖ 

 

ท่ีรักท่ีพอใจดวยกันท้ังหมดท้ังส้ิน  
๑.๒ พิจารณาถึงความเปนอสุภะ คือ ทุกส่ิงทุกอยางเปนของไมสวยไมงาม 

เต็มไปดวยของไมสะอาด รางกายท่ีเห็นวาสวยงามในตอนนี้ จะคงสภาพอยูไดนานสักเทาใด 
พอแกตัวข้ึนก็ยอมจะหยอนยานเหี่ยวยนไมนาดู ถึงแมในตอนนี้เองก็เต็มไปดวยของสกปรกไปท้ังตัว
ต้ังแตเสนผมจรดปลายเทา ลองไมอาบน้ําดูสักวันสองวันก็จะรูเอง ลองพิจารณาดูเถิดวามีสวนไหนท่ี
ไมตองคอยทําความสะอาดบาง และถาถึงเวลาท่ีกลายสภาพเปนเพียงซากศพแลวจะขนาดไหน 

ยกตัวอยางกามฉันทนิวรณ เชน คนท่ีชอบใชกระเปาแบรนดเนมราคาแพง 
มีความรูสึกพึงพอใจและอยากไดมาก ซ้ือแลวรูสึกมีความสุขมากท่ีไดกระเปาใบนั้นมา แตพอไดใช
กระเปากลับรูสึกเปนทุกข เพราะคอยระวังดูแลรักษา ไมคอยกลาใชกลัวของจะเสีย รูสึกหวงแหน
และรักษากระเปาใบนั้นเปนอยางมาก หากใชปญญาพิจารณายอมรูวา กระเปาเปนเพียงอุปกรณ
สําหรับใสส่ิงของจําเปนในเวลาท่ีออกนอกบาน ซ่ึงกระเปามีวันท่ีจะเกา ฉีก ขาด และเส่ือมสลายไป
เราจึงไมควรยึดม่ันถือม่ันในรูปท่ีพอใจติดใจน้ัน หรือ คนท่ีชอบกินอาหารอรอย รูวามีรานอาหาร
ท่ีไหนอรอยข้ึนช่ือลือชา จะตองหาเวลาไปกินใหได ถึงแมเม่ือไปถึงจะรอคิวยาวนานแคไหนก็ตอง
รอกินใหได รูสึกพอใจและมีความสุขสมใจมากท่ีไดกินอาหารเลิศรสนั้น หากใชปญญาพิจารณา
ยอมรูวา อาหารกินเขาไปก็เพื่อสรางพลังงานขับเคล่ือนรางกาย รสชาติอาหารเปนปจจัยเสริมใหกิน
ไดดีข้ึน ความสุขท่ีเกิดจากความอรอยเกิดข้ึนเพียงระยะเวลาส้ันๆ ท่ีล้ินสัมผัสกับอาหาร และ
ทายท่ีสุดอาหารที่ผานเขาไปในรางกายก็ตองแปรสภาพตามกระบวนการยอยอาหารและสวนท่ีเปน
ของเสียก็ถูกขับออกมาจากรางกาย ไมมีความนาเอร็ดอรอยหลงเหลืออยูเลย 

สรุปไดวา การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิตท่ีเกิดกามฉันทนิวรณ 
คือ มีสติรูทันสกัดกั้นกิเลสท่ีปรุงแตงจิตใหเกิดอารมณความพอใจยินดีติดใจ จิตมีสมาธิรูอยาง
ตอเนื่องในการยับยั้งกิเลส แลวใชปญญาพิจารณาเห็นสภาวธรรมน้ัน เกิดการพิจารณาไมยินดียินราย
ในส่ิงท้ังหลายท่ีทําใหเกิดกามคุณเหลานั้น ทําใหสามารถลดหรือละกามฉันทนิวรณได 

   ๔.๓.๒ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการละพยาบาทนิวรณ 
พยาบาท คือ ความโกรธ พยาบาทนิวรณ หมายถึง ความขัดเคืองใจ การราย

การผูกใจข้ึงเคียดอันมีผลมาจากความโกรธเปนเจาเรือน ถามันครอบงําจิตใจผูใดแลว จิตใจผูนั้น 
ก็เดือดดาล งุนงาน มัวมืด มองไมเห็นเหตุผลท่ีผิดถูกบาปบุญคุณโทษได เพราะจิตโกรธ ขุนเคือง
มีความรังเกียจ ความเกลียดชัง ความตองการท่ีจะเบียดเบียนผูอ่ืน ความปรารถนาใหผูอ่ืนฉิบหาย



๒๘๗ 

 

ความคิดประทุษราย ความคิดปองราย ความพิโรธ ความแคน ความดุราย ความเกร้ียวกราด ความ 
ไมแชมช่ืนแหงจิต๕๐๗ 

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาทําใหมีสติรูทันขณะท่ีจิตกําลัง
ตกอยูในอารมณท่ีเปนโทสะ เม่ือไปรับสัมผัสอารมณท่ีขัดเคืองใจนั้นแลวเกิดความไมพอใจ การที่จิต
จดจอต้ังม่ันแนวแนอยางตอเนื่องสกัดกั้นกิเลสท่ีทําใหเกิดโทสะ ทําใหจิตไมปรุงแตง เกิดความผอนคลาย
เบาสบาย เปนสมาธิรูตัววา กําลังโกรธคนท่ีดาทออยากจะตอบโต กําลังโกรธแคนท่ีคูครองหรือ
คนรักนอกใจไปมีกิ๊ก กําลังขุนเคืองคนท่ีมาทํารายเพื่อนคิดอยากจะแกแคนใหสาสม เปนตน แลวใช
ปญญาพิจารณาสภาวธรรมของพยาบาทนิวรณดังนี้   

๒.๑ พิจารณาเห็นโทษของโทสะวาเหมือนไฟท่ีแผดเผาใหเรารอน ตรงขามกับ
เมตตาท่ีเหมือนน้ําเย็นชโลมใจ การเจริญเมตตาภาวนาก็เปนวิธีการฝกจิตวิธีหนึ่งดวยการแผความรัก
ความปรารถนาดี อยากใหผูอ่ืนมีความสุข  

๒.๒ พิจารณาวาสัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของของตน ผูท่ีทํารายเราเปนเพียง
อุปกรณของกรรม แมจะไมมีเขาก็อาจมีคนอ่ืนมาทําอยางนี้ หรืออาจตองประสบอุบัติเหตุใหบาดเจ็บ
หรือเสียทรัพยโดยไมมีผูอ่ืนเขามาเกี่ยวของ 

ยกตัวอยางพยาบาทนิวรณ เชน คนท่ีกําลังโกรธผูอ่ืนหรือหงุดหงิดมาก เวลาท่ี
ผูอ่ืนทําส่ิงใดไมถูกใจตน ไมไดตามที่ตนอยากไดหรืออยากใหเปน ก็เกิดอารมณขุนเคืองไมพอใจ
โกรธเปนอยางมากและเขาไปพูดจาตอวาเขา เม่ือเขาโตตอบก็ยิ่งโกรธและแสดงความเกร้ียวกราด 
เดือดดาล ไมพอใจใสเขา หรือ คนท่ีรูสึกโกรธแคนในขณะท่ีกําลังขับรถแลวมีคนมาบีบแตรรถ
เสียงดัง รูสึกขุนเคืองไมพอใจเปนอยางมาก รีบขับรถตามไปอยางกระช้ันชิด มุงหมายท่ีจะ
ประทุษรายโตตอบคนขับรถท่ีบีบแตร ท้ัง ๒ กรณีนี้ หากใชปญญาพิจารณายอมรูวา ความโกรธ 
ขุนแคน เดือดดาลท่ีแสดงออกมาน้ัน เปนเหมือนไฟท่ีกําลังลุกโชติ มีแตจะแผความรอนเผาผลาญ
ใหตัวเองและผูอ่ืนยอยยับ หากเขาเปนฝายผิดเราเปนฝายถูกก็ใหระงับความโกรธดวยการแผเมตตา 
พิจารณาวาทุกคนลวนมีกรรมเปนของตน และที่ตองประสบกับเหตุการณนี้ก็คงเกิดจากกรรม
ของตน จึงควรละพยาบาทนิวรณ  

สรุปวา การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิตท่ีเกิดพยาบาทนิวรณ คือ
จะตองมีสติรูทันสกัดกั้นกิเลสท่ีปรุงแตงจิตใหเกิดอารมณความโกรธเคียดแคนชิงชัง จิตมีสมาธิรูอยาง
ตอเนื่องในการยับยั้งกิเลส แลวใชปญญาพิจารณาเห็นสภาวธรรมนั้น พิจารณาไมยินดียินรายใน
ส่ิงท้ังหลายท่ีทําใหรูสึกโกรธ ขัดเคือง ขุนแคน หรือไมพอใจ ทําใหสามารถลดหรือละพยาบาทนิวรณได
                                                        

๕๐๗อภ.ิสํ.๓๔/๑๑๖๐/๒๙๖. 



๒๘๘ 

 

   ๔.๓.๓ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการละถีนมิทธนิวรณ 
ถีนมิทธะประกอบดวยคํา ๒ คํา คือ ถีนะ หมายถึง ความหดหู ถดถอย ทอแท 

ยอหยอน ไมควรแกการงาน๕๐๘ สวนมิทธะ หมายถึง ความงวงซึม หงอยเหงา โงกงวง หาวนอน
อยากหลับ ไมควรแกการงาน๕๐๙ ดังนั้นถีนมิทธนิวรณ จึงหมายถึง ความหดหูและเซ่ืองซึม
เคลิบเคล้ิม ความคราน หรือเงียบสงัด มีการปลอยสติ เปนตน ถาถีนมิทธนิวรณ เขาครอบงําจิตใจ
ผูใดแลว จิตใจผูนั้นก็จะออนเพลีย ซึมเซา ไมคลอง ไมรับรูอารมณ ที่ผานเขามาทางอายตนะ ๖ 

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาฝกใหจิตมีสติรูทันในขณะที่
ถีนมิทธนิวรณอันเปนสภาวะจิตท่ีมีโมหะเปนมูลกําลังเกิดข้ึนในจิต พึงกําหนดจิตวา เซ่ืองซึมหนอ
ทอแทหนอ เกียจครานหนอ๕๑๐ จิตจดจอต้ังม่ันแนวแนอยางตอเนื่องสกัดกั้นกิเลสท่ีทําใหเกิดความหดหู
และหงอยเหงา มีผลทําใหจิตไมปรุงแตง เกิดความผอนคลาย เบาสบาย เปนสมาธิรูตัววา กําลังรูสึก
หดหูถดถอย กําลังรูสึกงวงซึมหงอยเหงา กําลังไมมีสติอยูกับตัว เปนตน แลวใชปญญาพิจารณา
สภาวธรรมของถีนมิทธนิวรณวา ความทอถอยและความงวงนั้นเกิดข้ึนอยางไรและจะดับไป
ไดอยางไร ดังนี้  

๓.๑ ความทอถอยเกิดจากความเกียจคราน หากมีความเพียรจิตใจจะเบิกบาน 
เพราะความเพียรมีความสําคัญมากในการฝกจิตและเปนกําลังสําคัญเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน 

๓.๒ ความงวงอาจเกิดจากการบริโภคอาหารมากเกินไป จะตองพิจารณา
กําหนดการบริโภคใหพอดีกับความตองการ อยาใหมากเกินไป อยาใหนอยเกินไป คือตองพอดี  

๓.๓ ความงวงเกิดจากการไปบังคับจิตใจหรือการไปเพงกําหนดจิต พยายามท่ีจะ
รูเทาทันจิต มันก็ทําใหงวงได เพราะความงวงเกิดจากการที่จิตไมมีการงาน หมายถึง เกิดความเคล้ิม ๆ
สงบ ไมมีวิตกท่ีจะรับรูอารมณตาง ๆ จิตมันไมมีการงานก็ขาดสติ พอขาดสติจิตก็ลงสูภวังค ลงสู
ความหลับสัปหงกไป คือไมมีความรูสึกนึกคิด หากมีการยกเอาธรรมขอใดขอหนึ่งข้ึนมาพิจารณา จิตก็
จะมีงานทํา ทําใหคลายความงวงได หรืออาจใชวิธีเปล่ียนอิริยาบถก็ทําใหหายงวงไดเชนกัน 

๓.๔ ความงวงเกิดจากจิตใจทอแทส้ินหวัง มองไมเห็นผล เชน ปฏิบัติกรรมฐาน 
ก็ไมเห็นผล ไมมีสมาธิ ไมไดสติปญญา เกิดความทอถอย ความเกียจคราน ความงวงก็เขามาได
หากพิจารณาถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆใหเปนอารมณ จะทําใหมีความอุตสาหะมีวิริยะ 

                                                        
๕๐๘อภ.ิสํ.๓๔/๑๑๖๒/๒๙๗. 
๕๐๙อภ.ิสํ.๓๔/๑๑๖๓/๒๙๗. 
๕๑๐พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปสสนาชุนี หลักการปฏิบัติวิปสสนา แปลโดย   

จารูญ ธรรมดา, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจากัด ประยูรสาสนไทยการพิมพ), ๒๕๕๓, หนา ๓๐๙. 



๒๘๙ 

 

ไมทอแทหดหู 
สรุปไดวา การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิตท่ีเกิดถีนมิทธนิวรณ 

คือมีสติรูทันสกัดกั้นกิเลสท่ีปรุงแตงจิตใหเกิดอารมณหดหู ทอถอย เกียจคราน งวงซึม หงอยเหงา
จิตมีสมาธิรูตอเนื่องในการยับยั้งกิเลส แลวใชปญญาพิจารณาเห็นสภาวธรรมนั้น เกิดการพิจารณา
ไมยินดียินรายในส่ิงท้ังหลายท่ีทําใหเกิดความทอถอยและงวงซึม ทําใหสามารถลดหรือละ
ถีนมิทธนิวรณได 

๔.๓.๔ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการละอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ 
คือ ความฟุงซานและความรําคาญใจ  แยกเปนคํา ๒ คํา คือ อุทธัจจะ หมายถึง 

ความมีจิตฟุงซาน ไมสงบ ภาวะท่ีจิตพลาน กระสับกระสาย๕๑๑ กับกุกกุจจะ หมายถึง ความรําคาญใจ 
เดือดรอนใจ ยุงใจ หงุดหงิดใจ๕๑๒ เม่ืออุทธัจจกุกกุจจนิวรณเขาครอบงําจิตใจผูใดแลว จิตใจผูนั้นจะ
ไมมีความสงบ จะมีแตความเศราโศกเสียใจ ความฟุงซานและความรําคาญใจมีขอแตกตางกัน 
กลาวคือ ความฟุงซานเปนไปพรอมดวยโลภะก็ได เปนไปพรอมดวยโทสะก็ได อยางในกรณีท่ีเกิด
โลภมาก อยากจะไดอยางนั้นอยากจะไดอยางนี้ ปรารถนาจะทําส่ิงหนึ่งใหสําเร็จ ก็จะกอใหเกิดความ
ฟุงซาน สวนฟุงซานพรอมดวยโทสะก็คือเวลาท่ีโกรธเคืองใครมันก็ฟุงไป แตความรําคาญใจเปนไป
พรอมกับโทสะเทานั้น อยางในกรณีท่ีเกิดโทสะรําคาญใจในบาปที่ไดทําไปแลว หรือเกิดโทสะ
รําคาญใจไมนาทําบาปอยางนั้นเลย  หรือเกิดโทสะรําคาญใจไมนาทําผิดอยางนั้น หรือเกิดโทสะ
รําคาญใจหงุดหงิดใจในบุญท่ียังไมไดทํา เปนตน 

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาฝกใหจิตมีสติรูทันในขณะที่ 
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณอันเปนสภาวะจิตท่ีมีโมหะเปนมูลกําลังเกิดข้ึนในจิต เปนหนาท่ีของสติอยูแลว
ท่ีตองเฝาดูจิต ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา สติมีประโยชนในท่ีทุกสถาน๕๑๓และสตินั้นยังมีความ
ระลึกไดเปนลักษณะ มีความไมหลงลืมเปนกิจ มีการรักษาอารมณเปนผลปรากฏ มีความ
จําไดม่ันคงเปนเหตุใกล๕๑๔ การฝกจิตทําใหมีสติ พึงกําหนดจิตวา ฟุงซานหนอ รําคาญหนอ

                                                        
๕๑๑อภ.ิสํ.๓๔/๑๑๖๕/๒๙๗. 
๕๑๒อภ.ิสํ.๓๔/๑๑๖๖/๒๙๗. 
๕๑๓พระปญญาวโร ภิกขุ, หลักการปฏิบัติวิปสสนาภาวนาเบื้องตน, แปลโดย ฉัตรนคร องคสิงห, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๕๘.  
๕๑๔ประชุม เรืองวารี, ลักขณาทิจตุกกะ, (กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาสนไทยการพมิพ, 

๒๕๕๑), หนา ๒๖. 



๒๙๐ 

 

เดือดรอนหนอ๕๑๕  จิตจดจอต้ังม่ันแนวแนอยางตอเนื่องสกัดกั้นกิเลสท่ีทําใหเกิดความฟุงซานรําคาญใจ 
ทําใหจิตไมปรุงแตง เกิดความผอนคลาย เบาสบาย เปนสมาธิรูตัววา กําลังรูสึกฟุงซานไปเร่ือย กําลัง
รูสึกหงุดหงิด กําลังรูสึกรําคาญ เปนตน จะมีผลทําใหจิตคอย ๆ สงบลงจนเกิดสมาธิ แลวใชปญญา
พิจารณาสภาวธรรมของอุทธัจจกุกกุจจนิวรณวา ความฟุงซานและความรําคาญใจนั้นเกิดข้ึนอยางไร
และจะดับไปไดอยางไร คัมภีรอรรถกถากลาวถึงวิธีท่ีจะทําใหความฟุงซานและรําคาญใจเบาบางลง
มี ๖ ประการคือ 

๑. เลาเรียนหลักธรรมใหมากสงผลใหจิตฟุงซานนอยลง การเขาใจหลักธรรมจะ
ทําใหม่ันใจขอประพฤติของตน เปนผลใหไมเดือดรอนรําคาญใจ 

๒. สอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับพระวินัยจนเขาใจชัดเจน 
๓. ศึกษาพระวินัยอยางท่ัวถึงไมสงสัย 
๔. เขาไปขอคําแนะนําส่ังสอนจากพระเถระผูสูงอายุ 
๕. คบหากัลยาณมิตรท่ีเครงครัดพระวินัยเหมือนพระอุบาลี ซ่ึงสามารถแนะนํา 

ส่ังสอนและเปนตัวอยางในการปฏิบัติ 
๖. กลาวถอยคําท่ีเหมาะสมแกการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการละความฟุงซาน 

รําคาญใจ 
สรุปไดวา การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิตท่ีเกิดอุทธัจจกุกกุจจ

นิวรณ คือ มีสติรูทันสกัดกั้นกิเลสท่ีปรุงแตงจิตใหเกิดอารมณฟุงซาน กระสับกระสาย หงุดหงิด 
รําคาญ เปนตน  จิตมีสมาธิรูตอเนื่องในการยับยั้งกิเลส แลวใชปญญาพิจารณาเห็นสภาวธรรมน้ัน 
เกิดการพิจารณาไมยินดียินรายในส่ิงท้ังหลายท่ีทําใหเกิดความฟุงซานและรําคาญ ทําใหสามารถลด
หรือละอุทธัจจกุกกุจจนิวรณได   

๔.๓.๕ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการละวิจิกิจฉานิวรณ    
คือ ความลังเลสงสัย ไดแก ความเคลือบแคลง ไมแนใจ สงสัยเกี่ยวกับพระศาสดา 

พระธรรม พระสงฆ เคลือบแคลงใจในกุศลธรรมท้ังหลาย ตัดสินใจไมได เชน การปฏิบัติกรรมฐาน
หรือการฝกจิตมีคุณคา มีประโยชนควรแกการปฏิบัติหรือไม จะไดผลจริงหรือไม สงสัยในสิกขาบท
คือศีล สมาธิ ปญญา สงสัยชาติท่ีแลวมีจริงหรือ สงสัยวาชาติหนามีจริงหรือ สงสัยวาท้ังชาตินี้และ
ชาติหนานั้นมีจริงหรือ สงสัยวาธรรมท่ีเปนเหตุผลเกี่ยวโยงกันไมขาดสายนั้นมีจริงหรือ เปนตน 
วิจิกิจฉานิวรณเปนสภาวะท่ีมีโมหะเปนมูลทําใหเกิดความมืดมัวแกจิตดวยความไมรู เกิดความ

                                                        
๕๑๕พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปสสนาชนุ ีหลักการปฏิบัติวิปสสนา, อางแลว, 

หนา ๓๐๙. 



๒๙๑ 

 

เคลือบแคลงสงสัย มีความคิดเห็นเปนไปตางๆ กําหนดใจไมลง ตัดสินอารมณไมได ความเห็นแยก
เปนสองอยางเหมือนทางสองแพรง ความไมสามารถจะยึดถือโดยสวนเดียวได ความคิดสายไป
ความคิดพราไป ความไมสามารถจะหยั่งลงยึดถือเปนยุติได ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ๕๑๖ 

      กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา  ทําใหมีสติรู ทันในขณะท่ี
วิจิกิจฉานิวรณอันเปนสภาวะจิตท่ีมีโมหะเปนมูลกําลังเกิดข้ึนในจิต พึงกําหนดจิตวา สงสัยหนอ
จิตท่ีจดจอต้ังม่ันแนวแนอยางตอเนื่องสกัดกั้นกิเลสท่ีทําใหเกิดความลังเลสงสัยไมแนใจ  มีผลทําให
จิตไมปรุงแตง เกิดความผอนคลาย เบาสบาย เปนสมาธิรูตัววา กําลังรูสึกสงสัย เกิดความลังเล มีความ
ไมแนใจ แลวใชปญญาพิจารณาสภาวธรรมของวิจิกิจฉานิวรณวา ความลังเลสงสัยไมแนใจนั้น
เกิดข้ึนอยางไรและจะดับอยางไร คัมภีรอรรถกถากลาวถึงวิธีท่ีทําใหความลังเลสงสัยเบาบางลง
มี ๖ ประการ ดังนี้ 

๑. หม่ันศึกษาเรียนรูหลักธรรมมาก จะสงผลใหความสงสัยท่ีเกี่ยวกับหลักธรรมนั้น
นอยลง 

๒. สอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับพระรัตนตรัยใหเขาใจชัดเจน 
๓. ศึกษาพระวินัยอยางท่ัวถึงเพื่อไมเกิดขอสงสัย 
๔. สงเสริมใหมีศรัทธามากในพระรัตนตรัย 
๕. คบหากัลยาณมิตรท่ีมีความศรัทธามาก 
๖. กลาวถอยคําท่ีเหมาะแกการปฏิบัติ ซ่ึงเกี่ยวกับการละความสงสัย 

สรุปไดวา การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิตท่ีเกิดวิจิกิจฉานิวรณ 
คือ มีสติรูทันสกัดกั้นกิเลสท่ีปรุงแตงจิตใหเกิดความลังเล สงสัย ไมแนใจ จิตมีสมาธิรูตอเนื่อง   
ในการยับยั้งกิเลสนั้น แลวใชปญญาพิจารณาเห็นสภาวธรรมนั้น เกิดการพิจารณาไมยินดียินราย  
ในส่ิงท้ังหลาย การเจริญวิปสสนากรรมฐานอันเปนการฝกจิตใหเกิดปญญาโดยการกําหนดรู
สภาวธรรมตามท่ีเปนจริงทําใหความลังเลสงสัยดับไปไดดวยกําลังของปญญา จึงทําใหสามารถลด
หรือละวิจิกิจฉานิวรณได 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวา การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิตนั้น  
ทําไดโดยการเจริญสติระลึกรูสภาวธรรมของนิวรณ ๕ ท่ีกําลังเกิดข้ึนกับจิตในขณะนั้นจนเกิดความ 
ไมยินดียินราย มีผลทําใหนิวรณ ๕ มีกําลังลดนอยลง จึงไมสามารถปดกั้นจิตในการบรรลุความดี 
จิตท่ีต้ังม่ันแนวแนอยางตอเนื่องในกุศลธรรมยอมเกิดความสงบ เปนสมาธิ มีความม่ันคง 
ไมหวั่นไหวหรือผันแปรไปตามความรูสึกหรืออารมณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ตอจากนั้นจิตก็จะ

                                                        
๕๑๖อภ.ิสํ.๓๔/๑๑๖๗/๒๙๗-๒๙๘.  



๒๙๒ 

 

สามารถใชปญญาพิจารณาส่ิงท้ังหลายใหถูกตองตรงตามสภาพธรรมหรือสภาพความเปนจริงท่ี
เกิดข้ึนในเวลานั้นได ดังพุทธพจนท่ีวา 

“...ถาภิกษุผูกําลังเดินอยู  กําลังยืน  กําลังนั่ง  กําลังนอน  ต่ืนอยู  ปราศจากอภิชฌา 
(เพงเล็งอยากไดของเขา) พยาบาท (ความคิดราย) ละถีนมิทธะ (ความหดหูและเซ่ืองซึม)    
อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุงซานและรอนใจ) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ได  ปรารภความ
เพียร ไมยอหยอน มีสติต้ังม่ัน  ไมหลงลืม  มีกายสงบ ไมกระสับกระสาย  มีจิตแนวแน  
เปนสมาธิ ภิกษุแมกําลังเดินอยู  ยืนอยู  นั่งอยู  นอนอยู  ต่ืนอยู  ผูเปนอยางนี้มีความเพียร     
มีโอตตัปปะ  เราเรียกวา  ผูปรารภความเพียร  อุทิศกายและใจตอเนื่องตลอดไป...”๕๑๗ 

 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา ผลของการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิตยังมี

ความเกี่ยวเนื่องไปถึงทางดานกายและทางดานสังคมดวย กลาวคือ การฝกจิตตามกระบวนการของ
สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาทําใหจิตบริสุทธ์ิ ไมปรุงแตงไปในทางท่ีชอบหรือพอใจ (เกิดโลภะ)
ไมปรุงแตงไปในทางท่ีไมชอบหรือไมพอใจ (เกิดโทสะ) และไมปรุงแตงไปในทางท่ีทําใหเกิดความ 
ยึดม่ันถือม่ัน (เกิดโมหะ) ฉะนั้นเม่ือฝกหัดจิตใหชํานาญจนทําใหโลภ โกรธ หลง (อันเปนตนตอของ
กิเลสทั้งหลาย) เกิดข้ึนท่ีจิตนอยลง ก็ยอมสงผลตอเนื่องไปถึงการควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย
และทางดานสังคมดีดวย  

 
๔.๔ ฝกจิตเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนทางดานปญญา     

กระบวนการของสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา เปนกระบวนการฝกจิตท่ีมีความสัมพันธ
และมีผลตอเนื่องกัน เร่ิมจากการมีสติรูเทาทันกิเลสท่ีทําใหเกิดอวิชชาในอุปาทานขันธ ๕ อันเปน
ท่ีมาแหงปญหาหรือทุกข จิตจดจอยับยั้งอวิชชาท่ีปกปดความจริงของอุปาทานขันธ ๕ มีความต้ังม่ัน
แนวแนอยางตอเนื่อง ทําใหจิตเกิดความสงบ ผอนคลาย เบาสบาย เปนสมาธิ แลวใชปญญาพิจารณารู
ส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริงวา มีการเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป มองเห็นทุกส่ิงทุกอยางรวมท้ังขันธ ๕
อยูภายใตกฎไตรลักษณ คือ ไมเท่ียง เปนทุกข ไมมีตัวตน ชีวิตเกิดจากเหตุปจจัยคือรูปกับนาม
หรือขันธ ๕ ท่ีประชุมรวมกัน เปนเพียงส่ิงสมมติ ไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา 
ดวยเหตุนี้เราจึงไมควรยึดม่ันถือมั่นหรือหลงยึดติดอยูกับขันธ ๕ อันเปนท่ีต้ังแหงปญหาหรือทุกข 
กระบวนการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานปญญา แสดงเปนภาพท่ี ๔.๕ 

                                                        
๕๑๗องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๒/๒๒-๒๓; ขุ.อิติ.๒๕/๑๑๑/๔๙๓-๔๙๕.  



๒๙๓ 

 

 
    ภาพท่ี ๔.๕  กระบวนการของสมถะและวิปสสนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนทางดานปญญา 

 อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกขท้ังส้ิน ดังพุทธพจนท่ีวา 
“ภิกษุท้ังหลาย  ขอนี้เปนทุกขอริยสัจ คือ แมความเกิดก็เปนทุกข แมความแกก็เปน
ทุกข แมความเจ็บก็เปนทุกข แมความตายก็เปนทุกข ความประสบกับส่ิงอันไมเปน   
ท่ีรักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากส่ิงอันเปนท่ีรักก็เปนทุกข  ความไมไดส่ิงท่ี
ปรารถนาก็เปนทุกข โดยยนยอ อุปาทานขันธ ๕ ก็เปนทุกข”๕๑๘  

 
การใชปญญาพิจารณาตามสภาวธรรมหรือสภาพความเปนจริงทําใหสามารถละตัณหา

(โลภะ โทสะ โมหะ) อวิชชา (ความไมรู) มิจฉาทิฐิ (ความเห็นผิด) และอุปาทาน (ความยึดม่ันถือม่ัน)
ดังพุทธพจนท่ีวา “...เพราะเหตุท่ีภิกษุรูชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และเคร่ืองสลัดออกจาก
อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ตามความเปนจริง จึงเปนผูหลุดพนเพราะไมถือม่ัน นี้เราเรียกวา
ภิกษุอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยแลว  ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว...”๕๑๙ 

การพิจารณาไตรลักษณในขันธ  ๕  หมายถึง  พิจารณาลักษณะท่ีเปนสามัญท่ัวไป 
๓ ประการ ไดแก 

๑. อนิจจลักษณะ หมายถึง อาการไมเท่ียง อาการไมคงท่ี อาการไมยั่งยืน 
อาการที่เกิดข้ึนแลวเส่ือมและสลายไป อาการที่แสดงถึงความเปนส่ิงไมเท่ียงของขันธ  

๒. ทุกขลักษณะ หมายถึง อาการเปนทุกข อาการที่ถูกบีบค้ันดวยการเกิดข้ึน
และสลายตัว อาการท่ีกดดัน อาการฝนและขัดแยงอยูในตัว เพราะปจจัยท่ีปรุงแตงใหมีสภาพเปน
อยางนั้นเปล่ียนแปลงไป จะทําใหคงอยูในสภาพนั้นไมได อาการที่ไมสมบูรณ มีความบกพรองอยู
ในตัว อาการที่แสดงถึงความเปนทุกขของขันธ  

๓. อนัตตลักษณะ หมายถึง อาการที่ไมมีตัวตน อาการที่แสดงถึงความไมใชใคร
ไมใชของใคร ไมอยูในอํานาจควบคุมของใคร อาการที่แสดงถึงไมมีตัวตนท่ีแทจริงของขันธ อาการ

                                                        
๕๑๘วิ.ม.๔/๑๔/๒๑.  
๕๑๙สํ.ข.๑๗/๑๖๗/๒๕๙. 

สติ  ยับยั้งอวิชชา
ในอุปาทานขันธ ๕

สมาธิ รูตอเนื่อง
ต้ังม่ัน  แนวแน  

ปญญา  เห็น 
ไตรลักษณ



๒๙๔ 

 

ท่ีแสดงถึงความไมมีอํานาจแทจริงในตัวเลย อาการท่ีแสดงถึงความดอยสมรรถภาพโดยส้ินเชิง 
ไมมีอํานาจกําลังอะไร ตองอาศัยพึ่งพิงส่ิงอ่ืนๆ มากมายจึงมีข้ึนได๕๒๐ 

จะเห็นไดวา การพิจารณาตามกฎไตรลักษณเปนการใชเหตุและผลวิเคราะหถึงสภาพความ
เปนจริงของธรรมชาติและสรรพส่ิงวามีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ไมมีส่ิงใดท่ีคงท่ี ไมมีส่ิงใดท่ี
แนนอน และไมมีส่ิงใดท่ีควรยึดม่ันถือม่ัน รวมท้ังขันธ ๕ ก็เชนเดียวกัน ขันธ ๕ เปนเพียงรูป เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ ท่ีไมเท่ียง เปนทุกข และมีความแปรผันเปนธรรมดา คือ มีการเกิดข้ึน
ต้ังอยู ดับไป ไมใชตัวตน ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา เราจึง 
ไมควรยึดม่ันถือม่ัน ซ่ึงผูวิจัยจะอธิบายถึงการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการพิจารณา
ไตรลักษณในแตละขันธ ดังตอไปนี้ 

๔.๔.๑ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการพิจารณาไตรลักษณในรูปขันธ 
รูปขันธ หมายถึง รางกายหรือตัวตนของคน สัตว ส่ิงของ อันมีอวัยวะตาง ๆ

ประกอบอยูมากมาย เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของธาตุ ๔ ไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ และธาตุลม
ธาตุดินมีลักษณะท่ีแข็ง-ออน เปนท่ีต้ังของธาตุอ่ืน ๆ กินเนื้อท่ีและมีน้ําหนัก ธาตุน้ํามีลักษณะ
เอิบอาบเกาะกุมยึดสวนประกอบตาง ๆ เอาไวดวยกัน ธาตุไฟมีลักษณะเย็น-รอน ทําใหเกิดความ
อบอุนและยอยอาหาร และธาตุลมมีลักษณะไหว-ตึง ทําใหเกิดการเคล่ือนท่ีไปมาได๕๒๑นอกจากนั้น
ยังมีอุปาทายรูปมาอิงอาศัยอยู เชน จักขุปสาท โสตปสาท ฆานปสาท ชิวหาปสาท กายปสาท ความเปน
หญิง ความเปนชาย เปนตน รูปอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือ
ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกลก็ตาม รวมเรียกวา รูปขันธ๕๒๒ 

 กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเพื่อควบคุมและพัฒนาตนใน
การพิจารณาไตรลักษณในรูปขันธ คือ จะตองมีสติรูเทาทันอวิชชาท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในรูป 
จิตจดจอยับยั้งความพึงพอใจในรูปขันธนั้นอยางตอเนื่อง จิตเกิดการต้ังม่ัน แนวแน ผอนคลาย
เกิดความสงบ เปนสมาธิรูตัววา กําลังหลงพอใจหลงยึดติดในรูปขันธ เชน หลงใหลคนรักมีรูปรางดี
หนาตาสวย หลงใหลรูปสวยงามทําศัลยกรรมเสริมเติมตามท่ีตนเองพอใจ หลงใหลพอใจอยากท่ีจะ
เปนหญิงท้ังท่ีตนเปนชาย เปนตน แลวใชปญญาพิจารณาวาการพึงพอใจหลงใหลในรูปขันธนั้น เปน
การยึดม่ันหรือหลงยึดติด วาดี วาสวย วางาม วาสุข หลงใหลในรูปขันธเหลานั้น เกิดจากความไมรู
ในความเปนจริงท่ีวา ทุกส่ิงมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป ไมใชตัวตน

                                                        
๕๒๐สํ.ข.๑๗/๕๙/๙๔. 
๕๒๑ม.ม.๑๓/๑๑๔-๑๑๗/๑๒๖-๑๒๘.    
๕๒๒อภ.ิวิ.๓๕/๒/๑. 



๒๙๕ 

 

ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา ทุกส่ิงลวนอยูภายใต กฎไตรลักษณ 
คือ มีความไมเท่ียง แปรปรวน เปล่ียนแปลง (อนิจจัง) เปนทุกข คงทนอยูไมได (ทุกขัง) ไมอาจ
บังคับควบคุมได (อนัตตา) เปนผลใหคลายความยึดม่ันถือม่ันในรูปขันธลงได 

ยกตัวอยางเชน เม่ือเกิดปญหาคนรักตีตัวออกหางไปมีคนอ่ืน ความไมรูทําให
เกิดการหลงผิดและเขาใจวา คนท่ีตนรักจะตองเปนคนของตนอยูกับตนตลอดไป ไมมีวันพลัดพราก
จากกัน ไมมีวันที่จะเปล่ียนใจไปหาคูรักคนใหมได ความหลงยึดติดเชนนี้ทําใหเกิดความทุกขใจ
เปนอยางมาก แลวทําใหเกิดอารมณปรุงแตงกลายเปนความหึงหวง อาฆาต พยาบาท โกรธแคน 
จนถึงข้ันคิดทํารายคนท่ีตนเคยรัก บางคนก็อาจโกรธแคนถึงข้ันทํารายจนเสียชีวิต ดังปรากฏใหเห็น
อยูบอยๆตามขาวทีวีหรือหนังสือพิมพ กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาฝกใหจิตมีสติ
รูเทาทันอวิชชาที่ทําใหเกิดความยึดม่ันหลงยึดติดในรูปขันธ จิตจดจอยับยั้งอยางตอเนื่องไมใหเกิด
อุปาทานขันธ จิตเกิดความสงบ ผอนคลาย เปนสมาธิรูตัววาตนกําลังยึดม่ันในรูปขันธ แลวใชปญญา
พิจารณารูตามความเปนจริงวา รูปขันธหรือรางกายยอมมีการเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป ไมใชตัวตน
ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา ทุกส่ิงทุกอยางลวนเปนไปตาม
กฎไตรลักษณ คือ ไมเท่ียง  เปนทุกข และไมมีตัวตน ดังนั้นเราจึงไมควรยึดม่ันถือม่ันในรูปขันธ 

๔.๔.๒ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการพิจารณาไตรลักษณในเวทนาขันธ 
 เวทนาขันธหมายถึง ความรูสึก สุข ทุกข และอทุกขมสุข ท่ีเกิดจากการ

กระทบเปนคร้ังๆ ตามเหตุปจจัย เวทนาเปนการรับรูอารมณหรือส่ิงท่ีมากระทบสัมผัสทางตา หู
จมูก ล้ิน กาย ใจ ไดแก เย็น รอน ออน แข็ง เปนตน แลวเกิดความรูสึกจากการกระทบสัมผัสนั้น
อยางใดอยางหนึ่งใน ๓ อยาง ไดแก 

๑. ความรูสึกวาสุข เชน ดีใจ เบิกบานใจ เปนตน 
๒. ความรูสึกวาทุกข เชน เสียใจ ไมสบายใจ เปนตน 
๓. ความรูสึกเฉยๆ คือไมสุขไมทุกข ไมดีใจไมเสียใจ 

 เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือ
ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกลก็ตาม นี้รวมเรียกวา เวทนาขันธ๕๒๓  

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนใน
การพิจารณาไตรลักษณในเวทนาขันธ คือ จะตองมีสติรูเทาทันอวิชชาท่ีทําใหเกิดความยึดม่ันใน
ความรูสึกสุขหรือทุกขหรือไมสุขไมทุกข จิตจดจออยางตอเนื่องท่ีจะยับยั้งความไมรูที่เปนเหตุให

                                                        
๕๒๓อภ.ิวิ.๓๕/๘/๔. 



๒๙๖ 

 

เกิดความรูสึกหรือเวทนาขันธในขณะน้ัน จิตเกิดการต้ังม่ัน แนวแน ผอนคลาย เกิดความสงบ และ
เปนสมาธิรูตัววา กําลังมีความรูสึกสุข กําลังมีความรูสึกทุกข กําลังมีความรูสึกเฉยๆ เชน กําลังรูสึก 
มีความสุขในการเท่ียวชวงวันหยุดยาวตอเนื่องเทศกาลปใหม รูสึกวาเวลาแหงความสุขผานไปเร็ว
กําลังรูสึกมีความทุกขท่ีสอบเขามหาวิทยาลัยไมได รูสึกวาเวลาแหงความทุกขผานไปชา กําลังรูสึก
เฉยๆ ไมสุขไมทุกข เหมือนคนขาดสติหรือไมรูตัว เปนตน แลวใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริง
วา ความรูสึกท่ีเกิดจากการกระทบสัมผัสทางอายตนะ ๖ บางคร้ังก็เปนความรูสึกวาสุข บางคร้ังก็
เปนความรูสึกวาทุกข บางคร้ังก็เปนความรูสึกวาเฉยๆ ข้ึนอยูกับเหตุปจจัยในเวลาน้ัน ทุกส่ิงรวมท้ัง
เวทนาขันธมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา คือเกิดข้ึน ต้ังอยู และดับไป ไมใชตัวตน ไมใชสัตว
บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา ทุกส่ิงลวนอยูภายใตกฎไตรลักษณ คือ มีความ
ไมเท่ียง แปรปรวน เปล่ียนแปลง (อนิจจัง) เปนทุกข คงทนอยูไมได(ทุกขัง) ไมอาจบังคับควบคุมได 
(อนัตตา) เปนผลใหคลายความยึดม่ันถือม่ันในเวทนาขันธลงได   

ยกตัวอยางเชน สุขเวทนาท่ีเกิดจากการถูกล็อตเตอรี่รางวัลท่ี ๒ เกิดความรูสึก
ต่ืนเตน ดีใจ และเบิกบานใจเปนอยางมาก อยากจะบอกความรูสึกสุขท่ีลนอยูขางในใหคนอ่ืน ๆ รับรู
มีความรูสึกสุขมากอยากท่ีจะทําอะไรหลายๆ ส่ิง มีความรูสึกสุขมากอยากท่ีจะไดอะไรหลาย ๆ อยาง 
มีความรูสึกสุขเต็มเปยมหัวใจพองโต คือมีความรูสึกสุขมากๆ ในเวลานั้น กระบวนการสมถภาวนา
และวิปสสนาภาวนทําใหมีสติรูทันอวิชชาท่ีทําใหเกิดเวทนาขันธ  จิตจดจอยับยั้งอวิชชาอยางตอเนื่อง
ไมใหยึดติดในเวทนาขันธ จิตเกิดความสงบ ผอนคลาย เปนสมาธิรูตัววากําลังยึดม่ันในเวทนาขันธ 
แลวใชปญญาพิจารณารูตามความเปนจริงวา ความรูสึกท่ีเกิดจากการกระทบสัมผัส(เวทนาขันธ) 
อันไดแก ความรูสึกสุข ทุกข ไมสุขไมทุกข ยอมเปล่ียนแปลงตลอดเวลา คือ มีการเกิดข้ึน ต้ังอยู 
ดับไป ทุกส่ิงลวนอยูภายใตกฎไตรลักษณ คือ มีการแปรเปล่ียนไป (อนิจจัง) คงทนอยูไมไดเชนนั้น
(ทุกขัง) และไมอาจบังคับควบคุมได (อนัตตา) ดังนั้นเราจึงไมควรยึดม่ันถือม่ันในเวทนาขันธ 

๔.๔.๓ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการพิจารณาไตรลักษณในสัญญาขันธ 
 สัญญา แปลวา ความจําได ความหมายรูได ขณะใดท่ีเกิดความจําความหมายรู

ในสมมติบัญญัติ ขณะน้ันสติก็จะกําหนดรูสังเกตลักษณะของความจําความหมายรูท่ีเกิดข้ึนนั้น 
ความจํา ไดแก จําส่ิงท่ีไดเห็น จําเสียงท่ีไดยิน จํากล่ินท่ีไดดม จํารสท่ีไดล้ิม หรือ จําเร่ืองราวในอดีต
ท่ีผานมา เปนตน ความหมายรู ไดแก กําหนดสีเขียว สีแดง สีเหลือง คน สัตว หญิง ชาย รถ บาน 
โตะ เกาอ้ี เปนตน สัญญาอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือภายนอก
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกลก็ตาม นี้รวมเรียกวา สัญญาขันธ๕๒๔  
                                                        

๕๒๔อภ.ิวิ.๓๕/๑๔/๗. 



๒๙๗ 

 

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตน
ในการพิจารณาไตรลักษณในสัญญาขันธ คือ จะตองมีสติรูเทาทันอวิชชาท่ีทําใหเกิดความยึดม่ัน
ถือม่ันในส่ิงท่ีจําไดหมายรูจากการกระทบสัมผัส จิตจดจออยางตอเนื่องยับยั้งความหลงยึดติดใน
ส่ิงท่ีจําไดหมายรู จิตเกิดการต้ังม่ัน แนวแน ผอนคลาย เกิดความสงบ เปนสมาธิรูตัววา กําลังหลงติด
ยึดม่ันในสัญญาขันธ เชน จําหมายรูวาสุนัขตัวสีขาวนี้เปนของเรา จําหมายรูวาความสุขท่ีเกิดข้ึน
เม่ือวานนี้เปนของเรา จําหมายรูวารถยนตคันงามหรูเปนของเรา จําหมายรูวาชีวิตนี้เปนของเรา เปนตน
แลวใชปญญาพิจารณารูตามความเปนจริงท่ีวา ส่ิงท่ีจําไดหรือส่ิงท่ีหมายรูนั้นมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาคือ เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป ไมใชตัวตน ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา
ไมใชของเรา ทุกส่ิงลวนอยูภายใตกฎไตรลักษณ คือ มีความไมเท่ียง แปรปรวน เปล่ียนแปลง 
(อนิจจัง) เปนทุกข คงทนอยูไมได (ทุกขัง) ไมอาจบังคับควบคุมได (อนัตตา) เปนผลใหคลายความ
ยึดม่ันถือม่ันในสัญญาขันธลงได   

ยกตัวอยางเชน จําไดถึงสุนัขตัวสีน้ําตาลท่ีเคยเล้ียงวา มีความผูกพันกับเรามาก 
เคยวิ่งเลนกับมันในสนามหญา เคยอาบน้ําใหมันทุกวันเสาร เคยพามันนั่งรถไปตลาด เปนสุนัขท่ี 
ตัวไมใหญ ฉลาดมาก เหาเกง ทําหนาท่ีเฝาบานไดดีมาก แตมีโรคประจําตัว เสียชีวิตลงเม่ือปท่ีแลว 
เปนสุนัขท่ีเรารักมาก กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนทําใหมีสติรูเทาทันอวิชชาที่ทําให
เกิดความยึดม่ันหลงยึดติดในสัญญาขันธ ซ่ึงอาจมีเวทนาขันธเกิดรวมอยูดวย คือจําไดถึงความรูสึกดี ๆ
ท่ีผูกพันกับสุนัขตัวนั้น  จิตจดจอยับยั้งอวิชชาอยางตอเนื่องไมใหหลงยึดติดในสัญญาขันธ จิตเกิด
ความสงบ ผอนคลาย เปนสมาธิรูตัววาตนกําลังยึดม่ันในสัญญาขันธ คือ จําไดถึงความรูสึกรักและ
ผูกพันมากๆ กับสุนัขตัวนั้น แลวใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริงวา ส่ิงตางๆ ท่ีจําไดเกี่ยวกับสุนัข
ตัวนั้น สักแตวาเปนความทรงจํา ทุกส่ิงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาคือ เกิดข้ึน ต้ังอยู และดับไป 
ไมใชตัวตน ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา ทุกส่ิงทุกอยางลวน
เปนไปตามกฎไตรลักษณ คือ ไมเท่ียง เปนทุกข และไมมีตัวตน ดังนั้นเราจึงไมควรยึดม่ันถือม่ันใน
สัญญาขันธ 

๔.๔.๔ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการพิจารณาไตรลักษณในสังขารขันธ 
  สังขารขันธ  หมายถึง  สภาวะที่ปรุงแตงจิตใหมีอาการแตกตางกันไป

เปนกุศลบาง อกุศลบาง อัพยากฤตบาง (สวนท่ีเปนกลางๆ ) มีท้ังฝายดีงามและฝายไมดี เชน โลภะ
โทสะ โมหะ มัจฉริยะ วิจิกิจฉา ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ ปญญา วิริยะ ปติ รัก ชัง โกรธ สติ ปญญา



๒๙๘ 

 

เปนตน สังขารอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกลก็ตาม นี้รวมเรียกวา สังขารขันธ๕๒๕  

 กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตน
ในการพิจารณาไตรลักษณในสังขารขันธ คือ จะตองมีสติรูเทาทันอวิชชาท่ีทําใหเกิดความยึดม่ัน
ถือม่ันในสภาวะท่ีปรุงแตงจิตไปตางๆ  จิตจดจออยางตอเนื่องท่ีจะยับยั้งความไมรูท่ีเปนเหตุใหยึด
ม่ันหลงยึดติดสภาวะท่ีปรุงแตงจิตในขณะนั้น จิตเกิดการต้ังม่ัน แนวแน ผอนคลาย เกิดความสงบ 
และเปนสมาธิรูตัววา เดี๋ยวรัก เดี๋ยวโกรธ เดี๋ยวอิจฉา เดี๋ยวสงสัย เดี๋ยวลังเล เดี๋ยวรําคาญ เดี๋ยวเบื่อหนาย
เดี๋ยวฟุงซาน เปนตน แลวใชปญญาพิจารณารูตามความเปนจริงวา สภาวะท่ีปรุงแตงจิตเกิดจากการ
กระทบสัมผัสทางอายตนะ ๖ เปนเหตุปจจัย เชน เม่ือกอนเรารักเพื่อนคนนี้มาก วันนี้เราเกลียดเขา
แมกระท่ังหนาก็ยังไมอยากมอง แสดงใหเห็นวา สภาวะท่ีปรุงแตงจิตเกิดข้ึนไดในลักษณะตางๆ
ท้ังฝายดีและฝายไมดี มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาคือ เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป อาทิเชน สติก็สักแตวาสติ
สักแตวาเปนธรรมชาติท่ีระลึกรู ปญญาก็สักแตวาปญญา สักแตวาเปนธรรมชาติท่ีเปนความรู ไมใช
ตัวตน ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา ทุกส่ิงลวนอยูภายใต
กฎไตรลักษณอันไดแก มีความไมเท่ียง แปรปรวน เปล่ียนแปลง (อนิจจัง) เปนทุกข คงทนอยูไมได 
(ทุกขัง) ไมอาจบังคับควบคุมได (อนัตตา) เปนผลใหคลายความยึดม่ันถือม่ันในสังขารขันธลงได  

ยกตัวอยางเชน เกิดอารมณเบ่ือหนายทอแทในการทํางาน โกรธคนท่ีบาน 
หงุดหงิดเจอปญหาการจราจรติดขัด อิจฉาท่ีพอรักนองมากกวา ฟุงซานอยากมีบานหลังใหญ ระแวง
วาภรรยานอกใจไปมีชู รําคาญคนท่ีนั่งอยูโตะขาง ๆในท่ีทํางาน เปนตน อาจกลาวไดวา ในชวงเวลา
เพียงไมกี่วินาที จิตเกิดสภาวะปรุงแตงไดมากมาย มีการเกิดดับ เกิดดับ เร็วมากตลอดเวลา
กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนทําใหมีสติรูทันอวิชชาท่ีทําใหเกิดการยึดม่ันถือม่ันใน
สภาวะท่ีปรุงแตงจิตไปตางๆ จิตจดจอยับยั้ง อวิชชาอยางตอเนื่องไมใหหลงยึดติดอยูในสภาวะท่ีปรุง
แตงจิตนั้น จิตเกิดความสงบ ผอนคลาย เบาสบาย เปนสมาธิ รูตัววาขณะน้ันจิตกําลังเกิดอารมณปรุงแตง
มากมาย เชน โกรธ อิจฉา เบ่ือหนาย ทอแท ฟุงซาน ลังเล ฯลฯ แลวใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริง
วา การเกิดอารมณปรุงแตงของจิตเปนเพราะกิเลสท่ีเขามากระทบจิตทางอายตนะ ๖ สภาวะท่ี
ปรุงแตงจิตมีลักษณะตาง ๆ มีการเกิดข้ึน ต้ังอยู และดับไปตลอดเวลา ทุกส่ิงทุกอยางลวนเปนไปตาม
กฎไตรลักษณ คือ ไมเท่ียง เปนทุกข และไมมีตัวตน ดังนั้นเราจึงไมควรยึดม่ันถือม่ันในสังขารขันธ 

 

                                                        
๕๒๕อภ.ิวิ.๓๕/๒๐/๑๐. 



๒๙๙ 

 

๔.๔.๕ ฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการพิจารณาไตรลักษณในวิญญาณขันธ 
  วิญญาณขันธ หมายถึง จิตหรือธรรมชาติท่ีรูอารมณทางทวารทั้ง ๖ ไดแก

จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ เม่ือมีการ
กระทบทางอายตนะ ๖ จะเกิดการรูแจงทางอารมณข้ึนท่ีจิต เชน ตากระทบรูป สภาพเห็นก็เกิดข้ึน
หูกระทบเสียง สภาพไดยินก็เกิดข้ึน จมูกกระทบกล่ิน สภาพไดกล่ินก็เกิดข้ึน ล้ินกระทบรส
สภาพรูรสก็เกิดข้ึน กายกระทบโผฏฐัพพะ สภาพรูส่ิงท่ีตองกายก็เกิดข้ึน เชน รูสึกเย็น รอน แข็ง 
ออน หยอน ตึง ฯลฯ ใจกระทบธรรมารมณ สภาพรูในใจก็เกิดข้ึน ธรรมชาติท่ีรูอารมณของจิต
เกิดข้ึนรวดเร็วมาก คือเกิดดับ เกิดดับ ตลอดเวลา วิญญาณขันธอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต
อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกลก็ตาม
รวมเรียกวา วิญญาณขันธ๕๒๖  

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตน 
ในการพิจารณาไตรลักษณในวิญญาณขันธ คือ จะตองมีสติรูทันอวิชชาที่ทําใหจิตเกิดความยึดม่ัน 
หลงยึดติดในสภาพท่ีรูอารมณทางทวารท้ัง ๖  จิตจดจออยางตอเนื่องท่ีจะยับยั้งความไมรูท่ีเปนเหตุ
ใหยึดม่ันหลงยึดติดในวิญญาณขันธในขณะนั้น จิตเกิดการต้ังม่ัน แนวแน ผอนคลาย เบาสบาย 
เกิดความสงบ และเปนสมาธิรูตัววา กําลังเห็น กําลังไดยิน กําลังไดกล่ิน กําลังล้ิมรส กําลังรูสึกเย็น 
กําลังคิดนึกในใจ เปนตน แลวใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริงวา ธรรมชาติท่ีรูอารมณทางทวาร
ท้ัง ๖ เกิดจากการกระทบสัมผัสทางอายตนะ ๖ เปนเหตุเปนปจจัย เชน เห็นอยางนี้ ไดยินอยางนั้น 
ไดกล่ินเหม็น ไดล้ิมรสอรอย นึกถึงความลําบากในวัยเด็ก เปนตน แสดงใหเห็นวา ธรรมชาติท่ีรู
อารมณทางทวารท้ัง ๖ เกิดข้ึนไดในลักษณะตาง ๆ  มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาคือ เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป
เห็นก็สักแตวาเห็น ไดยินก็สักแตวาไดยิน สัมผัสเย็นก็สักแตวาสัมผัสเย็น ไมใชตัวตน ไมใชสัตว
บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา ทุกอยางลวนอยูภายใตกฎไตรลักษณ อันไดแก 
มีความไมเท่ียง แปรปรวน เปล่ียนแปลง (อนิจจัง) เปนทุกข คงทนอยูไมได (ทุกขัง) ไมอาจบังคับ
ควบคุมได (อนัตตา) เปนผลใหคลายความยึดม่ันถือม่ันในสังขารขันธลงได  

ยกตัวอยางเชน บนทองถนนเห็นสภาพการจราจรที่ติดขัดอยางมาก ไดยินเสียง
บีบแตรรถดังตอเนื่อง ไดกล่ินควันดําของรถเหม็นมาก รูสึกสัมผัสอากาศรอนทามกลางไอแดด 
ใจนึกไปถึงท่ีบาน ฯลฯ สภาพท่ีจิตรูอารมณทางทวารท้ัง ๖ ในเวลานั้นมีการเกิดดับ เกิดดับ 
ตลอดเวลา มีการเห็นตาง ไดยินตาง ๆ ไดกล่ินตาง ๆ ไดรสตาง ๆ สัมผัสกายไดตาง ๆ นึกในใจตาง ๆ 

                                                        
๕๒๖อภ.ิวิ.๓๕/๒๖/๑๓. 



๓๐๐ 

 

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาทําใหมีสติรูทันอวิชชาท่ีทําใหเกิดการหลงยึดติดสภาพท่ี
จิตรูอารมณผานทวารท้ัง ๖  จิตจดจอยับยั้งอยางตอเนื่องไมใหหลงยึดติดอยูกับสภาวะท่ีรูอารมณนั้น 
จิตเกิดความสงบ ผอนคลาย เบาสบาย เปนสมาธิ รูตัววา เห็นส่ิงนั้น ไดยินส่ิงนี้ ไดกล่ินอยางนี้ 
ไดล้ิมรสอยางนั้น ไดสัมผัสทางกาย ไดรับรูทางใจอยางนี้ แลวใชปญญาพิจารณารูตามความเปนจริงวา 
สภาพรูอารมณท่ีเกิดข้ึนกับจิตมาจากการกระทบผานอายตนะ ๖ และสภาพรูอารมณนั้นมีการเกิดข้ึน 
ต้ังอยู และดับไป ทุกส่ิงทุกอยางลวนเปนไปตามกฎไตรลักษณ คือ ไมเท่ียง เปนทุกข และไมมีตัวตน 
ดังนั้นเราจึงไมควรยึดม่ันถือม่ันในวิญญาณขันธ 

 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาทําใหเกิด
สติรูทันยับยั้งอวิชชาที่ทําใหเกิดความไมรูหรือความหลงยึดติดในขันธ ๕ เม่ือจิตมีสมาธิ คือ รูอยาง
ตอเนื่องท่ีจะไมลุมหลง ไมมัวเมา ไมหลงยึดติดอยูกับขันธ ๕ แลว ปญญาก็ยอมเกิดข้ึน สามารถ
พิจารณามองเห็นส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริงวา ทุกอยางลวนอยูภายใตกฎไตรลักษณ อันไดแก 
มีความไมเท่ียง แปรปรวน เปล่ียนแปลง (อนิจจัง) เปนทุกข คงทนอยูไมได (ทุกขัง) ไมอาจบังคับ
ควบคุมได (อนัตตา) ไมใชตัวตน ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา
ฉะนั้นเราจึงไมควรยึดม่ันถือม่ันในตัวตน เราควรพิจารณาหาวิธีการหรือหนทางแกไขปญหา
ตามลําดับอยางเปนข้ันเปนตอน ใชปญญาพิจารณาตัดสินไดวาอะไรควรไมควร อะไรถูกไมถูก 
อะไรใชไมใช อะไรใชประโยชนไมใชประโยชน เปนตน สรุปแลวก็คือ ใชปญญาพิจารณามองเห็น
ทุกส่ิงทุกอยางตามจริงและถองแท พระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยแกปญหาของมนุษยโดยตัวมนุษย
เองที่เหตุและปจจัย ดังนั้นการฝกจิตจากข้ันสมถะไปสูข้ันวิปสสนาจึงทําใหเกิดปญญาและสามารถ
พัฒนาข้ึนเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดเขาสูวิมุตติ คือ ความหลุดพนจากทุกขท้ังปวง   

 
๔.๕ การฝกจิตเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

จากท่ีผูวิจัยวิเคราะหดังรายละเอียดขางตน จะเห็นไดวา การบูรณาการการฝกจิตเขากับ
การควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิตนั้น สามารถมองไดเปน ๔ มิติ คือ มิติกายกับสังคม
เปนมิติของการดําเนินชีวิตในการที่ตนจะตองไปมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับภายนอก สวนจิต
และปญญาเปนมิติของการดําเนินชีวิตท่ีจะตองฝกฝนปฏิบัติจิตท่ีอยูภายในตน ดังนั้นเพื่อใหงานวิจัย
มีความสมบูรณครอบคลุมท้ังการวิเคราะหวิจัยเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยจึงไดทําการ
สัมภาษณเชิงลึกกับผูชํานาญการ นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนท้ังหมด ๙ รูป/คน ดังนี้ 



๓๐๑ 

 

ก. พระภิกษุผูทรงคุณวุฒิ ๔ รูป ไดแก 
   ๑)  พระสาสนโสภณ เจาอาวาสวัดโสมนัสวิหาร และอาจารยประจํามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย๕๒๗   
  ๒) พระเทพวิสุทธิกวี  ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร และอาจารยประจํามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย๕๒๘  
  ๓)  พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพอสุรศักดิ์ เขมรังสี) เจาอาวาสวัดมเหยงคณ๕๒๙ 
 ๔)  พระราชสิทธิมุนี วิ. ผูชวยเจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ เจาคณะเขตพญาไท
ผูอํานวยการสถาบันวิปสสนาธุระ มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๕๓๐ 
          ข. นักวิชาการผูมีความชํานาญการทางดานพระพุทธศาสนา ๒ ทาน ไดแก  

  ๑)  รท.ผศ.ดร. บรรจบ  บรรณรุจิ  อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๕๓๑  
  ๒)  รศ.ดร.จํานง คันธิก  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย๕๓๒   

          ค. ชาวพุทธท่ีฝกปฏิบัติภาวนาเปนประจําและชวยสนับสนุนการเผยแผ ๓ ทาน ไดแก  
  ๑)  พญ.ดร.อมรา  มลิลา ผูบรรยายธรรมและใชหลักธรรมเยียวยาผูปวยระยะสุดทาย
แทนยา๕๓๓        
  ๒)  ดร.ดาราวรรณ  เดนอุดม  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ๕๓๔    
    ๓)  คุณวิลาวัลย  ดวงเสมอ  ผูฝกปฏิบัติภาวนาที่บานและท่ีวัดเปนประจําตอเนื่องตลอด๕๓๕  

  ในการพิจารณาเลือกสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการนั้น ผูวิจัยพิจารณาเลือกจาก
ผูท่ีมีความรูความชํานาญการทางพระพุทธศาสนาท้ังดานปริยัติและปฏิบัติ มีผลงานทางวิชาการและ 
การบรรยาย รวมทั้งเปนอาจารยสอนประจําท่ีมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหง สําหรับชาวพุทธท่ี
เปนนักปฏิบัตินั้น ผูวิจัยเลือกจากผูท่ีฝกปฏิบัติภาวนาอยูเปนประจําและไดรับผลจากการปฏิบัติท่ี

                                                        
๕๒๗สัมภาษณ พระสาสนโสภณ, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๕๒๘สัมภาษณ พระเทพวิสุทธิกว,ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๕๒๙สัมภาษณ พระครูเกษมธรรมทัต, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๕๓๐สัมภาษณ พระราชสิทธิมุนี วิ., ๗ กันยายน ๒๕๕๗. 
๕๓๑สัมภาษณ รท.ผศ.ดร. บรรจบ  บรรณรุจิ, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
๕๓๒สัมภาษณ รศ.ดร.จํานง คันธิก, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗.   
๕๓๓สัมภาษณ พญ.ดร.อมรา  มลิลา, ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗. 
๕๓๔สัมภาษณ ดร.ดาราวรรณ  เดนอุดม, ๑ กนัยายน ๒๕๕๗. 
๕๓๕สัมภาษณ คุณวิลาวัลย  ดวงเสมอ, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗.  



๓๐๒ 

 

เห็นเปนรูปธรรมและนํามาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตจริง   
  ๔.๕.๑  คําถามสัมภาษณและประเด็นท่ีตองการ 

          คําถามสัมภาษณและประเด็นท่ีตองการ ผูวิจัยไดต้ังคําถามท่ีครอบคลุมเนื้อหาของ
งานวิจัยท้ังหมด  ต้ังแตความสําคัญของการฝกจิต วิธีการปฏิบัติท่ีไดผล ผลท่ีไดจากการฝกจิตตาม
กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนา การฝกจิตตามกระบวนการของสมถภาวนาและวิปสสนา
ภาวนาเพื่อควบคุมและพัฒนาตน และบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตน โดยผูวิจัยแบง
คําถามออกเปน ๘ ขอและประเด็นท่ีตองการทราบของคําถามแตละขอแสดงในตารางท่ี ๔.๑
ดังตอไปนี้                   
ตารางท่ี ๔.๑  ประเด็นท่ีสัมภาษณผูทรงคุณวุฒ ิ

ลําดับ คําถามท่ีสัมภาษณ ประเด็นท่ีตองการ 
  ๑. การฝกจิตมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตหรือไม อยางไร มี, ตามหลักไตรสิกขา 

  ๒. ควรใชวิธีการฝกจิตตามกระบวนการสมถภาวนาและ
วิปสสนาภาวนาอยางไรจึงจะเหน็ผล 

ควรฝกจิตอยางตอเนื่อง
จากสมถะไปสูวิปสสนา 

  ๓.      การฝกจิตท้ังสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนามีผลดีแก     
ผูปฏิบัติในดานใดบาง อยางไร 

มีผลดีทุกดาน ท้ังดานกาย 
สังคม จิต และปญญา 

  ๔. การฝกจิตตามกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา
มีผลตอการควบคุมตนหรือไม อยางไร 

มีสติรูเทาทันกิเลสท่ีเกิดข้ึน 
ไมทําส่ิงท่ีตอบสนองกิเลส 

  ๕. การฝกจิตตามกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา
มีผลตอการพฒันาตนหรือไม อยางไร 

มีปญญารูชัดตามจริง
แกไขปญหา/ดบัทุกขได 

  ๖. การฝกจิตตามกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา
มีผลตอการควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย  สังคม  จติ 
และปญญาอยางไร 

มีสติรูเทาทันกิเลสในใจตน   
มีสมาธิรูจดจอตอเนื่อง     
มีปญญารูชัดตามความจริง 

  ๗. ขอเสนอแนะสําหรับผูฝกจิตนําหลักปฏิบัติของสมถภาวนา
และวิปสสนาภาวนามาใชในการควบคุมและพัฒนาตนให
บังเกิดผลดีไดอยางไร 

จะตองฝกเปนประจําทุกวัน
อยางตอเนื่อง เพื่อใหจติ
เกิดความชํานาญในการรู 

  ๘. บูรณาการหลักปฏิบัติของการฝกจิตตามกระบวนการของ
สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเขากับการควบคุมและ
พัฒนาตน ทานมีความคิดเหน็อยางไร 

สติ-รูทันและยบัยั้งกิเลสได 
สมาธิ-รูอยางตอเนื่องต้ังม่ัน   
ปญญา-รูชัดเขาใจตามจริง 

  



๓๐๓ 

 

               ๔.๕.๒  วิเคราะหคําสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ 
   คําถามท่ีสัมภาษณขางตนนั้น ผูวิจัยไดกลุมตัวอยาง ๙ ทานท่ีใหความเมตตาสละเวลาตอบ
คําถามสัมภาษณพรอมท้ังยกตัวอยางประกอบใหเขาใจไดอยางชัดเจน โดยภาพรวมแลวคําตอบท่ีได
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ คําตอบสวนใหญตรงกับประเด็นท่ีตองการในงานวิจัย แตก็ยังมี
บางประเด็นท่ีผูใหสัมภาษณขอใหนํามาเพิ่มเติมในงานวิจัยดวย คําถามท่ีผูวิจัยต้ังข้ึนมาสัมภาษณนี้
เพื่อตองการชี้ใหเห็นวา การฝกจิตมีความสําคัญและสามารถนํามาใชในการดําเนินชีวิตไดจริง ควรที่จะ
มีการฝกฝนเรียนรูและปฏิบัติอยางตอเนื่องจึงจะเห็นผล จําเปนท่ีจะตองฝกท้ังสมถภาวนาและ
วิปสสนาภาวนาเพราะผลท่ีเกิดมีความตอเนื่องกันจากสมาธิไปสูปญญา การฝกจิตทําใหควบคุมตน
และพัฒนาตนไปพรอมๆ กันได ซ่ึงเราสามารถนํามาประยุกตใชในมิติของการดําเนินชีวิต ๔ ดาน 
ไดแก ท่ีอยูภายในตน คือ ดานจิตกับดานปญญา และท่ีอยูภายนอกตน คือ ดานกาย(กายภาพ)กับดาน
สังคม ซ่ึงทานผูทรงคุณวุฒิไดตอบคําถามสัมภาษณแตละขอเปนดังนี้ 
  คําถามขอท่ี ๑  การฝกจิตมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตหรือไม อยางไร 

๑. พระสาสนโสภณ แสดงความเห็นวา การฝกจิตตองเดินไปตามหลักของไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปญญา และอยูในทางสายกลางคือ ไมตึงเกินไปไมหยอนเกินไป จิตคนเราตองฝกฝน
เหมือนกับท่ีคนเราตองออกกําลังกายจึงจะแข็งแรง การฝกจิตจะตองทําเปนประจําสมํ่าเสมอทุกวัน 

๒. พระเทพวิสุทธิกวี  แสดงความเห็นวา การฝกจิต คือ การเจริญสติรูเทาทันในสังขาร 
ปลอยวาง ไมยึดม่ันถือม่ัน ทําใหละตัณหาอุปาทานได ทําใหรูจักวางใจเปนกลาง ไมยินดียินราย 
เพราะทุกส่ิงทุกอยางอยูภายใตกฎไตรลักษณ 

๓. พระครูเกษมธรรมทัต  แสดงความเห็นวา การฝกจิตทําใหจิตมีสมาธิ สติ สัมปชัญญะ 
และเขาถึงปญญามองเห็นตามความเปนจริง ทําใหสามารถแกไขปญหาได การฝกหัดการเจริญ
สติสัมปชัญญะ ก็เพื่อใหรูเทาทันตัณหาที่เกิดข้ึนและละวางตัณหานั้นได 

๔. พระราชสิทธิมุนี ว.  แสดงความเห็นวา พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับจิต 
ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา “การฝกจิตยอมยังประโยชนใหสําเร็จ” “จิตท่ีฝกแลวนําสุขมาให” 
เพราะจิตท่ีฝกดีแลวมีผลตอพฤติกรรมมนุษย ไมใชพฤติกรรมทางจิตเทานั้น แตมีผลตอพฤติกรรม
ทางกายทางวาจา ถาจิตเปนกุศลเปนความดี กายก็จะออกมาเปนเร่ืองดี วาจาเปนเร่ืองดี ถาจิตเปน
อกุศลเปนบาป กายก็จะออกมาเปนเร่ืองบาป วาจาเปนเร่ืองบาป 

๕. รท.ผศ.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ  แสดงความเห็นดังนี้ จากท่ีมีพุทธพจนรองรับไววา “การฝกจิต
ยอมยังประโยชนใหสําเร็จ” แสดงใหเห็นวา การฝกจิตเปนธรรมไดจนกระท่ังควบคุมจิตได ถือวา
มีความสําคัญตอชีวิตมาก ตามหลักพระพุทธศาสนาชีวิตเรานั้นประกอบดวยกายกับจิต รางกายจะดี 
พฤติกรรมการพูดจะดีข้ึนอยูกับจิตท้ังนั้น ถาจิตดีการกระทําทางกายทางคําพูดก็จะดี ทําใหเกิด



๓๐๔ 

 

ประโยชน เกิดความรัก เกิดความสามัคคี เกิดความเขาใจ แตถาจิตไมดีแลว พูดหรือทําก็จะไมดี 
๖. รศ.ดร.จํานง คันธิก  แสดงความเห็นโดยยกพุทธพจนท่ีวา “จิตท่ีฝกแลวนําสุขมาให” 

หมายถึง คนท่ีฝกจิตแลวยอมมีความสุข ในทางตรงกันขามคนท่ีไมไดฝกจิตหรือขมจิตจะมีความทุกข
เปนสวนมาก เพราะจิตจะตกอยูในอํานาจของกิเลสคือโลภ โกรธ หลง การฝกจิตทําใหกิเลสลดนอยลง
หรือควบคุมใหจิตมีความโลภ โกรธ หลงนอยลง คืออยามีกิเลสมากไปจนลนทะลัก อยางคนท่ีไมได
ฝกจิต เวลาโกรธก็โกรธเต็มท่ี หลงก็หลงเต็มท่ี โลภก็โลภเต็มท่ี จึงเปนทุกข ในการฝกจิตนั้นจะตอง
ปฏิบัติท้ัง ๒ อยาง คือ สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา        

๗. พญ.ดร. อมรา  มลิลา แสดงความเห็นวา การฝกจิตมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิต
แนนอน เพราะเราฝกจิตเพื่อใหระลึกรูตัวเรา ปกติเราจะไมรูตัว พอมีผัสสะเกิด กระทบใจ ทําใหเกิด
อาการตาง ๆ รัก ชอบ ชัง แลวแตอารมณของเรา การระลึกรูตัว คือ มีสติ เสมือนเราหามลอเราเอาไว 
ท่ีเราจะแสดงอะไรออกไปเหมาะสมไหม ทําใหเกิดผลดีหรือผลเสีย ดังนั้นการฝกจิตทําใหมีสติ 
ซ่ึงจะชวยลดปญหาในชีวิตลงหรือไมมีปญหาเลย 

๘. ดร. ดาราวรรณ  เดนอุดม  แสดงความเห็นวา ตามหลักพระพุทธศาสนาจิตเปนผูส่ังการ 
ชีวิตจะดําเนินไปถูกผิดดีช่ัวเกิดจากคําส่ังของจิต ซ่ึงจะมีผลตอคนรอบขางและสังคมดวย การฝกจิต
ชวยกระตุนจิตสํานึกรูผิดชอบช่ัวดีใหเปนพื้นฐาน ท่ีสําคัญจะตองควบคุมจิตไมใหตกไปสูกิเลส 
อบายมุข ส่ิงยั่วยุตาง ๆ เชน เร่ืองเพศ เร่ืองยาเสพติดท่ีเปนปญหา การฝกจิตจึงเปนการสรางภูมิคุมกัน
และแกไขปญหาสังคมไดอยางตรงจุด ดังเชนท่ีอาจารยไปสอนการฝกจิตใหกับผูตองขังไดผลดีมาก 
การฝกจิตชวยปรับเปล่ียนพฤติกรรมพวกเขาได แตจะยืนยาวหรือไมข้ึนกับวาพวกเขาจะตองไปฝก
ตอเนื่อง ไมใชแคฝกอบรมกับอาจารยในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ เทานั้น การฝกจิตทําใหมีสมาธิดี
ในการทํางานการเรียน คือ มีประสิทธิภาพดีกวาคนท่ีไมไดฝกจิต 

๙. คุณวิลาวัลย  ดวงเสมอ  แสดงความเห็นวา การฝกจิตมีความสําคัญคือ ทําใหเรามีสติมากข้ึน
มีวุฒิภาวะในการรับผิดชอบมากข้ึน ควบคุมอารมณตนเองไดดีข้ึน ตัดสินใจแกไขปญหาไดดีข้ึนกวา
แตกอนท่ียังไมไดฝกจิต ชวงแรก ๆ ตัวเองมีความศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา เพียรทําดี แลว
รูวาดี เจอแตส่ิงดี เวลามีปญหาหรืออุปสรรคก็ผานพนไปได จึงลงมือปฏิบัติโดยการสวดมนต 
ตักบาตร ทําสมาธิทุกวัน เปนเวลา ๑ พรรษา ฟงพระเทศนสอน ไตถามกัลยาณมิตร หากเราลงมือ
ปฏิบัติไดจริง ทุกอยางก็จะมาใหรูไดเองโดยไมตองสงสัย  

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๙ ทาน  ทุกทานมีความเห็นตรงกันวา การฝกจิต 
มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต เพราะจิตเปนตัวการท่ีทําใหเกิดการกระทําตางๆ ทางกาย วาจา ใจ 
การฝกจิตทําใหมีสติรูตัว ไมตกอยูในอํานาจของกิเลส ไมกระทําส่ิงท่ีไมดีหรือส่ิงท่ีกอใหเกิดปญหา
ยิ่งไปกวานั้นการฝกจิตยังทําใหสามารถเขาถึงปญญาพิจารณาเห็นส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง



๓๐๕ 

 

ตามกฎของไตรลักษณ รูจักปลอยวาง ไมยึดม่ันถือม่ัน การฝกจิตจึงเปนสวนของการปฏิบัติตามหลัก
ไตรสิกขา ซ่ึงตรงกับประเด็นท่ีผูวิจัยศึกษา คือ การกระทําหรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนทุกอยางไมวา
จะเปนทางกาย วาจา ใจ เกิดจากจิตเปนผูบงการทั้งส้ิน การฝกจิตจึงมีความสําคัญท่ีจะตองศึกษาและ
ปฏิบัติใหเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ เพราะจะทําใหเราสามารถควบคุมตนไมใหกระทําส่ิงท่ี
ไมถูกตองตามกิเลสความอยากที่เกิดข้ึนในใจ และสามารถพัฒนาตนใหเขาถึงปญญาท่ีจะพิจารณา
รูแจงส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริงตามเหตุปจจัย 

คําถามขอท่ี ๒  ควรใชวิธีการฝกจิตตามกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา
อยางไรจึงจะเห็นผล 

๑. พระสาสนโสภณ  แสดงความเห็นวา การฝกจิตท่ีจะใหไดผลนั้นจะตองใชหลัก 
ของอิทธิบาท ๔ มาควบคุมการฝกจิตโดยตลอด อิทธิบาท ๔ หนุนสําเร็จไดทุกอยาง ฉันทะคือพอใจ 
ตองพยายามพอใจ วิริยะคือความเพียรพยายาม จิตตะคือคิดใครครวญตลอดเวลา และวิมังสาคือ 
เอาธรรมมาใชใครครวญหาเหตุผล การทําสมาธิตองทําเปนประจําทุกวันเพื่อใหจิตสงบจากนิวรณ ๕
การทําวิปสสนาทําใหเกิดปญญา ทําลายโลภ โกรธ หลง ปลอยวาง พิจารณาตามกฎไตรลักษณ 
ส่ิงใดเกิดอยูดับอยู ส่ิงนั้นไมเท่ียง ฉะนั้นไมยึดม่ันตัวตน ยึดม่ันมากก็ทุกขมาก ยึดม่ันนอยก็ทุกขนอย

๒. พระเทพวิสุทธิกวี  แสดงความเห็นวา การฝกจิตตองเกิดสติสัมปชัญญะ คือ มีสติรูตัว
ระลึกรูอดีตถึงปจจุบัน เหมือนการทบทวนวรรณกรรม และมีสัมปชัญญะรูเทาทันสามารถพิจารณา
ตามความเปนจริง จึงทําใหปลอยวางไดทุกกรณี ทําใหละทุกขได การฝกจิตจะตองมีความตอเนื่อง
จากสมถภาวนาไปวิปสสนาภาวนา หากเราเช่ือม่ันในพระพุทธเจา เราตองปฏิบัติ แลวก็จะเห็นผล
คําสอนของพระพุทธเจาไมจํากัดยุคสมัย (อกาลิโก) ตองนอมเขามาปฏิบัติใสใจ (โอปนยิโก) และ 
รูเห็นไดดวยตัวเอง (ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ) 

๓. พระครูเกษมธรรมทัต  แสดงความเห็นวา การฝกจิตไมวาจะทําในรูปแบบใด สุดทาย
ตองมาตอวิปสสนาใหได ใครที่มีความถนัดสมถะก็ทํากอนใหไดสมาธิจริง ๆ แลวยกจิตท่ีมีสมาธิ
ใหเขาสูไตรลักษณ ใหเห็นความไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา พระพุทธเจาทรงสอนเร่ืองการทํา
สมถะก็เพื่อเปนบาทฐานใหแกการทําวิปสสนา วิปสสนาทําใหเกิดปญญาเห็นแจงตามความเปนจริง 
ถาทําสมถะแลวไมตอวิปสสนาก็พนทุกขไมได การฝกจิตนั้นจะตองทําบอย ๆ ทําสมํ่าเสมอ เพื่อให
ระลึกรูสภาวะธรรม ตองทําแลวทําอีก ระลึกบอย ๆ จึงจะแจมแจง เหมือนกับการเจียระไนเพชร 
ตองเจียระไนแลวเจียระไนอีก จึงจะเพียงพอท่ีจะสองแสงแววาว คือตองมีความเพียรเขามาประกอบ 
แตไมทําดวยความทะยานอยาก 

๔. พระราชสิทธิมุนี ว.  แสดงความเห็นและอธิบายดังนี้ สมถะ แปลวา ภาวะท่ีทําใหจิตสงบ 
จิตไมถูกนิวรณเขาครอบงํา ภาวนา แปลวา การทําใหเจริญข้ึน ความหมายสมถภาวนา คือ การทําให



๓๐๖ 

 

จิตท่ีไมถูกนิวรณเขาครอบงําใหเจริญข้ึนมาก ๆ นิวรณทําใหจิตเศราหมอง แตถาจิตสงบระงับจากนิวรณ
จะมีผลใหกายวาจาเปนเร่ืองกุศลเปนเร่ืองใหญ วิปสสนา แปลวา เห็นแจง วิปสสนาภาวนาหมายถึง 
การพัฒนาจิตใหเกิดปญญามองเห็นตามความเปนจริง ไมใชเห็นตามท่ีเรารูสึกอยากใหมันเปน
พิจารณาเห็นสภาวธรรมวา ส่ิงท้ังหลายบังคับไมได มีการเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป ทางพระพุทธศาสนาใช
วิธีการภาวนาท้ังสองอยางในการพัฒนาจิต การเจริญสมถะจะตองฝกบอย ๆ ใหจิตสงบดวยการเจริญ
กรรมฐาน ๔๐ ขอ เลือกเอาตามจริตของตน การเลือกใหเหมาะกับจริตของตนนั้นไมไดหมายความวา
เลือกตามท่ีเราปฏิบัติแลวเราชอบ แตหมายความวาถาเลือกกรรมฐาน ๔๐ ไดถูกเหมาะกับจริตของตน
จะปรากฏผลวา โลภะ โทสะ โมหะ มันลดลง การเจริญวิปสสนาตองฝก ตองทําใหเจริญข้ึน(ภาวิตา) 
และตองเจริญใหมากเจริญบอย ๆ (พหุลีกตา) จะมีผลคือ ทําใหเราปฏิบัติธรรมไดสูงข้ึนเร่ือย ๆ ต้ังแต
เบ้ืองตน ทามกลาง และท่ีสุดคือนิพพาน   

๕. รท.ผศ.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ  แสดงความเห็นดังนี้ ในชีวิตประจําวันเรารับรูอารมณมาก 
ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ทําใหเกิดความรัก ความเกลียด ฯลฯ ทําใหจิตเราหวั่นไหว  เพราะฉะน้ันเราตอง 
ฝกจิตและควบคุมจิตอยางไรไมใหหวั่นไหว คือทําจิตใหรักเกลียดนอยลง วิธีการฝกจิตตามหลักของ
พระพุทธเจา คือ สมถะและวิปสสนา ทุกอยางตองเร่ิมตนจากสติ เพื่อใหเกิดสมาธิ เพื่อใหเกิดปญญา 
ความจริงในการฝกสมาธิ (สมถะ) และฝกวิปสสนาจะตองฝกสติเปนเบ้ืองตนกอน เพราะถาสติไมเกิด 
สมาธิและปญญาก็จะไมเกิด สภาวะของข้ันตอนท่ีฝกปฏิบัติตองเร่ิมจากสติกอน ฉะนั้น การฝกสติ
ตามหลักสติปฏฐานดีท่ีสุด เพราะเปนท้ังสมถะและวิปสสนาในตัว 

๖. รศ.ดร.จํานง คันธิก  แสดงความเห็นวา สมถะเปนตัวเดียวกับสมาธิ หมายถึง ความสงบ
แหงจิตหรือความนิ่งแหงจิตก็ได การที่จิตหยุดนิ่งอยูกับอารมณใดอารมณหนึ่ง ทําใหจิตมีกําลังต้ังม่ัน
เปนบาทฐานกาวไปสูวิปสสนา วิปสสนาหมายถึง การอบรมจิตใหเกิดปญญารูแจงตามความเปนจริง
อาจจะพิจารณาเลือกตามอารมณข้ันวิปสสนาภูมิ ไดแก  ขันธ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘  อินทรีย ๒๒
อริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ การเจริญวิปสสนาโดยพิจารณาตามความเปนจริงนั้นเทากับเปนการ
อบรมบมนิสัยทําใหใจเราหยุดนิ่งไมไปตามอารมณได เชน พิจารณาขันธ ๕ วา ตัวเราประกอบดวย
รูปกับนาม(กองขันธ) เม่ือขันธแยกออกจากกันก็ไมมีตัวเรา ฉะนั้นจึงไมควรยึดม่ันถือม่ันวา 
เปนตัวเราของเรา สรุปแลวการฝกจิตจะตองทําจิตใหนิ่งกอน(เปนสมถะ คือ สมาธิ) เพื่อใหจิต
มีกําลังและทําใหมองเห็นชัดข้ึนในการพิจารณาตามความเปนจริง (เปนวิปสสนา คือ ปญญา) 

๗. พญ.ดร. อมรา  มลิลา แสดงความเห็นวา การฝกจิตจะใหไดวิปสสนา(ปญญา)นั้น จะตอง
มีกําลังกอนคือสมถะ เร่ิมตนฝกจิตตองฝกสมถะกอนเพราะใจของเราไมนิ่ง ประเดี๋ยวไปซาย 
ประเดี๋ยวไปขวา เหมือนเศษเหล็ก เราตองนําเศษเหล็กไปวางในสนามแมเหล็ก ใหเปนแมเหล็ก
ช่ัวคราวกอน สมถะเปนการฝกจิตใหรวมเปนหนึ่งเดียวใหมีกําลัง พอรวมกําลังแลวก็ตองมองหา



๓๐๗ 

 

ทิศทางใหถูกตอง (มีปญญา) คือวิปสสนา ดังนั้นการฝกจิตตองมีท้ังสมถะและวิปสสนา โดยท่ี
จะตองทําสมถะใหต้ังม่ันกอนจึงจะทําวิปสสนาได  

๘. ดร. ดาราวรรณ  เดนอุดม  แสดงความเห็นวา การฝกจิตตองใชท้ัง ๒ ทาง คือ สมถะ ไดแก
ความสงบ และ วิปสสนา ไดแก ความฉลาดหรือปญญา จิตตองต้ังม่ันมีความสงบกอน (สมถะ) 
จึงจะเดินปญญาได (วิปสสนา) กลาวคือตองมีสมาธิอยูในระดับหนึ่งจึงจะวิปสสนาได ไมเชนนั้น
ถาเราพิจารณาไป ๆ โดยท่ีไมมีความสงบกอน การพิจารณานั้นอาจจะกลายเปนความฟุงซานไป
ไมไดเกิดปญญา ถาจิตไมนิ่งเม่ือพิจารณาไปไดนิดเดียวจิตก็อาจจะเปได เหมือนเราใชเทียนในเวลาท่ี
อานหนังสือ ถาเทียนมันแกวงก็เหมือนจิตเราแกวง อานหนังสือไมรูเร่ือง แตถาเทียนมันนิ่งเราจะ
เห็นชัดอานหนังสือไดรูเร่ือง 

๙. คุณวิลาวัลย  ดวงเสมอ  แสดงความเห็นวา การฝกจิตจะตองทําเปนประจําทุกวัน
ดวยความเพียร ถึงแมจะมีงานมีภาระมากก็ตองหาเวลาไปสวดมนต นั่งสมาธิ จะไดมากไดนอยก็ตอง
ปฏิบัติใหไดทุกวัน คือตองพากเพียรปฎิบัติอยางสมํ่าเสมอดวยความเชื่อม่ันศรัทธาในคําสอนของ
พระพุทธเจา ธรรมะตองลงมือทําเอง รูไดดวยตัวเอง พระพุทธเจาอยูท่ีใจ  

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๙ ทาน ทุกทานมีความเห็นเปนไปในทางเดียวกันดังนี้
ประการท่ีหนึ่ง การฝกจิตจะตองปฏิบัติท้ังสมถะและวิปสสนาเพราะมีความตอเนื่องกัน สมถะทําให
จิตสงบมีพลังเปนสมาธิ ไมถูกนิวรณเขาครอบงํา พรอมท่ีจะใชงานทางดานปญญา สวนวิปสสนา
ทําใหจิตเกิดปญญาพิจารณาเห็นตามความเปนจริงวา ทุกอยางลวนเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ
บังคับไมได มีการเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป ประการท่ีสอง การฝกจิตจะตองทําใหบอย ทําใหมาก ทําดวย
ความเพียร จึงจะเห็นผล พระสาสนโสภณไดช้ีแนะใหใชหลักของอิทธิบาท ๔ มาชวยหนุนนําการ
ฝกจิตใหบังเกิดผลสําเร็จ  ซ่ึงตรงกับประเด็นท่ีตองการในงานวิจัยคือ การฝกจิตจะตองฝกอยาง
ตอเนื่องจากข้ันสมถะไปสูข้ันวิปสสนา หม่ันฝกเปนประจําสมํ่าเสมอดวยความเพียรจึงจะบังเกิดผล
จากงานวิจัยพบวา กระบวนธรรมท่ีไดจากการเจริญสมถภาวนาตอเนื่องจนถึงวิปสสนาภาวนา ไดแก
สติ สมาธิ ปญญา 

คําถามขอ ท่ี  ๓  การฝกจิต ท้ังสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนามีผลดีแกผูปฏิ บัติ 
ในดานใดบาง อยางไร  

๑. พระสาสนโสภณ แสดงความเห็นวา การพัฒนาจิตหรือภาวนาในทางพระพุทธศาสนา 
ทําใหไดรับประโยชน ๓ ประการ ดังนี้ ประโยชนในปจจุบันคือ มีชีวิตอยูอยางสงบสุขและทําให
สังคมสงบสุขดวย ประโยชนในชาติหนาคือ เม่ือเกิดในชาติตอไปก็มีความสุข ไมเกิดในภพชาติท่ี
ตกตํ่า เพราะจิตมีคุณภาพสูง และประโยชนอยางสูงสุดคือ ทําใหมีปญญาตัดกิเลสไดหมด บรรลุ
มรรคผลนิพพาน ไมตองเวียนวายตายเกิดอีกตอไป   



๓๐๘ 

 

๒. พระเทพวิสุทธิกวี  แสดงความเห็นวา สมถภาวนา คือ คุมตนใหกายหยุดนิ่งสงบและ 
ไมออกนอกทางโดยใชสติ สติเปนหลักธรรมที่ใชไดในทุกกรณี วิปสสนาภาวนา คือ ปลอยตน
ใหเคล่ือนไหวโดยรูเทาทัน รูวาตนไปทําอะไรโดยมีสัมปชัญญะ การฝกจิตท้ังสมถะและวิปสสนา
ทําใหเกิดสติสัมปชัญญะ สามารถแกปญหาลดทุกขได โดยพิจารณาตามกฎไตรลักษณ นอกจากน้ี
การเจริญสติปฏฐานยังทําใหมีความจําดี ไมเปนโรคอัลไซเมอร  

๓. พระครูเกษมธรรมทัต  แสดงความเห็นวา การฝกจิตตามหลักสมถะและวิปสสนามีผลดี
คือ ใจท่ีมีสติสัมปชัญญะ รูละวางเปน ทําใหมีผลไปถึงกาย การฝกสติใหอยูกับอารมณปจจุบัน 
ทําใหจิตดี กายก็ดี นอนหลับ คลายความวิตกกังวล อยางเชนคนท่ีฝกอานาปานสติกําหนดลมหายใจ 
กายสงบ ใจสงบ ผูท่ีฝกจิตจะรูดีวา ตนฝกแลวไดผลหรือไม ใหดูวาตนมีสติสัมปชัญญะดีข้ึนไหม 
รูตัวมากข้ึนไหม เพราะถาเปนการปฏิบัติท่ีถูกแนวทางแลว ผลจะตองเปนไปในทางท่ีเบาข้ึน 
กายใจเบาข้ึน ไมใชฝกปฏิบัติแลวปวดหัวไปหมด เครงเครียด อยางนี้แสดงวาปฏิบัติไมถูกตอง 
การเจริญวิปสสนานั้นมีหลักวา ไมเพง แตก็ไมเผลอ ใชสติสัมปชัญญะระลึกรูสภาพธรรมตาง ๆ 
ไมเจาะจงวาจะตองเปนอารมณนั้น อารมณนี้ อารมณดีหรือไมดีก็ตาม สงบหรือไมสงบก็ตาม 
อะไรเกิดข้ึนอยางไรก็รูอยางนั้น แลวก็รูอยางไมตองการและไมปฏิเสธ คือ ไมยินดีและไมยินราย
ในสภาพธรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

๔. พระราชสิทธิมุนี ว.  แสดงความเห็นวา มีผลทุกอยาง กลาวคือ การปฏิบัติธรรมเปนการ
ฝกปรือ ฝกตนเอง เม่ือเราปฏิบัติดีแลวเหมือนมีอาวุธ คือ พระธรรมท่ัวท้ังตัว เรียกวาเปน ธรรมาวุธ
เพราะคนเราไมไดอยูในโลกน้ีคนเดียว เราตองติดตอส่ือสารภายนอกทางตา หู จมูก ล้ิน กาย เหลานี้
เปนอุปกรณ เม่ือเรามีธรรมาวุธดี ตาก็จะเปนจักษุปญญา (Wisdom Eye) หูก็จะเปนโสตปญญา 
(Wisdom Ear) เปนตน คือมีปญญาทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ก็หมายความวา เราสามารถดําเนินชีวิตได
ตามความเหมาะสม ไมทุกขมากเกินไปเม่ือคราวประสบทุกข หรือไมหลงระเริงกับสุขมากเกินไป
ในหวงท่ีมีความสุข การฝกตนคือการฝกใจอยูแลว การติดตอส่ือสารสัมพันธของมนุษยทุกอยาง
ข้ึนกับการรูของใจผานอุปกรณท่ีตอเช่ือมตา หู จมูก ล้ิน กาย  ฉะนั้นปญญาจริง ๆ แลวเกิดข้ึนท่ีใจ 

๕. รท.ผศ.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ  แสดงความเห็นดังนี้ ในการฝกจิตตามหลักสติปฏฐาน ๔ 
สติท่ีเกิดข้ึนนั้นจะบริสุทธ์ิ เปนสัมมาสติ แลวทําใหเกิดสัมมาสมาธิ (คือ สมถภาวนา) แลวทําใหเกิด
สัมมาทิฏฐิ (คือ วิปสสนาภาวนา) เปนตัวปญญา การฝกจิตท่ีจะทําใหเห็นผลไดนั้น ตองทําบอย ๆ 
ทําใหมาก ทําใหได ทําใหเกิดมีปฐมข้ึนในจิตใหไดคือสติ อยางเชนในชีวิตประจําวันสติกําหนดรูทันได
ตลอดเวลา เชน ในเวลาท่ีเราไปไหน พูดจากับใคร ฯลฯ สําหรับการอยูเงียบ ๆ ควรจะมีบางสําหรับ
ฝกใหเกิดสมาธิ แตในข้ันท่ีจะเปนวิปสสนาคือการกําหนดพิจารณาน้ันสามารถทําไดในชีวิตประจําวัน
ในการทํางาน เชน มีสติกําหนดรูลมหายใจเขาออก กําหนดการเคล่ือนไหวอิริยาบถ เปนตน 



๓๐๙ 

 

๖. รศ.ดร.จํานง คันธิก  แสดงความเห็นวา การฝกจิตมีผลดีหลายอยาง ๑) ทางกายคือ 
กายสงบทําใหสุขภาพกายดี มีโรคนอย ผิวพรรณผองใส ไมเครงเครียดหรือโรคท่ีมาจากความเครียด
จะหายได  ๒) ทางวาจามีผลดีคือ ทําใหมีความระมัดระวังในการพูด ไมน็อตหลุดหรือไมใจรอน 
มีอะไรกระทบก็ระลึกรูไดทันทีคือ มีสติ ๓) มีผลดีทางใจคือใจเย็นสงบลง ๔) มีผลดีทางสังคม คือ
คนท่ีมีกายวาจาใจสงบเย็นยอมมีคนอยากอยูใกล คนท่ีรวมงานก็เปนสุข คนท่ีมาขอคําปรึกษาก็จะ
ไดรับคําแนะนําถูกตองไมชักนําผิดทาง และ ๕) มีผลท่ีสําคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนา คือ
จิตหลุดพนจากอาสวะท้ังหลายดวยความไมยึดม่ันถือม่ัน และเขาถึงพระนิพพานไดในท่ีสุด  

๗. พญ.ดร. อมรา  มลิลา แสดงความเห็นไวดังนี้ การฝกจิตมีผลดีหลายประการ คือ 
๑) ทําใหเราแกปญหาในชีวิตประจําวันไดเท่ียงตรงชัดเจนข้ึน สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดจริง ๆ 
อยางตัดรากถอนโคน ไมวาจะเปนปญหาการงาน ปญหาครอบครัว ปญหากับเพื่อนฝูง ฯลฯ  ๒) ทําให
จิตใจท่ีมีความกังวล นึกถึงหรือเพออยากไดโนนอยากไดนี่ เปนจิตท่ีสงบ รูอยูกับปจจุบันไดมากข้ึน 
ไมครํ่าครวญถึงอดีตและไมเพอฝนถึงอนาคต ซ่ึงพอมันไมไดเราก็ทุกข ๓) ทําใหจิตเรามีกําลัง 
ไมพรอง อ่ิมเต็มตลอดเวลา มีอาหารหลอเล้ียงใจ คือมีปติ สุข ใจก็เปนใจท่ีอยูกับปจจุบัน เพราะฉะน้ัน
สุขภาพใจจะแข็งแรง ใจมีความสบาย ไมมีความกังวล ความกลัว หรือความทอแท 

๘. ดร. ดาราวรรณ  เดนอุดม  แสดงความเห็นวา การฝกสมถะทําใหจิตนิ่ง มีสมาธิดีก็ใชใน
การทํางานไดดีประสบผลสําเร็จ แตถาไมมีปญญาพอเจอปญหา เกิดงานไมไดดั่งใจ มันลมเหลว 
ก็อาจจะเสียศูนยได จะตองใชปญญาในการแกไข การฝกวิปสสนาทําใหเกิดปญญา สามารถควบคุม
ตัวเองไดในสถานการณตาง ๆ ท่ีมากระทบกระแทก ดีใจก็ไมดีใจเกินไป เสียใจก็ไมเสียใจจนเสียศูนย
ผูที่ฝกจิตดีแลวจะไมส้ินหวังเทาคนอ่ืน ลมแลวก็มีแรงลุกข้ึนได ปญญาในทางพระพุทธศาสนาคือ 
การยอมรับความจริงตามความเปนจริงท่ีวา ทุกอยางเปล่ียนแปลงไดเปนไปตามกฎธรรมชาติ คือ
กฎไตรลักษณ ไดแก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การฝกจิตจะตองไมเพียงแคฝกใหเกิดความสงบ 
แตจะตองฝกจิตใหถึงเดินปญญาได 

๙. คุณวิลาวัลย  ดวงเสมอ  แสดงความเห็นวา การฝกจิตทําใหเรามีสติตามดูรูทันอารมณ
ท่ีเกิดข้ึนท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก มีความระมัดระวังในเร่ืองอารมณของตนมากข้ึน จะไมทําอะไรไป
ตามอารมณนั้น พยายามวางใจเปนกลาง ไมเครียด นอกจากน้ีการฝกจิตยังทําใหรูกิเลสของตัวเอง 
สามารถเอาชนะกิเลสตัวเองได พยายามปดวาจา แลวใชปญญาพิจารณาหาทางแกไขปญหา     

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๙ ทาน ทุกทานมีความเห็นสอดคลองตรงกันวา การฝกจิต
มีผลดีแกผูปฏิบัติหลายดานในการดําเนินชีวิต ไมวาจะเปนทางดานกาย ทางดานสังคม ทางดาน
จิตใจ และทางดานปญญา เชน สุขภาพรางกายดีอันเปนผลมาจากจิตใจท่ีแจมใส ไมเครียด ไมทอแท
ไมวิตกกังวล ใชชีวิตอยูอยางสงบสุข สังคมหรือคนท่ีอยูรอบขางก็พลอยมีความสงบสุขไปดวย
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การฝกจิตทําใหเกิดปญญาพิจารณาเห็นตามความเปนจริง เอาชนะกิเลสของตนได ไมทุกขมาก
จนเกินไปหรือไมสุขมากจนเกินไป ไมยินดียินราย วางใจเปนกลาง จึงทําใหสามารถดําเนินชีวิตได
อยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงตรงกับประเด็นท่ีตองการในงานวิจัย กลาวคือ การฝกจิตมีผลดีตอการ
ควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต ท้ังทางดานกาย สังคม จิต และปญญา โดยเฉพาะดาน
ปญญาน้ันสําคัญมากท่ีสุด เพราะวา ปญญาทําใหเกิดรูชัด เขาใจ และพิจารณาตามความเปนจริง
มองเห็นวาทุกส่ิงทุกอยางลวนเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาภายใตกฎไตรลักษณ 
ทําใหเกิดความไมยึดม่ันถือม่ัน รูจักปลอยวาง สามารถคลายความทุกขลงไดหรือแกไขปญหาตางๆ ได
ซ่ึงการพัฒนาปญญาจะสงผลดีตอเนื่องมาถึงจิตคือ ทําใหจิตเบิกบาน ผองใส สงบสุข ปราศจากกิเลส
ทําใหชีวิตการเปนอยูสงบสุข รวมท้ังสังคมหรือชุมชนท่ีตนอาศัยอยูก็เกิดความสงบสุขดวยเชนกัน    

คําถามขอท่ี ๔  การฝกจิตตามกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนามีผลตอการ
ควบคุมตนหรือไม อยางไร 

๑. พระสาสนโสภณ แสดงความเห็นวา การฝกจิตมีผลตอการควบคุมตน คือ ทําใหจิตมีฐาน
ต้ังม่ันอยูท่ีสติ ทําอะไรก็ตาม ทําผิดไมได สติท่ีนึกถึงคุณธรรมและหลักธรรมเปนสัมมาสติ หมายถึง 
มีสติในการรับรูและประพฤติธรรมใหสมควรแกธรรม มีสติในการควบคุมจิตใหสงบปราศจาก
โลภ โกรธ หลง ทําใหการประพฤติปฏิบัติตนอยูในทางสายกลาง กินพอประมาณ อยูพอประมาณ 
ไมกระทําอะไรที่มากจนเกินไป คือ รูจักประมาณในการกระทํา ไมทําส่ิงท่ีกอใหเกิดทุกข 

๒. พระเทพวิสุทธิกวี  แสดงความเห็นวา การฝกจิตมีผลคือการเจริญสติ สติใชควบคุมตนได
ในทุกกรณี ดังพุทธพจนท่ีกลาววา สติเปนท่ีรวมของกุศลธรรมท้ังหมด เปรียบเสมือนรอยเทาชาง 
ใหญกวารอยเทาของสัตวอ่ืนๆ ซ่ึงรวมลงในรอยเทาชางได หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา กุศลธรรม
ท้ังหมดนั้นมีความไมประมาทหรือสติเปนมูลฐาน สติเปนความระลึกไดกอนท่ีจะทํา จะพูด จะคิด 
สวนสัมปชัญญะเปนความรูตัวในขณะท่ีทํา พูด คิดอยู โดยไมเผลอใจหรือขาดสติ 

๓. พระครูเกษมธรรมทัต  แสดงความเห็นวา การฝกจิตมีผลทําใหจิตมีสติ รูตัว รูกายใจ 
กลาวคือ รูกายท่ีกําลังเคล่ือนไหว รูใจท่ีกําลังรับรู กายสงบ ใจสงบ มีสติระลึกรูวาใจเปนกลาง 
ไมยินดียินราย ดูอยางละวาง ทําใหจิตไมไหลถลําไปตามอารมณ สามารถลดกิเลสในใจตนได
ใจรมเย็น ในการฝกจิตนั้นจะตองวางใจใหถูกตองตรงกลาง หมายความวา จะตองไมเพงมากเกินไป 
ไมบังคับมากเกินไป ไมไปกดขมเพราะจะทําใหเครงเครียดหรือตึงเกินไป ขณะเดียวกันก็ตอง 
ไมหยอนเกินไป เพราะอาจจะทําใหเผลอเรอหรือหลับใหล ฉะนั้นการฝกจิตทําใหควบคุมจิตได
ก็ยอมมีผลทําใหควบคุมตนได 

๔. พระราชสิทธิมุนี ว.  แสดงความเห็นวา การฝกจิตทําใหมีสติสัมปชัญญะ มีผลให 
พฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ เปนไปอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม ดังคําท่ีวา โลกไมชํ้า ธรรมไมขุน 
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ถาโลกดี แตธรรมไมดี ความสุขก็จะไมมากเปนเพียงความสุขช่ัวคร้ังช่ัวคราวทางอายตนะ ๖ ไมไดเปน
ความสุขสงบรมเย็น หลักธรรมท่ีใชควบคุมตนท่ีสําคัญมากคือ ธรรมคุมครองโลก ไดแก หิริ (ความ
ละอายบาป) โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวตอบาป)  

๕. รท.ผศ.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ  แสดงความเห็นดังนี้ สมถภาวนาเปนการฝกจิตท่ีนํามาใช
ควบคุมตนได กลาวคือ ฝกใหจิตสงบ ไมปรุงแตง เปนการลดตัณหา ลดความอยากท่ีทําใหเราดิ้นรน
แสวงหา สวนวิปสสนาภาวนาก็เปนการฝกจิตท่ีทําใหควบคุมตนไดจากการพิจารณาปลอยวาง 
มีปญญาเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง ทําใหคลายความยึดม่ันถือม่ัน ทําใหคลายความทุกขไปได
บางคนเม่ือฝกจิตในสํานักปฏิบัติธรรมไดแลว มีปญหาในการนํามาปรับใชในชีวิตจริง เชน จะใชวิธี
กําหนดอิริยาบถแตทําไมได วิธีเดียวท่ีทําไดจริงในชีวิตประจําวัน คือ กําหนดสติใหรูทันขณะปจจุบัน
สติจึงเปนหลักยึดเบ้ืองตนท่ีจะตองกําหนดรูใหได  

๖. รศ.ดร.จํานง คันธิก  แสดงความเห็นดังนี้ การฝกจิตก็คือการคุมจิต ถาคุมจิตได 
ก็ควบคุมตนได กลาวคือ ควบคุมตนไมใหประพฤติผิดทางกายและวาจา ยกตัวอยางเชน ไมผิดศีล 
รูจักกินรูจักใชพอประมาณ ระมัดระวังไมพูดจาหยาบคายหรือเพอเจอไปตามอารมณท่ีอยากจะพูด
ในมหาสติปฎฐานสูตรมีกลาววา จะตองมีสติรูตัวอยูเสมอไมวาจะยืน เดิน นั่ง นอน ถาย เค้ียว ฯลฯ 
การเจริญสติปฏฐานมีผลใหกายสงบ ไมนั่งยืนเดินเหมอลอย นอกจากนี้การฝกจิตทําใหมีสติต้ังม่ัน
ควบคุมตนได มีสติกําหนดรูทันวาตนกําลังทําอะไรอยู กําลังจะเดินไปในทางดีหรือทางไมดี คือ 
มีสติกําหนดรูทันตลอดเวลา  

๗. พญ.ดร. อมรา  มลิลา แสดงความเห็นวา ผลของสมถภาวนาทําใหจิตมีกําลังเหมือนเปน
แมเหล็กช่ัวคราว เราจะทําอะไรก็ทําดวยความพากเพียรสม่ําเสมอจนสําเร็จลุลวงได ไมท้ิงกลางคัน
ถาเราไมมีสมาธิเราก็อาจจะเบ่ือไดงายเปนเหมือนไมหลักปกข้ีเลน งานก็ไมสําเร็จ การฝกจิตจะตอง 
มีอิทธิบาท ๔ เปนเคร่ืองมือชวยในการปฏิบัติใหไดผลสมํ่าเสมอตอเนื่อง กลาวคือ มีความเต็มใจต้ังใจท่ี
จะทํา (ฉันทะ)  มีความเพียรทําตอเนื่อง (วิริยะ) เอาใจจดจอในการทํา (จิตตะ) และพิจารณาไตรตรอง 
ในส่ิงท่ีทํา (วิมังสา)  อิทธิบาท ๔ จึงเปนหลักธรรมสําคัญในการปฏิบัติภาวนาท่ีจะตองมีเชนเดียวกับสติ
ในการฝกจิตเราตองมีสติ ไมเผลอ ไมลืม เราจะตองมีสติผูกไวกับใจเราอยางตอเนื่องตลอดเวลาตั้งแต
ลืมตาต่ืนจนกระท่ังเขานอน เม่ือมีส่ิงใดมากระทบ เราก็มีสติรูตัว และไมเผลอมีอารมณไปกับผัสสะ
ท่ีดึงไป สติจะชวยดึงกลับมาใหเขาท่ีได ชวยหาทางกลับใหถูกได  

๘. ดร. ดาราวรรณ  เดนอุดม  แสดงความเห็นวา เม่ือเราฝกจิตอยางสม่ําเสมอมั่นคงแลว 
จะทําใหเรามีสติสัมปชัญญะซ่ึงถือวาเปนธรรมตัวเอกทางพระพุทธศาสนาในการควบคุมตน
ท้ังกาย วาจา ใจ เปรียบเหมือนเราฝกมาใหเช่ืองไวแลว เราจะข่ีมาไปไหนไปทําอะไรก็ไปไดดั่งใจ
แตถามามันยังพยศเราก็จะควบคุมมาไมไดเราก็จะข่ีไปไหนไมได การควบคุมตนนั้นจําเปนตอง
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อาศัยจิตท่ีมีพลังและเขมแข็ง เพราะเวลาท่ีจิตออนแอก็จะถูกส่ิงเราจากภายนอกมายั่วยุใหเกิดกิเลส
ข้ึนภายในจิตใจตน เกิดอารมณเกิดความตองการความอยากซ่ึงจะผลักดันใหทําส่ิงท่ีไมดี ฉะนั้น
การควบคุมตนจึงตองมีการฝกจิตท้ังสมถะและวิปสสนา เพื่อทําใหจิตสงบมีพลัง(สมถะ)และ
ใชปญญาในการตัดทอนกิเลสได (วิปสสนา) 

๙. คุณวิลาวัลย  ดวงเสมอ  แสดงความเห็นวา สมาธิทําใหจิตสงบ จิตจะม่ันคงข้ึน จิตจะนิ่งข้ึน
ไมหวั่นไหวไปตามอารมณท่ีมากระทบ เม่ือมีส่ิงใดมากระทบก็ผานไปเหมือนกับลมท่ีพัดผานไป 
แตกอนท่ียังไมไดฝกจิต เวลามีส่ิงใดมากระทบจะเกิดอารมณข้ึนมาทันที การฝกจิตทําใหเรามีสติ 
หยุดนิ่งฟง (มีสมาธิ) คิดกอนทํา พิจารณาตามความเปนจริง (ใชปญญา) 

จากคําถามสัมภาษณในขอนี้ ผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๙ ทาน มีความเห็นตรงกันวา การฝกจิตทําให
เกิดสติรูทันกิเลสท่ีกําลังเกิดข้ึนกับจิต สติเปนการระลึกได ไมเผลอ ไมลืม ทําใหสามารถควบคุมตนได
เพราะสติจะชวยทําใหจิตไมหวั่นไหวหรือไมไหลถลําลงไปตามอารมณท่ีมากระทบ สติเปนตัวชวย
ยับยั้งกิเลสแหงความโลภ โกรธ หลงใหเกิดนอยลง นอกจากน้ียังมีความเห็นเพิ่มเติมวา การฝกจิต
ทําใหเกิดปญญาท่ีชวยลดทอนอํานาจของกิเลสลงได คือ พิจารณามองเห็นตามความเปนจริงและ
เลือกกระทําแตส่ิงท่ีถูกตอง จึงเทากับวาใชปญญาควบคุมกิเลสของตนได ซ่ึงท้ังหมดนี้ตรงกับ
ประเด็นท่ีตองการในงานวิจัย คือ การฝกจิตท้ังสมถะและวิปสสนาทําใหเกิดสติ สมถภาวนาเร่ิมตน
จากการฝกจิตใหมีสติโดยกําหนดจิตอยูกับส่ิงท่ีกําหนด ท่ีเรียกวา กรรมฐาน ๔๐ เชน อานาปานสติ 
สวนวิปสสนาภาวนาเร่ิมตนจากการฝกจิตใหมีสติโดยกําหนดรูทันรูปนามและพิจารณาตามอารมณ
ข้ันวิปสสนาภูมิ เชน ขันธ ๕ การมีสติรูทันและสกัดกั้นกิเลสท่ีเขามากระทบจิตนั้น ชวยปองกันยับยั้ง
ไมใหกระทําส่ิงท่ีไมถูกตองหรือไมดีงาม ดังนั้นการฝกจิตตามกระบวนการของสมถะและวิปสสนา
ทําใหเกิดสติระลึกรูจึงสามารถควบคุมตนได 

 คําถามขอท่ี ๕  การฝกจิตตามกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนามีผลตอการ
พัฒนาตนหรือไม อยางไร 

๑. พระสาสนโสภณ แสดงความเห็นดังนี้ การฝกจิตมีผลตอการพัฒนาตน คือ เม่ือเราจะ 
ทําส่ิงใดก็ทําดวยจิตท่ีประกอบดวยธรรม ดวยความสงบ และเห็นแจงในเหตุผลหรือตามความเปนจริง 
ประพฤติธรรมเดินตามคุณธรรมตลอด พิจารณาส่ิงใดเปนกุศล ส่ิงใดเปนอกุศล เพื่อลดละกิเลสในใจ
ของตน(โลภ โกรธ หลง) มีปญญาเขาใจทุกส่ิงทุกอยางอยูภายใตกฎธรรมชาติคือ เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป
ท่ีเรียกวา กฎไตรลักษณ ฉะนั้นการฝกจิตจึงเปนการพัฒนาตนตามกระบวนการของไตรสิกขา 
อันไดแก ศีล สมาธิ ปญญา และมีผลทําใหเขาถึงนิพพานได 

๒. พระเทพวิสุทธิกวี  แสดงความเห็นวา การพัฒนาตนจะเกิดข้ึนไดนั้นจะตองพัฒนาจิต
ใหอยูในสัมมัปธาน ๔ ดังนี้ (๑) สังวรปธาน คือ ความเพียรในการระวังปองกันไมใหกิเลสเกิดข้ึนกับจิต
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หรือปองกันอารมณจากภายนอกไมใหเขามากระทบจิต ทําใหขุนมัว (๒) ปหานปธาน คือ ความเพียร
ในการละท้ิงความไมดีหรือเพียรสูบออกส่ิงท่ีไมดีใหหมดส้ินไป เปนการขัดเกลาจิตใจใหสะอาด
(๓) ภาวนาปธาน คือ ความเพียรในการสรางความดีงามท่ียังไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึนกับจิต หรือความเพียร
ในการพัฒนาจิตใหดีข้ึนได (๔) อนุรักขนาปธาน คือ ความเพียรพยายามรักษาส่ิงท่ีดีท่ีเกิดกับจิต
มิใหจางหายไป  

๓ .  พระครูเกษมธรรมทัต  แสดงความเห็นดังนี้  จิตเปนธาตุรู  ประกอบดวยเจตสิก
สติสัมปชัญญะ หากมีโยนิโสมนสิการเกิดข้ึนในจิต การพิจารณาดูสภาวะจิตจะมีการปรับมุมมอง
จากท่ีดูความวางในจิตเปล่ียนเปนดูการเปล่ียนแปลงสภาวะธรรมของจิต ความวางไมไดเปนสภาวะจริง
เพราะไมมีการเกิดดับ ไมใชอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โยนิโสมนสิการหรือการใสใจมาดูสภาวะท่ีจิต 
ทําใหระลึกไดตรงกับสภาวะธรรม(สภาพท่ีเปนจริง) และระลึกรูสภาวะธรรมที่เกิดข้ึนในจิตวา 
มีการเปล่ียนแปลงตามกฎธรรมชาติ คือกฎไตรลักษณ เชน ปติเปล่ียนแปลง สุขเปล่ียนแปลง สมาธิ
เปล่ียนแปลง ฯลฯ การฝกจิตจะตองไมติดกับความวาง(ท่ีไมไดเปนสภาวะธรรม)ในการปฏิบัติ 
ข้ันสมถะ แตจะตองพัฒนาจิตไปสูข้ันวิปสสนาคือ การใชปญญาพิจารณาเห็นความเปล่ียนแปลงตาม
สภาวะธรรมนั้น ๆ วิปสสนาเปนเร่ืองปญญา เปนเร่ืองท่ีมุงสละละกิเลสใหจิตสะอาดบริสุทธ์ิ 
อันเปนหนทางสูความดับทุกข  

๔. พระราชสิทธิมุนี ว.  แสดงความเห็นวา การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ 
การพัฒนาตนใหสูงข้ึนและใหดีข้ึน ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา บัณฑิตท้ังหลายยอมฝกตน แสดงวา 
คนเราทุกคนท่ีเกิดมาตองมีการพัฒนาตนจึงจะเปนบัณฑิตได การพัฒนาดวยสมถภาวนาและ
วิปสสนาภาวนาเปนกระบวนการพัฒนาตนท่ีตอมาจากศีล กลาวคือ กระบวนการพัฒนาตนตาม
หลักไตรสิกขา ประกอบดวย  (๑) พัฒนาทางกายวาจา คือ ศีล (๒) พัฒนาใจใหสงบ คือ สมาธิ
(๓) พัฒนาใจใหเกิดปญญา คือ ปญญา  เม่ือพัฒนาตนไดตามหลักไตรสิกขาก็เปนบัณฑิตตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

๕. รท.ผศ.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ  แสดงความเห็นดังนี้ การพัฒนาตนอยูท่ีกิเลสลด คุณธรรมเพ่ิม
ทางพระพุทธศาสนาถือวาสติเปนรากฐานของคุณธรรมท้ังปวง ดังพุทธพจนท่ีกลาววา สติเปน
ท่ีรวมของกุศลธรรมท้ังหมด เปรียบเสมือนรอยเทาชางท่ีใหญกวารอยเทาของสัตวอ่ืนๆ ซ่ึงรวมลงใน
รอยเทาชางได ถาสติไมเกิด คุณธรรมอ่ืน ๆ จะเกิดไมได สติท่ีนําไปสูการพัฒนาตนตองเร่ิมตนจาก
การเจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐานแปลวาฐานท่ีต้ังของสติ หมายถึง ใหใชกาย เวทนา จิต ธรรม เปน
ฐานท่ีต้ังใหสติพิจารณา พอพิจารณาแลว ต้ังม่ันแลว ฐานทั้ง ๔ ม่ันคงแลว สติปฏฐานปรากฏ มีผล
ใหจิตต้ังม่ัน มีสติ และทําใหพัฒนาคุณธรรมตาง ๆ ตามมาได  

๖. รศ.ดร.จํานง คันธิก  แสดงความเห็นวา ตามท่ีจริงแลวการฝกจิตคือการพัฒนาจิต และ
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การพัฒนาจิตก็คือการพัฒนาตน ดังนั้นการฝกจิตจึงเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาตนในทุก ๆ ดาน 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา จิตท่ีฝกแลวคือจิตท่ีมีความพรอมในการท่ีจะพัฒนาตนตอไปในดานกาย 
ดานวาจา ดานสมอง ดานอารมณ ฯลฯ การฝกจิตเปนวิธีการท่ีใชจิตเปนอุปกรณในการฝกปฏิบัติ
เร่ิมจากพัฒนาสมาธิ (สมถะ) ไปสูพัฒนาปญญา (วิปสสนา) และการพัฒนาตนสูงสุดตามหลัก
พระพุทธศาสนาคือ พัฒนาตนใหถึงความหลุดพนหรือวิมุตติ  

๗. พญ.ดร. อมรา  มลิลา แสดงความเห็นวา การฝกจิตมีผลใหเราพัฒนาตนได เนื่องจาก
หลักธรรมท้ังหลายจะตองมีสติเปนกุญแจสําคัญ (Master Key) เปนตัวนําเขาไป กลาวคือ เราจะตองมีสติ
อยางตอเนื่อง ดูใจตนวาจะตองเพียรรักษาสติตลอดเวลา ถาเราเผลอขาดสติก็ตองมีความอดทนไมทอถอย
ต้ังตนทําใหม (ต้ังสติใหม) คือมุงม่ันรักษาสติไวท่ีใจตลอดเวลา หม่ันทําเชนนี้จนเปนอุปนิสัยประจําตน
คุณธรรมท้ังหลายจะพัฒนาข้ึนไดตองเร่ิมท่ีสติ เพราะสติเปนท่ีรวมของคุณธรรมท้ังหมด สําหรับการ
เจริญวิปสสนาน้ันก็มีผลใหเราพัฒนาตนไดคือ เราจะสามารถแกไขปญหายุงยากได แกไขส่ิงที่ไมดี
ใหถูกตองไดโดยการใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริง ชีวิตเราก็จะดีข้ึน อะไรท่ีเปนปญหา
ท่ีทําไมสําเร็จก็จะไมเปนปญหาและทําสําเร็จได  คือจะทําอะไรก็มีความคลองตัวข้ึน 

๘. ดร. ดาราวรรณ  เดนอุดม  แสดงความเห็นดังนี้ การฝกจิตตองฝกท้ังสมถะและวิปสสนา 
สมถะฝกจิตใหอยูและวิปสสนาฝกจิตใหรู ถาฝกแตสมถะไมฝกวิปสสนา พอเวลาท่ีเราฝกสมถะนั้น
จิตมีแตความสงบดื่มด่ําอยูในฌานลึก ๆ เม่ือถอนออกจากฌานมาอยูในโลกแหงความจริงก็จะ
รับไมไดและจะระเบิดไดงาย ฉะนั้นสมถะตองคูกับวิปสสนาในการพัฒนาตน สมถะคือการฝกให
จิตนิ่งมีพลังทําใหเราทําการทํางานไดประสบผลสําเร็จมากกวาตอนท่ีจิตเราแกวง สวนวิปสสนาคือ
การฝกจิตใหเกิดปญญารูวาจะทําอะไรท่ีเปนประโยชนตอตัวเองและเปนประโยชนตอผู อ่ืน 
ทําอยางไรจะไมแพใจตัวเองไมแพกิเลสของตน หาทางถอนรากถอนโคนกิเลสใหหมดส้ินไป และ
พัฒนาคุณธรรมใหมากข้ึน 

๙. คุณวิลาวัลย  ดวงเสมอ  แสดงความเห็นวา การฝกจิตทําใหตนสงบน่ิงมากข้ึน รับฟงผูอ่ืน
ไมโตแยง คิดใครครวญกอนท่ีจะตัดสินใจทําส่ิงใด ๆ พิจารณามองตามเหตุการณวาเปนมาอยางไร 
เปนแบบไหน ใชปญญาในการแกไขปญหา ไมไปคลอยตามอารมณท่ีมากระทบใจใหขุนมัว 
นอกจากนี้การฝกจิตยังทําใหรูจักการปลอยวางมากข้ึน พิจารณาเลือกรับส่ิงท่ีเปนสาระมีประโยชน 
สวนส่ิงท่ีไมเปนสาระไมเปนประโยชนก็ปลอยผานไป 

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๙ ทาน มีความเห็นตรงกันวา ในการฝกจิตนั้นจะฝกแต
ข้ันสมถะเพื่อใหเกิดสมาธิอยางเดียวไมพอ จะตองฝกข้ันวิปสสนาดวยเพื่อใหเกิดปญญารูแจง
พิจารณาเห็นตามความเปนจริงตามเหตุปจจัย รวมท้ังเห็นการเปล่ียนแปลงตามสภาวธรรมน้ันๆ คือ 
เห็นไตรลักษณ การฝกจิตใหเกิดสมาธิและปญญานั้นเปนการพัฒนาตนตามกระบวนการของ
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ไตรสิกขา (โดยจะตองมีการสมาทานรักษาศีลกอน) ซ่ึงตรงกับประเด็นท่ีตองการในงานวิจัย คือ 
การฝกจิตข้ันวิปสสนาทําใหจิตเกิดปญญาพิจารณารูชัดตามความเปนจริง มองเห็นทุกส่ิงทุกอยางวา 
มีการเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป ภายใตกฎไตรลักษณ อันไดแก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปญญาท่ีพิจารณา
เห็นส่ิงท้ังหลายตามสภาพความเปนจริงนั้น จะทําใหคลายความยึดม่ันถือม่ัน ปลอยวางได และ
สามารถแกไขปญหาหรือดับทุกขลงไดในท่ีสุด ดังนั้นการฝกจิตตามกระบวนการของสมถะและ
วิปสสนาจึงเปนการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขาโดยมีการพัฒนาปญญาเปนเปาหมายสูงสุด 

คําถามขอท่ี ๖  การฝกจิตตามกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนามีผลตอการ
ควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย สังคม จิต ปญญา อยางไร 

๑. พระสาสนโสภณ แสดงความเห็นวา ควรมีการพัฒนาจิตมากกวาวัตถุ ความสุขอยูท่ีใจ 
ไมใชอยูท่ีกิน กาม เกียรติ สมถภาวนาทําใหเกิดสมาธิ เปนการควบคุมจิตท่ีไมสงบใหเกิดความสงบ
ปราศจากนิวรณ ๕ วิปสสนาภาวนาทําใหเกิดปญญา ควบคุมกิเลสใหนอยลง ระดับพระอรหันต 
ทําลายกิเลสโลภ โกรธ หลง ไดหมดส้ินหรือเรียกวาละกิเลสไดท้ังหมด วิธีทําลายกิเลส มี ๓ อยาง 
คือ เลิก ลด ละ การเลิก หมายถึง พยายามจะเลิกกิเลส การลด หมายถึง เลิกไมไดจึงลด การละ 
หมายถึง ไมทําเลยในส่ิงท่ีไมดี (ช่ัว) ท่ีเกิดจากกิเลส ฉะนั้นการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตน
ท้ังดานกาย สังคม จิต และปญญา จึงมีหลักการท่ีสําคัญคือ (๑) ควบคุมกิเลสใหนอยลง หยุดและ
พิจารณากอนทําวาส่ิงใดดีส่ิงใดไมดี (๒) พัฒนาความสงบสุขในใจใหมากข้ึนโดยการรักษาศีล 
ทําสมาธิทุกวัน และคบคนดี 

๒. พระเทพวิสุทธิกวี  แสดงความเห็นวา การฝกจิตมีผลตอการควบคุมและพัฒนาตน
(๑) ทางดานกาย คือ รูเทาทันกิเลสของตน สํารวจดูกิเลสท่ีกระทบใจน้ันสงผลตอตา หู จมูก ล้ิน กาย
อยางไร หยุดนิ่งพิจารณาตามความเปนจริง มีสติสัมปชัญญะรูตัวไมทําตามอารมณความตองการ
ของกิเลส (๒) ทางดานสังคม การฝกจิตทําใหมีจิตมุงม่ัน หยุดทําส่ิงท่ีไมดี ซ่ึงตามกระบวนการของ 
การปฏิบัติธรรมนั้นตองรักษาศีล ๕ อยูแลว การฝกจิตยังชวยใหเกิดการพัฒนาคุณธรรมข้ึนในตน
และปลูกจิตสํานึกของการอยูรวมกันในสังคม (๓) ทางดานจิต การฝกจิตทําใหจิตสงบปราศจาก
นิวรณ ๕ ทําใหจิตมีความหนักแนน ม่ันคง สํารวจจิตของตนวามีราคะ โทสะ โมหะหรือไม และ
ปลดปลอยอารมณท่ีเกิดจากกิเลสเหลานั้นใหหมด ไมติดคางในใจ เปนการควบคุมกิเลสใหนอยลง 
(๔) ทางดานปญญา การฝกจิตตามหลักวิปสสนาทําใหเกิดปญญาท่ีจะควบคุมและกําจัดกิเลสได 
และพัฒนาตนใหมีความเขาใจอริยสัจ ๔ แกปญหาละทุกขได พิจารณาตามความเปนจริง 

๓. พระครูเกษมธรรมทัต  แสดงความเห็นวา หัวใจพระพุทธศาสนาสําคัญท่ีการปฏิบัติ
เปรียบเหมือนกับกินอาหารกินยา สามารถบรรเทาความหิวบรรเทาโรคได (๑) ทางดานกาย การฝกจิต
ทําใหมีสติสัมปชัญญะสามารถควบคุมอารมณความตองการของตนไดดี รูจักการละวางเปน 
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ทําใหไมเปนโรคเครียด โรคความดันข้ึน โรควิตกกังวล โรคนอนไมหลับ ฯลฯ (๒) การฝกจิตทําให
มีสติรูเทาทัน ควบคุมตนเองไดดี ไมมีปญหากับเพื่อนรวมงาน และปฏิบัติตนในสังคมไดดี
อยูในกรอบของศีลธรรม (๓) การเจริญอานาปานสติจะตองอยูกับลมหายใจ ลมหายใจจะละเอียดข้ึน 
กายสงบ ใจสงบ เกิดความสุข ปติ กายอิ่มเอิบซาบซาน เปนความสุขสงบท่ีปราศจากนิวรณ ๕ 
ผูท่ีฝกจิตแลวไดรับผลของการปฏิบัติดี รูไดดวยตนเอง เชน รูสึกอารมณเย็นข้ึนสงบข้ึน คลายทุกขได
จึงเกิดการพัฒนาอินทรีย ๕ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา) กลาวคือ มีศรัทธา ปฏิบัติแลวไดผล 
เพียรปฏิบัติตอไปอยางตอเนื่อง พัฒนาเปนสติ เปนสมาธิ เปนปญญา ก็เกิดศรัทธามากข้ึนอีก เชนนี้
เปนการพัฒนาอินทรีย ๕ ใหเขมแข็ง (๔) เปาหมายของการเจริญสติปฏฐาน คือ ความหลุดพนจาก
กิเลสเพื่อเขาถึงนิพพาน การทําสมถะทําใหจิตมีสมาธิสงบ และการทําวิปสสนามีหลักวาไมเพง แตก็
ไมเผลอ ใชสติสัมปชัญญะระลึกรูสภาพธรรมตาง ๆ วาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมยินดียินราย 
ปลอยวาง และใชปญญาท่ีจะตัดกิเลสเพื่อดับทุกขได 

๔. พระราชสิทธิมุนี ว.  แสดงความเห็นดังนี้ (๑) ทางดานกาย อยูในทํานองคลองธรรม 
การฝกจิตทําใหมีสติสัมปชัญญะในการสัมผัสกับโลกภายนอกทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กลาวคือ ผูท่ี
ฝกจิตดีแลวจะไมเปนพวกบริโภคนิยม ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ไมใชเกินความจําเปน 
รูจักพอเพียง รูจักประมาณในการบริโภค (นอยเกินไปก็ไมดี มากเกินไปก็ไมดี) รูจักออกกําลังกาย 
ดูแลรักษาสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี (เพราะมีความสุขในชีวิต) ไมเปนโรคเครียด ไมวิ่งตามกระแสโลก 
ไมลุแกอํานาจของกิเลส ยึดหลักธรรมเปนท่ีต้ัง เชน ยึดหลักสัปปุริสธรรม รูจักกาล เวลา สถานท่ี 
(๒) ทางดานสังคม ผูท่ีฝกจิตดีแลวยอมอยูในสังคมไดอยางมีความสงบสุข เพราะใชปญญาเขาใจ
เหตุการณตามความเปนจริง การฝกจิตทําใหจิตสงบและไมลุแกอํานาจของกิเลสทําใหไมเบียดเบียน
คนอ่ืน มีเมตตากรุณากับคนในสังคมมากข้ึน การฝกจิตจึงทําใหทุกอยางแข็งแรงท้ังศีล สมาธิ ปญญา
(๓) การฝกจิตทําใหจิตสงบปราศจากนิวรณ ๕ สามารถพัฒนาอินทรีย ๕ พละ ๕ ได  ซ่ึงเปนองคธรรมท่ี
จะทําใหตรัสรูได คือ ทําใหพัฒนาตนในทางธรรมใหสูงข้ึนไดทุกคนไมวาจะเปนปุถุชน กัลยาณปุถุชน
พระโสดาบัน พระอริยบุคคล (๔) การฝกจิตทําใหมีปญญาในทางธรรมกํากับหรือสองปญญาในทางโลก 
คนเรามีปญญา ๒ ประเภท คือ ปญญาในทางโลก ไดแก การเรียนศาสตรตาง ๆ เพื่อแสวงหาใหไดมาซ่ึง
ทรัพย ช่ือเสียง เกียรติยศ อํานาจ สวนปญญาในทางธรรมคือ ปญญาท่ีเปนหลักประกันใหกับปญญา
ในทางโลกใหดําเนินไปดวยดี มีความสุขท้ังแกตนเองและผูอ่ืนหรือไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน
ปญญาในทางธรรมกํากับหรือสองปญญาในทางโลก คือหามทําในส่ิงท่ีไมดี อยางไรก็ตามเราก็ตอง
มีชีวิตอยูในทางโลกและทางธรรม เชน เม่ือมีทุกขเกิดข้ึน มีปญญาท่ีพัฒนาสูงข้ึนในหลักธรรมท่ีเรียกวา 
กิจในอริยสัจ ๔ ท่ีประกอบดวย (๑) กําหนดรูทุกขไดเม่ือทุกขเกิดข้ึน (๒) ละสาเหตุท่ีทําใหเกิดทุกขได 
(๓) พยายามทํานิโรธใหแจงไดหรือนิพพาน (๔) ทําใหมรรค ๘ เจริญข้ึนได    
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๕. รท.ผศ.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ  แสดงความเห็นดังนี้ (๑) ทางดานกาย การฝกจิตทําให
มีสติสัมปชัญญะท่ีจะควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมท่ีตนแสดงออกหรือปฏิกิริยาท่ีตนแสดงออก
ตอปจจัย ๔ อุปกรณเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมซ่ึงเกี่ยวของในการดําเนินชีวิต
รวมท้ังการดูแลสุขภาพรางกายของตน (๒) ทางดานสังคม การฝกจิตทําใหสามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนได คนท่ีฝกจิตอยูเปนประจําจะมีจิตท่ีม่ันคง ไมเผลอหลุดคําพูดหรือการกระทําใด ๆ 
ท่ีไมถูกตองออกมา อันจะไปเกี่ยวของหรือสงผลกระทบตอผูอ่ืน (๓) ทางดานจิต การฝกจิตทําให
ควบคุมจิตได คือ ควบคุมความคิดได เชน ถาคิดอะไรที่เปนทุกขเราก็ไมเอา ท่ีเปนสุขแตทําให
ลุมหลงเราก็ไมเอา ท่ีทําใหเกิดสุขเวทนาแลวจะนําไปสูการเกิดตัณหาเราก็ไมเอา คือมีสติท่ีจะตัด
กิเลสตัณหาออกไป การฝกจิตทําใหมีสติรูตัวดังคําในสติปฏฐานท่ีวา จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ จิตมี
โทสะก็รูวาจิตมีโทสะ เปนตน (๔) ทางดานปญญา เกิดปญญารูวาจิตสงบมีลักษณะหรือสภาวะ
เปนอยางไร จิตสงบเกิดข้ึนไดอยางไร และจิตสงบจะเส่ือมไปเพราะอะไรหรือรูวาปองกันไมให
ทําลายจิตท่ีเปนสมาธิตองทําอยางไร นี้เปนปญญารูจักตนที่เรียกวา สัมปชัญญะ ไมใชปญญาทางโลก 
และยังเปนปญญาท่ีควบคุมตนใหพนจากอบายไมใหทําช่ัว เรียกวา ปญญารักษาตน คือ รูเพื่อจะได
พัฒนาคุณธรรมนั้นใหเกิดข้ึนบอย ๆ และรูเพื่อจะไดหาทางปองกันคุณธรรมนั้นไมใหเส่ือมหรือ
ไมใหถูกทําลายไป 

๖. รศ.ดร.จํานง คันธิก  แสดงความเห็นดังนี้ (๑) ทางดานกาย การฝกจิตทําใหมีสติในการ
บริโภคปจจัย ๔ การใชอุปกรณไฮเทค การใชทรัพยากรธรรมชาติ กลาวคือ พิจารณาเห็นตามคุณคา
เห็นตามประโยชนของส่ิงเหลานั้น ใชตามความจําเปนไมใชตามความอยากหรือความฟุงเฟอ
พิจารณาใชตรงตามวัตถุประสงค ไมใชทําตามกระแสนิยม คือมีสติหยุดคิดพิจารณากอนท่ีจะ
บริโภคหรือใชพิจารณาตามคุณคาของมันอยางเหมาะสม (๒) ทางดานสังคม คนท่ีไดฝกจิตแลวยอม
มีจิตดี ยอมประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี ดังเชนสังคมสงฆในสมัยพุทธกาลท่ีมีคนดีจํานวนมากมา
อยูรวมกัน พระสงฆท่ึฝกจิตดีแลวก็จะเปนพระโสดาบัน พระอนาคามี เปนตน (๓) การฝกจิตทําให
จิตมีความเขมแข็งเปนระเบียบ ทําใหเกิดสติท่ีจะควบคุมจิตโดยตรง สติควบคุมจิตใหอยูกับส่ิงท่ีเปน
กุศล แลวเกิดพลังต้ังม่ันเปนสมาธิ แลวเกิดปญญาในทายท่ีสุด (๔) การฝกจิตเปนการขมหรือฝกให
จิตนิ่ง ซ่ึงมีผลตอความจําและการใชความคิดใหแตกฉาน นอกจากนี้การฝกจิตยังทําใหมีสติสามารถ
ควบคุมระวังไมใหเกิดกิเลสข้ึนในใจ ฉะนั้นเม่ือพิจารณาส่ิงตาง ๆ ตามความเปนจริงโดยปราศจาก
กิเลสแลว ยอมทําใหเกิดการพัฒนาปญญา 

๗. พญ.ดร. อมรา  มลิลา แสดงความเห็นดังนี้ (๑) ทางดานกาย ยกตัวอยางเรื่องสุขภาพ 
การฝกจิตทําใหใจสงบมีสมาธิ เม่ือใจสบายก็จะไมเครียด ทําใหไมเปนโรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ฯลฯ เพราะเวลาคนเรามีความเครียด จะเกิดการหล่ังสารเคมีท่ีไปกระตุน
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ทําใหน้ําตาลในเลือดสูง สวนในเร่ืองการใชปจจัย ๔ อุปกรณไฮเทค ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมนั้น การฝกจิตทําใหมีสติรูจักเลือกใชตามความจําเปน รูจักแบงเวลาเปนในการดูแล
สุขภาพใจกาย ไมไปติดโทรศัพทมือถือหรือเกมสหรือแชตจนไมมีเวลาทําการทํางาน เพราะจะทําให
ชีวิตประจําวันรวนเรไปหมด นอกจากน้ียังรูจักพิจารณาหาหนทางชวยประหยัดพลังงาน ใชพลังงาน
แสงอาทิตย ใชพลังงานแบบรีไซเคิล เปนตน (๒) ทางดานสังคม การฝกจิตทําใหเรามีจิตสํานึกรูหนาท่ี
ไมทํารายกัน ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมแกงแยงผลประโยชน รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ฉะนั้นการฝกจิต
จึงทําใหตัวเองดีข้ึน สังคมดีข้ึน ประเทศชาติดีข้ึน มีความสงบสุข (๓) ทางดานจิต การฝกจิตทําใหจิต
มีพลังเพิ่มข้ึน เปนพลังฝายบวก เปนพลังฝายกุศล ไมเปนพลังท่ีเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนหรือใหส่ิงท่ีเปน
พิษเปนภัยตอคนอ่ืน (๔) ทางดานปญญา การฝกจิตทําใหเกิดสัมมาสติ สัมมาสมาธิ และในท่ีสุดเกิด
สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิเปนปญญาท่ีเห็นชอบ เห็นถูกตอง และเปนธรรม ธรรมคือความถูกตองท่ีมี
หนึ่งเดียว ทุกคนตองมองเห็นความจริงท่ีถูกตองและเท่ียงตรงอยางเดียวกัน เวลาตัดสินปญหาก็จะมี
คําตอบออกมาท่ีเดียวกัน จะไมเกิดการขัดแยงหรือทะเลาะกัน 

๘. ดร. ดาราวรรณ  เดนอุดม  แสดงความเห็นวา การฝกจิตมีผลตอการควบคุมและพัฒนาตน
ใน ๔ ดานนั้น จะตองเริ่มตนการควบคุมและพัฒนาท่ีจิตกอน จิตท่ีมีคุณภาพดีจะนําไปสูการพัฒนา
ปญญา แลวมีผลทําใหทางดานกายดีดวย ทางดานสังคมดีดวย เพราะจิตเปนตนตอของทุกสรรพส่ิง 
ไมวาจะเปนสังคม ส่ิงแวดลอม ปจจัย ๔ ท่ีเราตองกินตองใช ถาจิตมีคุณภาพตํ่าจะทําใหเกิดโทษหรือ
เปนพิษภัยตอทุกอยางได อยางเชน คนท่ีไมไดฝกจิตจะไมมีสติสัมปชัญญะ เวลาใชพวกอุปกรณ
ไฮเทค (โทรศัพทมือถือหรือคอมพิวเตอร) ก็ใชมากไปเกินความจําเปน กลายเปนคนท่ีอดทนไมได 
ชาไมได รอไมได สวนคนท่ีไมไดฝกจิตท่ีไมรูสํานึกรับผิดชอบช่ัวดี ทําใหประพฤติตนไปในทางไมดี
เปนปญหาตอสังคม แตถาฝกจิตดีแลวจะทําใหจิตมีคุณภาพดี กลาวคือ การเจริญสมถะทําใหจิตมีพลัง
ต้ังม่ันและการเจริญวิปสสนาทําใหจิตมีคุณธรรมเพ่ิมและกิเลสลด ผูท่ีฝกจิตดีแลวยอมทําแตส่ิงท่ีดี
เปนประโยชนแกตัวเองและสังคมสวนรวม มีผลวิจัยพบวา ถาชุมชนใดสังคมใดมีคนคิดบวก (คิดใน 
ทางกุศล) เพียง ๑๐% ชุมชนน้ันหรือสังคมนั้นจะไมมีปญหาอาชญากรรม ฉะนั้นการฝกจิตเปน
การเขาถึงแกนของพระพุทธศาสนาอยางแทจริง ดังพระพุทธพจนท่ีวา “จิตท่ีฝกดีแลวยอมนําสุขมาให"

๙. คุณวิลาวัลย  ดวงเสมอ  แสดงความเห็นดังนี้ (๑) ทางดานกาย การฝกจิตทําใหเกิดสติ
ในการดําเนินชีวิต ใชหรือบริโภคตามความจําเปน พิจารณาตามความเหมาะสม เชน ใสเส้ือผาตาม
สภาพท่ีมีแตดูดีเหมาะสมกับเวลาสถานท่ี ไมจําเปนตองตามแฟช่ัน ไมฟุมเฟอย กินอาหารเพื่ออยูได
เพื่อบํารุงรางกายสังขาร เพื่อใชกายทําหนาท่ี สวนท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพนั้น การฝกจิตมีผลคือถาใจสงบ
กายก็จะสงบ สุขภาพดีจากภายในสงผลถึงภายนอก เรียกวา สุขใจแลวก็สุขกาย แตถาจิตไมไดฝก
จิตรูไมเทาทันกิเลส ผลคือจิตไมดีกายก็จะไมดี กายจะทรุดโทรม (๒) ทางดานสังคม การฝกจิตทําให
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รูจักพิจารณาแยกแยะเลือกคบคนดี คนท่ีเปนกัลยาณมิตร จิตถาไมฝก เวลาท่ีขาดสติอาจทําใหมีความ
รุนแรงดานอารมณ ทําลงไปโดยไมใชปญญา เกิดผลเสียกระทบกับคนที่อยูรอบขางหรือสังคม
(๓) การฝกจิตทําใหมีสติตามรูทันกิเลส ทําใหกิเลสนอยลง จิตก็เบาสบาย แตจิตท่ีมีกิเลสมาก
จะเครียดเพราะตามรูไมทันกิเลส (๔) ทางดานปญญา ประสบการณของตนท่ีฝกจิตเปนประจําทุกวัน
ทําใหรูวาจิตสอนจิตเอง พอจิตเกิดสมาธิแลวจิตจะใชปญญาพิจารณาเอง พิจารณาวารูปนามไมใชตัวเรา
รูวาสุขรูวาทุกข แตสุขทุกขก็ไมใชตัวเรา รูวานิโรธตองทําใหแจง รูแจงตองเห็นดวยตัวเอง ตัวเอง
ตองลงมือปฏิบัติ ธรรมะตองทําเอง   

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๙ ทานมีความเห็นไปในทางเดียวกันวา การฝกจิตตาม
กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาทําใหสามารถควบคุมกิเลสใหลดนอยลงและพัฒนา
ปญญาใหเกิดมากข้ึน ซ่ึงมีผลตอการควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย สังคม จิต และปญญา ดังนี้ 
ทางดานกาย มีสติรูทันกิเลส ไมทําตามความอยาก รูจักละวางเปน ไมเครียด แลวใชปญญาพิจารณา
ส่ิงท่ีตนเขาไปเกี่ยวของ(ทางกาย)ตามคุณคาท่ีแทจริงของมัน ไมใชตามกิเลสของตน  ทางดานสังคม
มีสติรูดีวา ส่ิงใดถูกตองควรทํา ส่ิงใดไมถูกตองไมควรทํา ไมเผลอหลุดคําพูดหรือการกระทําท่ี
ไมถูกตองซ่ึงจะสงผลกระทบเสียหายตอผูอ่ืนและใชปญญาพัฒนาคุณธรรมข้ึนในใจตน เชน 
มีความเมตตากรุณากับผูอ่ืนมากข้ึน ทางดานจิต มีสติควบคุมยับยั้งนิวรณ ๕ ไมใหเกิดข้ึนท่ีจิต
ทําใหจิตเกิดความสงบ ม่ันคง หนักแนน ใฝในกุศล แลวใชปญญาสํารวจดูวาจิตมีราคะ โทสะ โมหะ
หรือไม ทางดานปญญา มีสติรูทันวาจะปองกันกิเลสและยับยั้งอวิชชาไดอยางไร และพัฒนาใหเกิด
ปญญารูชัดแจงในทุกส่ิงตามความเปนจริงตามกฎไตรลักษณ ปฏิบัติตามมรรค ๘ เขาใจอริยสัจ ๔ 
ทําใหสามารถแกปญหาและลดทุกขได ดังท่ีพระราชสิทธิมุนี ว. กลาววา เปนปญญาในทางธรรม 
ซ่ึงตรงกับประเด็นท่ีผูวิจัยศึกษา กลาวคือ การฝกจิตตามกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา 
ทําใหเกิดสติ สมาธิ และปญญา เพื่อควบคุมและพัฒนาตนใน ๔ ดาน คือ ดานกาย ดานสังคม ดานจิต
และดานปญญา ดังนี้ (๑) มีสติ คือรูเทาทันกิเลสท่ีเกิดข้ึน (๒) มีสมาธิ คือรูจดจอยับยั้งกิเลสนั้นอยาง
ตอเนื่อง และ (๓) มีปญญา คือรูชัดตามความเปนจริงในทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน กระบวนการทั้ง ๓ ข้ันนี้มีผล
ทําใหสามารถควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิตได และอานิสงสก็คือ จิตมีความสงบสุข ผองใส 
เบิกบาน ไมยึดติดอยูกับกิเลส ไมหลงยึดม่ันในอุปาทานขันธ ๕ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ จิตเกิดปญญา
พิจารณารูชัดส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริงวา มีความไมเท่ียง เปนทุกข และไมมีตัวตน ดังนั้น
จึงไมควรยึดม่ันถือม่ัน    

คําถามขอท่ี ๗  ขอเสนอแนะสําหรับผูฝกจิตนําหลักปฏิบัติของสมถภาวนาและวิปสสนา
ภาวนามาใชในการควบคุมและพัฒนาตนใหบังเกิดผลดีไดอยางไร 

๑. พระสาสนโสภณ แสดงความเห็นวา ในการดําเนินชีวิตของเรานั้นตองไปในทางดี 
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ตามทางสายกลาง และมีสติหยุดและพิจารณาส่ิงใดดีส่ิงใดไมดี หม่ันฝกจิตทําความดีเพื่อรักษาตัวเรา 
และบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนของสวนรวม เพื่อครอบครัว คนรอบขาง สังคม และประเทศชาติ 
การฝกจิตตองทําสมํ่าเสมอเปนประจําเพื่อใหเกิดความชํานาญเหมือนกับการฝกข่ีมา เม่ือฝกจนข่ีมา
เปนแลว ก็จะข่ีไปไหนมาไหนไดสบายและจะไมตกจากหลังมา  

๒. พระเทพวิสุทธิกวี  แสดงความเห็นวา หลักพระพุทธศาสนาเปน Practical Science 
หมายถึง ศาสตรวาดวยการปฏิบัติ คือจะตองนํามาปฏิบัติอยางจริงจังอยางใกลชิด ไมหางจากกายจากจิต
ทําอยางตอเนื่องจึงจะเห็นผล เจริญสติปฏฐาน ๗ วันก็บรรลุผลได ถามีบารมีนอยก็ ๗ เดือน หรือ
ชาท่ีสุด ๗ ป ตองไดเห็นผลอยางแนนอน คือสามารถกําจัดทุกขไดโดยส้ินเชิง ฉะนั้นหลักธรรมของ
พระพุทธเจาไมสามารถนึกใหสําเร็จได ตองปฏิบัติเปนประจําตอเนื่อง    

๓. พระครูเกษมธรรมทัต  แสดงความเห็นวา การฝกจิตตองฝกฝนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
เพื่อใหเกิดทักษะความชํานาญเหมือนกับการขับรถ,แขงกีฬา ไมใชรูอยางเดียวตองฝก ในการฝกจิตนั้น
ควรรักษาศีล ๕ อันเปนพื้นฐานของฆราวาสที่ตองมีหรือถาเปนศีล ๘ ยิ่งดี จะทําใหเกื้อกูลตอ
การปฏิบัติ เพราะจะไมมีส่ิงยั่วยวนประโลมใจ เปนการตัดกําลังกิเลส ทําใหตอสูกับกิเลสไดงายกวา
การไมรักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ นอกจากนี้กัลยาณมิตรยังเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสนับสนุนการฝกจิต 
เพราะกัลยาณมิตรจะชวยประคับประคองกันใหสูงข้ึนไปในทางธรรม 

๔. พระราชสิทธิมุนี ว.  แสดงความเห็นดังนี้ ถึงแมคนเราจะมีความพร่ังพรอมม่ังมีศรีสุข
ดวยลาภยศสุขสรรเสริญในทางโลกเพียงใดก็ตาม ก็จําเปนตองฝกจิตใหสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
เพราะการฝกจิตทําใหเราสามารถควบคุมกิเลสของตนไมใหกําเริบเสิบสาน ควบคุมตนใหอยู
ในแนวทางท่ีพอเหมาะพอสมควรได ศาสนาทุกศาสนาสําคัญอยูท่ีการปฏิบัติ ไมใชอยูท่ีทฤษฎี
วิชาการ ฉะนั้นชาวบานหรือแมแตพระสงฆก็ควรปฏิบัติสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็นและเจริญภาวนา
เปนประจําทุกวัน การฝกจิตหรือเจริญภาวนาก็คือการพัฒนาจิต เม่ือพัฒนาจิตก็จะพัฒนาตนไดดีข้ีน
การฝกจิตเปนการนําธรรมะของพระพุทธเจาใสไวท่ีใจเรา  

๕. รท.ผศ.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ  แสดงความเห็นดังนี้ การฝกจิตก็เพื่อใหจิตมีสติเปน 
ตัวควบคุมและสติตองมีฐานรองรับ ในชีวิตประจําวันเราตองรูวาจะเอาสติวางไวท่ีไหนและวางได
นานแคไหน จะวางไวท่ีทอง ลมหายใจ ปลายจมูก ฯลฯ เราตองหาท่ีวางสติใหไดและวางไวไดนาน
ทําใหเราสามารถหยุดคิดปรุงแตงไดเวลาท่ีมีอะไรมากระทบจิต ทําใหจิตมีความม่ันคง ไมฟุงซาน 
ฉะนั้นผูฝกจิตตองนําหลักปฏิบัติมาใชในชีวิตประจําวัน กลาวคือ ถาจิตเกิดกระทบเสียศูนยทันใด
ก็ใหเอาจิตกําหนดไวท่ีลมหายใจหรือท่ีไหนก็ไดตามท่ีตนถนัด เพื่อทําใหจิตนิ่งจะไดไมคิดปรุงแตง 
แลวสามารถทํางานหรือทํากิจกรรมตอไปไดปกติ  

๖. รศ.ดร.จํานง คันธิก  แสดงความเห็นวา การฝกจิตตองทําท้ังสมถะและวิปสสนา 
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เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องกัน สมถภาวนาคือการฝกจิตใหมีสมาธิเปนเบ้ืองตน วิปสสนาภาวนาคือ
การฝกจิตใหเกิดปญญา ไมวาจะทําอะไรก็ตามจิตตองนิ่งกอน เพราะจิตท่ีนิ่งจะมีกําลังทําใหพิจารณา
มองเห็นอะไรไดชัดข้ึน การฝกจิตเร่ิมตนดวยการเจริญสติ แลวมีสมาธิ แลวเกิดปญญา การฝกจิต
ตองทําเปนประจําอยางตอเนื่องจึงจะบังเกิดผลดี ทําใหสามารถควบคุมตนใหมีกิเลสนอยลงและ
พัฒนาตนใหเกิดปญญาแกไขปญหาและพนทุกขได  

๗. พญ.ดร. อมรา  มลิลา แสดงความเห็นวา การฝกจิตเราตองฝกไปเร่ือย ๆ ทุกวัน และ 
ท่ีสําคัญอยางยิ่งคือ เราตองฝกใหมีสติอยูคูกับจิตตลอดเวลาต้ังแตลืมตาต่ืนจนกระท่ังเขานอน รูตัววา
เผลอเม่ือใด ก็ตองมีสติข้ึนมาทันที การฝกจิตจึงตองเร่ิมตนฝกใหมีสติ แลวจิตจะมีพลังเกิดเปนสมาธิ 
แลวเกิดปญญามองเห็นความจริง ซ่ึงเปนความจริงท่ีถูกตองเท่ียงตรง ซ่ึงถาทุกคนในสังคมไดฝกจิต 
ทุกคนก็จะมองเห็นความจริงเปนอยางเดียวกัน จะไมมีการทะเลาะหรือแบงแยกกัน  

๘. ดร. ดาราวรรณ  เดนอุดม  แสดงความเห็นวา การฝกจิตใหมีพลังจะตองอยูในกรอบของศีล 
และจะตองฝกท้ังสมถะและวิปสสนา จะฝกแตสมถะอยางเดียวไมพอ ยังไดประโยชนนอย ดังนั้น 
เม่ือเจริญสมถะไดแลวใหเจริญวิปสสนาเดินปญญาตอ การฝกจิตจึงไมใชแคการอบรมหรือปฏิบัติ
ท่ีวัด สํานัก ฯลฯ อยางเดียว แตจะตองนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันดวย เชน มีสติสัมปชัญญะใน
การดําเนินวิถีชีวิตปกติในทุกอณูของทุกการงานทุกอยาง เชนเดียวกับการฝกจิตท่ีตองมีสมาธิอยูกับ
ทุกลมหายใจเขาออก นอกจากนี้แลวการฝกจิตไมใชแคนั่งหลับตาหรือเดินจงกรม แตจะตองรูจักนํามา
ปฏิบัติใชในชีวิตจริง เชน เวลาทํางานจะตองเอาใจไวท่ีงาน นี้คือสมาธิในการทํางาน สวนวิปสสนา
คือการใชปญญาแกไขปญหา เพราะในการทํางานบางทีก็สําเร็จบางทีก็ลมเหลว ตองเรียนรู สังเกต
และพิจารณาตามความเปนจริง 

๙. คุณวิลาวัลย  ดวงเสมอ  แสดงความเห็นวา การฝกจิตคือการลงมือปฏิบัติ และที่สําคัญคือ
จะตองปฏิบัติเปนประจําใหไดจริง ๆ เม่ือทําดวยตัวเองแลว ทุกอยางก็จะมาเองรูเองโดยไมตองสงสัย
อยางเชน ในชวงแรก ๆ ท่ีตนนั่งภาวนาท่ีบาน เม่ือตนไดยินเสียงโทรทัศนในระหวางท่ีนั่งภาวนา 
ก็เกิดอารมณหงุดหงิด แตมาในระยะหลัง ๆ นี้ตนสามารถพิจารณาและบอกตัวเองวา ถายังมีอารมณ
ไปตามน้ันอยูแสดงวาเรายังไมผาน ตอนน้ีตนจึงพิจารณาวา ไดยินสักแตวาไดยิน แลวเอาลมหายใจ
อยูท่ีพุทโธ ไมเอาอารมณไปตามเสียงโทรทัศน พิจารณาวา เสียงก็รูวาเสียง ไมยินดียินราย 

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๙ ทาน มีความเห็นสอดคลองไปในทางเดียวกัน กลาวคือ 
การฝกจิตตามกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาจะตองทําเปนประจํา ทําอยางตอเนื่อง
จึงจะบังเกิดผลดี เปรียบไดกับการฝกข่ีมาหรือขับรถจะตองฝกจนกระท่ังเกิดความชํานาญ นอกจากนี้
บางทานยังกลาวเสริมวา จะตองรูจักนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน อยางเชน การฝกใหมีสติ
ตลอดเวลา ไมเผลอ ไมลืม มีสมาธิในการทํางาน ใชปญญาแกไขปญหา เปนตน ต้ังใจรักษาศีล ๕ 



๓๒๒ 

 

คบหากัลยาณมิตรท่ีจะไดชวยประคับประคองกันใหสูงข้ึนไปในทางธรรม ซ่ึงตรงกับประเด็น
ท่ีตองการในงานวิจัยคือ การฝกจิตจะตองทําใหมาก ปฏิบัติทุกวันสมํ่าเสมอเปนประจํา ฝกอยาง
ตอเนื่องจากข้ันสมถะไปสูข้ันวิปสสนา จิตจึงจะเกิดทักษะความชํานาญในการใชสติ สมาธิ และปญญา 
เพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต      

คําถามขอท่ี ๘  บูรณาการหลักปฏิบัติของการฝกจิตตามกระบวนการของสมถภาวนาและ
วิปสสนาภาวนาเขากับการควบคุมและพัฒนาตน ทานมีความคิดเห็นอยางไร 

๑. พระสาสนโสภณ แสดงความเห็นวา ชาวพุทธตองยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปญญา การฝกจิตจะตองทําท้ังสมถภาวนาเพื่อใหเกิดสมาธิและวิปสสนาภาวนาเพื่อใหเกิดปญญา 
การฝกจิตตองทําทุกวันเหมือนกินขาวไมตองบอก เปนหนาท่ีของเราท่ีจะตองทําเปนประจํา รวมท้ัง
รักษาศีลและทําสมาธิทุกวัน เลือกคบคนดีก็เปนส่ิงสําคัญมาก เพราะถาคบคนผิดมีแตฉิบหาย  

๒. พระเทพวิสุทธิกวี  แสดงความเห็นวา หลักของสมถะ คือคุมตนเองใหหยุดนิ่ง หลักของ
วิปสสนา คือปลอยวาง รูตัว ทุกขไมยึด สุขไมยึด เปนกลาง หากเราฝกจิตแลวเราจะสามารถควบคุม
และพัฒนาตนไปไดในทุกดาน ท้ังทางดานกาย สังคม จิต ปญญา โดยเฉพาะดานปญญาจะพัฒนา
เปนปญญาท่ีเปนสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงจะนําพาทุกดานเดินไปพรอมกันไปทางเดียวกันในทางท่ีถูกตอง คือ 
มรรค ๘ 

๓. พระครูเกษมธรรมทัต  แสดงความเห็นวา การฝกจิตมีผลท่ีสําคัญคือ ทําใหเรามีสติรูกายรูใจ
รูกายท่ีกําลังเคล่ือนไหว รูใจท่ีกําลังรับรู ซ่ึงการเจริญสตินี้สามารถทําไดตลอดเวลา ไมจําเพาะเวลา
นั่งสมาธิหรือเดินจงกรม อยางเชน ในการทํางานเรามีสติและสมาธิ จะทําใหมีความแยบคายรอบคอบ
และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการฟงเรามีสติและสมาธิ จะทําใหสามารถเก็บคําพูดหรือ 
รับขอมูลไดครบหรือไมหลุดไปมาก ทําใหฟงแลวเขาใจไดอยางชัดเจน ในทางตรงขามหากไมมีสติ
ก็คือจะไมรูตัว ทําใหไมสามารถควบคุมตัวเอง ทํางานก็จะมีประสิทธิภาพไมดีหรือฟงก็จะไมเขาใจ 
เนื่องจากไมมีสติต้ังใจฟง ใจเหมอลอย สับสน เพราะใจไปเร่ืองอ่ืน ไมมีสมาธิกับส่ิงท่ีอยูตรงหนา 
การท่ีไมมีสติและสมาธิกับส่ิงท่ีอยูตรงหนาเกิดจากจิตไหลไปตามกิเลส จิตยินดียินรายกับส่ิงท่ี
มองทางตา ส่ิงท่ีไดยินทางหู หรือส่ิงท่ีไดสัมผัสทางอินทรีย ๖ การฝกจิตใหมีสติมีสมาธินี้เม่ือปฏิบัติ
มากเขา ๆ ผลท่ีจะเกิดข้ึนคือ เห็นความเกิดดับของสภาวธรรมตาง ๆ ไดแก เห็นความไมเท่ียงคือ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เห็นวาเปนทุกขคือต้ังอยูในสภาพเดิมไมได เห็นวาเปนอนัตตาคือบังคับ
บัญชาไมได ไมใชตัวตน นั่นก็คือปญญาท่ีมองเห็นตามความเปนจริงเปนไปตามกฎไตรลักษณ 

๔. พระราชสิทธิมุนี ว.  แสดงความเห็นดังนี้ ตามหลักพระพุทธศาสนาสมถภาวนาและ
วิปสสนาภาวนาเปนของคูกัน จะขาดแยกกันไมได เม่ือบูรณาการสมถะและวิปสสนาเขากับการ
ควบคุมและพัฒนาตน ก็คือ กิจกรรมอะไรก็ตามท่ีกําลังดําเนินอยูจะตองมีหลักของสมถะและ



๓๒๓ 

 

วิปสสนาเขาไปประกอบดวย จึงจะทําใหควบคุมและพัฒนาตนไดดี เชน กินอยางชาวพุทธ หมายถึง 
กินพอประมาณ พระสงฆ ๒ ม้ือ สําหรับผูครองเรือน ๓ ม้ือ เพราะถากินมากไปกวานี้จะเกิดปญหาตอ
สุขภาพรางกาย กระเพาะอาหารทํางานหนักมากไป ฉะนั้น รูจักพอประมาณคือควบคุมไดทําใหเกิดความ
สงบ (สมถะ) และแกปญหาไดทําใหทุกขนอยลงคือพัฒนาปญญา (วิปสสนา) การควบคุมและพัฒนาตน
จึงตองใชหลักของสมถะและวิปสสนารวมกัน คือเม่ือจิตสงบแลวเกิดปญญาข้ึน เปนปญญาท่ีเขาใจ
ตามความเปนจริง  

๕. รท.ผศ.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ  แสดงความเห็นดังนี้ หลักสําคัญของการเจริญภาวนาคือ 
จะตองเอาสติมาต้ังหรือวางใหไดกอน แลวจะไดท้ังสมถะและวิปสสนา สมถะหมายถึงสมาธิ 
และวิปสสนาหมายถึงปญญาท่ีเขาใจตามความเปนจริง พอเราผานกระบวนการฝกจิตแลว เวลาท่ีเรามี
ปฏิสัมพันธกับโลกภายนอกในชีวิตจริง เกิดสถานการณท่ีมากระทบทําใหเราดีใจ เสียใจ ฯลฯ
เราจะตองมีสติกําหนดรูทันการเคล่ือนไหวอิริยาบถขณะปจจุบันใหเกิดความสงบเปนเบ้ืองตน 
มีสมาธิเปนฐาน แลวใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริงตามเหตุปจจัยของมัน จิตจะไมปรุงแตง
เพราะความรัก โลภ โกรธ หลง เปนตน ดังนั้นการฝกจิตคือการทําใหพนทุกข ความทุกขสวนหนึ่ง
ท่ีมีปญหากันมากเกิดจากความคิดปรุงแตงภายในจิต 

๖. รศ.ดร.จํานง คันธิก  แสดงความเห็นดังนี้ การฝกจิตเปนวิธีการ สวนจิตเปนอุปกรณ 
การฝกจิตตองทําท้ังสมถะและวิปสสนาเพราะเปนวิธีการที่สงผลตอเนื่องถึงกัน บูรณาการการฝกจิต
เขากับการควบคุมและพัฒนาตนตองเปนไปตามหลักของไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) คือ ฝกจิต
เพื่อทําใหกิเลสท่ีมีอยูในจิตลดลงและพัฒนาปญญาใหเกิดท่ีจิตมากข้ึน กระบวนการเร่ิมตนดวยการ
รักษาศีล (ไมใหทําผิด) การมีสติ (รูตัวอยูเสมอวากําลังไปทางดีหรือทางไมดี) การมีสมาธิ (จิตนิ่ง
ม่ันคงและมีกําลัง) และทายท่ีสุดข้ึนสูการพัฒนาปญญา (พิจารณาส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง) 

๗. พญ.ดร. อมรา  มลิลา แสดงความเห็นดังนี้ การภาวนาก็คือการพัฒนา เปนเร่ืองเดียวกัน
เทากับเปนการบูรณาการแลว ดังนั้นการฝกจิตจึงเทากับเปนการพัฒนาตนแลว ใจของเราเม่ือฝกหรือ
ภาวนาแลว จะทําใหจิตใตสํานึกหรือไรสํานึกท่ีมีอยู ๘๐% พัฒนาขามข้ึนมาเปนจิตสํานึก จิตท่ีฝกดีแลว
จะมีสุขภาพดี มีกาํลังและใชงานอะไรก็ไดผลเต็มท่ี เพราะจิตทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มกําลัง
นอกจากนี้การฝกจิตมีผลทําใหเราควบคุมตนได เนื่องจากจิตท่ีมีพลังเพิ่มข้ึน ๆ จากการฝกจิต 
จะแปรเปล่ียนสภาพจากเศษเหล็กเปนแมเหล็ก ดังนั้นเม่ือจะไปทางไหนก็ไปทางเดียวแนนอน นั่นคือ 
การฝกจิตมีผลทําใหจิตม่ันคงหนักแนนเกิดเปนสมาธิและพัฒนาปญญาได 

๘. ดร. ดาราวรรณ  เดนอุดม  แสดงความเห็นดังนี้ หลักการภาวนา คือ การมีสติพิจารณา 
ดูตัวเอง ตองอยูกับกายกับจิตของตนเอง เปนการแกไขตัวเองคือแกกิเลสตนเอง จะตองดูจิตเขาไปภายใน
ถาจิตสงออกนอกก็จะไมเห็นกิเลสตนเอง การฝกจิตจึงเหมือนกับยาขม เพราะเปนการทวนกระแส



๓๒๔ 

 

และไมเอาใจกิเลส ถาฝกจิตไดก็จะทําใหกิเลสลดลง การฝกจิตคือการพัฒนาจิต การพัฒนาตนตอง
เร่ิมท่ีการพัฒนาจิต “พัฒนาอะไรก็ติด ถาจิตไมพัฒนา” 

๙. คุณวิลาวัลย  ดวงเสมอ  แสดงความเห็นวา สามารถบูรณาการได การฝกจิตหรือภาวนา 
ทําใหการควบคุมและพัฒนาตนดีข้ึน กลาวคือ ดานควบคุมตน ทําใหประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ี
ไมเห็นแกตัวหรือไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน จะตัดสินพิจารณาทําส่ิงใดก็พิจารณาจากความเปนจริง
ท่ีเกิดข้ึนไมใชอารมณตัดสิน สวนดานพัฒนาตน มีผลใหเกิดปญญาพิจารณาความวางเปลาหรือ
ความไมยินดียินราย พิจารณาอารมณท่ีเปนกลาง ๆ ไมสุขไมทุกข ไมอยากได  เม่ือกิเลสไมมาปญญา
ก็เกิด จึงสามารถพิจารณาไดตามความเปนจริง  

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๙ ทาน สรุปไดวา บูรณาการการฝกจิตตามกระบวนการ
ของสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเขากับการควบคุมและพัฒนาตน ทําใหเกิดกระบวนธรรมสําคัญ 
ไดแก สติ สมาธิ ปญญา เพื่อควบคุมและพัฒนาตน กลาวคือ สามารถรูทันกิเลสท่ีเขามากระทบจิต 
จิตไมหวั่นไหวไปตามกิเลสและสงบเปนสมาธิ แลวใชปญญาพิจารณาส่ิงท้ังหลายที่เกิดข้ึนตาม
ความเปนจริงภายใตกฎไตรลักษณ ไมยินดียินราย เกิดการปลอยวาง ซ่ึงตรงกับประเด็นท่ีผูวิจัย
ไดศึกษาคือ บูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต ทําใหจิตเขาสู
กระบวนการรู ๓ ข้ันตอน ไดแก  (๑) มีสติรูเทาทันกิเลส โลภ โกรธ หลง ไมกระทําส่ิงใด ๆ ตาม
อารมณปรุงแตงดวยกิเลสที่เขามากระทบจิต  (๒) มีสมาธิในการรูจดจออยางตอเนื่องเพ่ือสกัดกั้น
ยับยั้งกิเลสนั้น และ (๓) มีปญญารูชัดแจงพิจารณาส่ิงท้ังหลายตามสภาวธรรมตามกฎไตรลักษณ
มีผลทําใหคลายความยึดม่ันถือม่ันลงได   

 
๔.๖ บูรณาการการฝกจิตเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต 

การฝกจิต หรือท่ีเรียกวา กรรมฐาน หรือท่ีเรียกวา ภาวนา นั้น มี ๒ อยาง คือ สมถภาวนา 
และวิปสสนาภาวนา สมถภาวนาเปนกระบวนการฝกจิตเพื่อใหจิตเกิดสมาธิ และวิปสสนาภาวนา
เปนกระบวนการฝกจิตเพื่อใหจิตเกิดปญญา กระบวนการทั้งสองเปนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธกัน
และมีผลตอเนื่องถึงกัน ควรเร่ิมตนฝกจากข้ันสมถะกอนแลวตอดวยข้ันวิปสสนา ซ่ึงสอดคลองกับ
คําสัมภาษณของพระครูเกษมธรรมทัต ความตอนหนึ่งวา “...การฝกจิตไมวาจะทําในรูปแบบใด 
สุดทายตองมาตอวิปสสนาใหได ใครท่ีมีความถนัดสมถะก็ทํากอนใหไดสมาธิจริง ๆ แลวยกจิตท่ีมี
สมาธิ ใหเขาสูไตรลักษณ ใหเห็นความไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา พระพุทธเจาทรงสอนเร่ือง



๓๒๕ 

 

การทําสมถะก็เพื่อเปนบาทฐานใหแกการทําวิปสสนา วิปสสนาทําใหเกิดปญญาเห็นแจงตามความ
เปนจริง ถาทําสมถะแลวไมตอวิปสสนาก็พนทุกขไมได...”๕๓๖ เชนเดียวกับคําสัมภาษณของ
พญ.ดร. อมรา มลิลา ความตอนหนึ่งวา “...การฝกจิตจะใหไดวิปสสนา(ปญญา)นั้น จะตองมีกําลังกอน
คือสมถะ เร่ิมตนฝกจิตตองฝกสมถะกอนเพราะใจของเราไมนิ่ง ประเดี๋ยวไปซาย ประเดี๋ยวไปขวา 
เหมือนเศษเหล็ก เราตองนําเศษเหล็กไปวางในสนามแมเหล็ก ใหเปนแมเหล็กช่ัวคราวกอน 
สมถะเปนการฝกจิตใหรวมเปนหนึ่งเดียวใหมีกําลัง พอรวมกําลังแลวก็ตองมองหาทิศทางใหถูกตอง 
(มีปญญา) คือวิปสสนา...”๕๓๗  

เม่ือพิจารณากระบวนการสมถภาวนานั้น จะเห็นไดวามีหลักการท่ีสําคัญคือ ฝกใหมีสติ
โดยกําหนดจิตใหต้ังม่ันแนวแนอยางตอเนื่องอยูกับส่ิงท่ีกําหนดท่ีเรียกวา อารมณกรรมฐาน ๔๐
ผลท่ีไดรับคือ สมาธิ อันหมายถึง ภาวะท่ีจิตสงบน่ิง ต้ังม่ัน มีอารมณเปนหนึ่งเดียว ไมหวั่นไหวกับ
ส่ิงท่ีผานมาทาง  ตา หู จมูก ล้ิน กายและใจ ท่ีเปนรูป เสียง กล่ิน รส โผฏทัพพะ และธรรมารมณ
สวนกระบวนการวิปสสนาภาวนานั้นมีหลักการท่ีสําคัญคือ ฝกใหจิตมีสติกําหนดรูทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน
กับจิตไมวาจะเปนส่ิงท่ีกระทบจิตหรือส่ิงท่ีปรุงแตงใหจิตเกิดความรูสึกนึกคิดตางๆ รวมเรียกวา 
รูปนาม เม่ือสติรูทัน แลวพิจารณาส่ิงท้ังหลาย (รูปนาม) ตามความเปนจริง ผลท่ีไดรับคือ เกิดปญญา
เห็นสภาวธรรมหรือปญญาเห็นไตรลักษณ ไดแก อนิจจัง (ความไมเท่ียง) ทุกขัง (คงทนอยูไมได) และ
อนัตตา (ไมมีตัวตน) ทุกส่ิงลวนมีการเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป ไมใชตัวตน ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา
หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา ฉะนั้นการฝกจิตจึงมีผลทําใหจิตไมถูกกิเลสใดๆ เขาครอบงําและ
ไมถูกอวิชชาใดๆ ทําใหเกิดความหลงยึดติดหรือยึดม่ันถือม่ัน 

สรุปผลท่ีไดจากกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา คือ สติ สมาธิ และปญญา
แสดงดังภาพท่ี ๔.๖ 
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๕๓๗สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
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หลักคําสอนสําคัญอันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาท่ีชาวพุทธควรนอมนํามาปฏิบัติหรือ
นํามาใชในการดําเนินชีวิต คือ หลักโอวาทปาฏิโมกข ๓ ขอ๕๔๐ ไดแก 

๑. การไมทําบาปท้ังปวง (สพฺพปาปสฺส อกรณํ) 
๒. การทํากุศลคือความดีใหพร่ังพรอม (กุสลสฺสูปสมฺปทา) 
๓. การทําจิตใหผองแผว (สจิตฺตปริโยทปนํ) 

หลักคําสอนท้ัง ๓ ขอ มีความสําคัญทุกขอ จะขาดขอใดขอหนึ่งไมได และจะตองยึดถือ
ปฏิบัติทุกขอใหไดอยางสมํ่าเสมอ การฝกจิตก็เชนเดียวกันเปนสวนของการปฏิบัติท่ีจะศึกษาเรียนรู
อยางเดียวไมได แตจะตองปฏิบัติใหไดอยางจริงจัง สอดคลองกับคําสัมภาษณของ พระเทพวิสุทธิกวี
ความตอนหนึ่งวา “...หลักพระพุทธศาสนาเปน Practical Science หมายถึง ศาสตรวาดวยการปฏิบัติ 
คือจะตองนํามาปฏิบัติอยางจริงจังอยางใกลชิด ไมหางจากกายจากจิตทําอยางตอเนื่องจึงจะเห็นผล 
เจริญสติปฏฐาน ๗ วันก็บรรลุผลได ถามีบารมีนอยก็ ๗ เดือน หรือชาท่ีสุด ๗ ป ตองไดเห็นผลอยาง
แนนอน คือสามารถกําจัดทุกขไดโดยส้ินเชิง ฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจาไมสามารถนึกให
สําเร็จได ตองปฏิบัติเปนประจําตอเนื่อง...”๕๔๑ และสอดคลองกับคําสัมภาษณของ พระราชสิทธิมุนี วิ.
ความตอนหนึ่งวา “...ศาสนาทุกศาสนาสําคัญอยูท่ีการปฏิบัติ ไมใชอยูท่ีทฤษฎีวิชาการ ฉะนั้น
ชาวบานหรือแมแตพระสงฆก็ควรปฏิบัติสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็นและเจริญภาวนาเปนประจํา 
ทุกวัน...”๕๔๒ 

 เปาประสงคสําคัญของการฝกจิตอยูตรงที่วา เปนการฝกจิตใหรู (จิตเปนธาตุรู) การฝกจิต
จะตองทําเปนประจําอยางตอเนื่องจึงจะทําใหจิตเกิดความชํานาญในการรู ซ่ึงสอดคลองกับ
คําสัมภาษณของ พระสาสนโสภณ ความตอนหนึ่งวา “...การฝกจิตตองทําสมํ่าเสมอเปนประจํา
เพื่อใหเกิดความชํานาญเหมือนกับการฝกข่ีมา เม่ือฝกจนข่ีมาเปนแลว ก็จะข่ีไปไหนมาไหนไดสบาย
และไมตกจากหลังมา...”๕๔๓และคําสัมภาษณของ พระครูเกษมธรรมทัต ความตอนหนึ่งวา “...การฝกจิต
ตองฝกฝนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอเพื่อใหเกิดทักษะความชํานาญเหมือนกับการขับรถ,แขงกีฬา ไมใช
รูอยางเดียวตองฝก...”๕๔๔ เชนเดียวกับคําสัมภาษณของ ดร. ดาราวรรณ  เดนอุดม ความตอนหนึ่งวา 
“...เม่ือเราฝกจิตอยางสม่ําเสมอมั่นคงแลว จะทําใหเรามีสติสัมปชัญญะซ่ึงถือวาเปนธรรมตัวเอก 

                                                        
๕๔๐ที.ม.๑๐/๙๐/๕๐ ; ขุ.ธ.๒๕/๑๘๓/๙๐. 
๕๔๑สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  
๕๔๒สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๗ กนัยายน ๒๕๕๗  
๕๔๓สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  
๕๔๔สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 



๓๒๘ 

 

ทางพระพุทธศาสนาในการควบคุมตนท้ังกาย วาจา ใจ เปรียบเหมือนเราฝกมาใหเช่ืองไวแลว เราจะ
ข่ีมาไปไหนไปทําอะไรก็ไปไดดั่งใจ แตถามามันยังพยศเราก็จะควบคุมมาไมไดเราก็จะข่ีไปไหน
ไมได...”๕๔๕ 

การบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิตเปนการนําหลักปฏิบัติ
ของพระพุทธศาสนาท่ีวาดวยการฝกจิตมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต (Applicative Living) เพื่อ
ควบคุมและพัฒนาตนไดในทุกมิติของการดําเนินชีวิต ซ่ึงในบทที่ ๓ ผูวิจัยไดอธิบายแลววา องครวม
แหงการดําเนินชีวิตประกอบดวย กาย สังคม จิต และปญญา ดังท่ีทานพระพรหมคุณาภรณกลาวไว
ในหนังสือสุขภาวะองครวมแนวพุทธและองคการอนามัยโลกกลาวไวในคํานิยามของสุขภาพ
ดวยเหตุนี้การบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต ผูวิจัยจึงพิจารณา
แยกเปน ๔ มิติของการดําเนินชีวิต ดังนี้        

๑. ทางดานกาย (กายภาพ) 
๒. ทางดานสังคม 
๓. ทางดานจิต            
๔. ทางดานปญญา 

 
๑. บูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย (กายภาพ) 

กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาฝกใหจิตมีสติรูทันกิเลสท่ีกระทบจิต  
ทําใหจิตไมไหลไปตามกระแสความอยากความตองการที่เกิดข้ึนทางอินทรีย ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน 
กาย ใจ สติจะคอยเตือนใหรูยั้งคิดพิจารณาอารมณท่ีจิตรับรูใหดีกอนท่ีจะกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งลงไป 
สติทําใหการรับรูอารมณเปนไปอยางบริสุทธ์ิไมเกิดความยินดียินราย คือ ไมหลงยึดติดในส่ิงท่ี   
นาพอใจและไมหลงยินรายในส่ิงท่ีไมนาพอใจในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ  
แลวเกิดสมาธิทําหนาท่ีรูจดจอตอเนื่องเพื่อยับยั้งกิเลสเหลานั้นใหสงบ ในท่ีสุดเกิดปญญาพิจารณา 
รูชัดตามความเปนจริงวา เม่ือเราจะตองบริโภค หรือใช หรือเขาไปเกี่ยวของกับปจจัยทางดาน
กายภาพท้ังหลาย ไมวาจะเปนปจจัย ๔ อุปกรณเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
รวมท้ังสุขภาพรางกาย เราจะตองรูชัดรูตระหนักวา ส่ิงนั้นมีประโยชนมีจุดมุงหมายอยางไร  
รูสัปปายะวาส่ิงนั้นมีความเหมาะสมเกื้อกูลอยางไร รูหนาท่ีหรือส่ิงท่ีตนตองกระทําตอส่ิงนั้นๆ  
และรูชัดในสาระคุณประโยชนของส่ิงท่ีเราใชหรือส่ิงท่ีเราเขาไปเกี่ยวของนั้น แลวพิจารณาใชส่ิงนั้น
ตามคุณคาท่ีแทจริง ไมใชวาใชหรือบริโภคหรือเขาไปเกี่ยวของส่ิงนั้นตามท่ีกิเลสหรือความอยาก

                                                        
๕๔๕สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗  

ปจจัยภายนอกตน

ปจจัยภายในตน



๓๒๙ 

 

ชักนําพาไป ฉะนั้นเราจะตองรูจักพิจารณาเลือกบริโภคหรือใชปจจัยภายนอก(ทางกายภาพ)ในทาง
ท่ีเปนประโยชน ไมเปนโทษหรือทําความเสียหายแกธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้งคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแกสุขภาพรางกายของตนดวย 

จะเห็นไดวา การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานกายน้ัน ทําใหเกิดความสํารวม
ระมัดระวังไมใหอกุศลบาปธรรม (คิออภิชฌาและโทมนัส) เขาครอบงําเม่ือรับรูอารมณผานอินทรีย ๖
ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ทําใหเกิดความไมยินดียินรายในเวลาท่ีเห็นรูป ฟงเสียง ดมกล่ิน
ล้ิมรส สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย และรูธรรมารมณดวยใจ๕๔๖ ท่ีเรียกวา อินทรียสังวรศีล นอกจากนี้
ยังทําใหเกิดการพัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ท่ีเรียกวา กายภาวนา โดยรูจัก
พิจารณาท่ีจะใชอยางเกื้อกูล เปนคุณ เปนประโยชน ไมวาจะเปนการบริโภคปจจัย ๔ ส่ิงของเคร่ืองใช
อุปกรณเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ใหมีความพอดีและไดผลตรงตามคุณคาท่ีแทจริงของ
ส่ิงนั้นๆ สอดคลองกับคําสัมภาษณของ พระเทพวิสุทธิกวี  ความตอนหน่ึงวา “...รูเทาทันกิเลสของตน
สํารวจดูกิเลสที่กระทบใจนั้นสงผลตอตา หู จมูก ล้ิน กายอยางไร หยุดนิ่งพิจารณาตามความเปนจริง 
มีสติสัมปชัญญะรูตัวไมทําตามอารมณความตองการของกิเลส. . .”๕๔๗ และคําสัมภาษณของ
พระราชสิทธิมุนี วิ.ความตอนหนึ่งวา “...การฝกจิตทําใหมีสติสัมปชัญญะในการสัมผัสกับ
โลกภายนอกทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กลาวคือ ผูท่ีฝกจิตดีแลวจะไมเปนพวกบริโภคนิยม ไมทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ไมใชเกินความจําเปน รูจักพอเพียง รูจักประมาณในการบริโภค 
(นอยเกินไปก็ไมดี มากเกินไปก็ไมดี) รูจักออกกําลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี (เพราะมี
ความสุขในชีวิต) ไมเปนโรคเครียด ไมวิ่งตามกระแสโลก ไมลุแกอํานาจของกิเลส...”๕๔๘ 

สรุปผลท่ีไดจากการบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานกายภาพ คือ   
ทําใหเกิดกระบวนรูของจิต ๓ ข้ันตอน ไดแก  

(๑) จิตรูทันกิเลสท่ีทําใหไมสํารวมอินทรีย ๖  
(๒) จิตรูจดจอยับยั้งกิเลสนั้นๆ อยางตอเนื่อง  
(๓) จิตรูชัดในการบริโภคหรือใชหรือเขาไปเกี่ยวของกับปจจัยทางกายภาพตาม

คุณคาท่ีแทจริงของมัน ไมใชตามความอยากหรือความตองการของตน   
ฉะนั้น การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย (กายภาพ) ทําใหเกิดกระบวนรู

                                                        
๕๔๖พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหา

เถร), อางแลว, หนา ๒๔. 
๕๔๗สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๕๔๘สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๗ กนัยายน ๒๕๕๗ 



๓๓๐ 

 

ของจิต แสดงดังภาพท่ี ๔.๗  

 
              ภาพท่ี ๔.๗   กระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย (กายภาพ) 

๒. บูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคม 
กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาฝกใหจิตมีสติรูทันกิเลสท่ีกระทบจิต   

ทําใหจิตไมไหลไปตามกระแสกิเลสโลภ โกรธ หลง ชวยปองกันไมใหอกุศลธรรมเขาครอบงําจิต 
สติจะสกัดกั้นกิเลสไมใหลนทะลักเปนเหตุใหกระทําทุจริตออกมาทางกายและวาจาซ่ึงเปนการ
เบียดเบียนผูอ่ืนหรือคนในสังคม ไมวาจะเปนกายทุจริต ๓ ไดแก การฆาสัตว การลักทรัพย และการ
ประพฤติผิดในกาม และวจีทุจริต ๔ ไดแก พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ และพูดเพอเจอ รวมท้ัง
การดื่มสุราเมรัยท่ีกอใหเกิดการกระทําทุจริตท้ังทางกายและทางวาจาเน่ืองจากสารท่ีออกฤทธ์ิไปกด
ระบบประสาทสวนกลางจนทําใหผูดื่มหรือผูเสพขาดสติสัมปชัญญะ หลังจากที่สติทําหนาท่ีสกัดกั้น
ยับยั้งกิเลสแลว สมาธิจะทําหนาท่ีรูจดจออยางตอเนื่องเพ่ือใหกิเลสเหลานั้นสงบลง จนในท่ีสุดจิต  
เกิดปญญาพิจารณารูชัดตามความเปนจริงวา เราควรละเวนการกระทําทุจริตทางกายและทางวาจา   
อันเปนโทษหรือกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายท้ังแกตนเองและผูอ่ืน จิตท่ีรูชัดในส่ิงท่ีเปนกุศล
หรือกุศลธรรม มีลักษณะดังนี้ 

ก. อาโรคยะ คือ จิตไมมีโรค ไมถูกบีบค้ัน ไมกระสับกระสาย เปนจิตท่ี
แข็งแรง สบาย ใชงานไดดี คลองแคลว 

ข. อนวัชชะ คือ ภาวะท่ีจิตสมบูรณ สะอาด ผองแผว ไมมัวหมอง ไมขุนมัว 
ค. โกศลสัมภูต คือ จิตรูเทาทันความเปนจริง มีความเขาใจ ฉลาดดวยปญญา 
ง. สุขวิบาก คือ จิตไดเสวยความสุขเพราะไมมีโรค ไมมีขอเสียหาย รูจริง 

จะเห็นไดวา การฝกจิตนอกจากจะมีผลในการควบคุมการกระทําหรือพฤติกรรมให
อยูในกรอบของ ศีล ๕ คือ ไมทําลายชีวิต ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม ไมพูดปด และไมดื่ม
สุราเมรัยแลว ยังมีผลในการพัฒนาความสัมพันธกับผูอ่ืนหรือคนในสังคมในทางท่ีเปนกุศล ดีงาม 
เกื้อกูล เปนประโยชน และสรางสรรค ทําใหสังคมเกิดสันติสุข ท่ีเรียกวา ศีลภาวนา สอดคลองกับ
คําสัมภาษณของดร.ดาราวรรณ เดนอุดม  ความตอนหนึ่งวา “...สวนคนท่ีไมไดฝกจิตท่ีไมรูสํานึก
รับผิดชอบช่ัวดี ทําใหประพฤติตนไปในทางไมดีเปนปญหาตอสังคม แตถาฝกจิตดีแลวจะทําใหจิตมี
คุณภาพดี กลาวคือ การเจริญสมถะทําใหจิตมีพลังต้ังม่ันและการเจริญวิปสสนาทําใหจิตมีคุณธรรม

จิต รูทันกิเลสที่ทาํให     
ไมสํารวมอินทรีย ๖

จิต  รูจดจอยับยั้ง
กิเลสอยางตอเนื่อง

จิต  รูชัดสาระและ      
ใชตามคุณคาแทจริง



๓๓๑ 

 

เพิ่มและกิเลสลด ผูท่ีฝกจิตดีแลวยอมทําแตส่ิงท่ีดี เปนประโยชนแกตัวเองและสังคมสวนรวม...”๕๔๙

เชนเดียวกับคําสัมภาษณของรท.ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ความตอนหนึ่งวา “...การกระทําจะดี 
พฤติกรรมการพูดจะดีข้ึนอยูกับจิตท้ังนั้น ถาจิตดีการกระทําทางกายทางคําพูดก็จะดี ทําใหเกิดประโยชน
เกิดความรัก เกิดความสามัคคี เกิดความเขาใจ แตถาจิตไมดีแลว พูดหรือทําก็จะไมดี...”๕๕๐ 

สรุปผลที่ไดจากการบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคม คือ
ทําใหเกิดกระบวนรูของจิต ๓ ข้ันตอน ไดแก  

(๑) จิตรูทันกิเลสท่ีทําใหทุจริตทางกายและวาจา  
(๒) จิตรูจดจอยับยั้งกิเลสนั้นๆ อยางตอเนื่อง  
(๓) จิตรูชัดในกุศลธรรม 

  ฉะนั้น การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคม ทําใหเกิดกระบวนรูของจิต 
แสดงดังภาพท่ี ๔.๘ 

 
                   ภาพท่ี ๔.๘   กระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคม 

๓. บูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิต 
   กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเปนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธกัน

และมีผลตอเนื่องถึงกัน เร่ิมตนท่ีกระบวนการสมถภาวนาคือ ฝกจิตใหมีสติท่ีจะสกัดกั้นยับยั้งไมให
กิเลสข้ันกลางหรือนิวรณ ๕ เขาครอบงําจิตได  โดยมีสติกําหนดจิตใหต้ังม่ันอยูกับอารมณกรรมฐาน ๔๐  
อารมณใดอารมณหนึ่งแลวแตพิจารณาตามจริตของผูปฏิบัติ เม่ือสติกําหนดไดเชนนี้ จิตจะคอยๆ สงบ 
ผอนคลาย เบาสบาย ต้ังม่ัน แลวเกิดเปนสมาธิ ในกระบวนการฝกจิตข้ันวิปสสนานั้นสติยังคง   
ทําหนาท่ีตอไปคือ สติกําหนดรูรูปนามเพ่ือสงตอใหปญญาพิจารณารูสภาวะธรรมท่ีเกิดข้ึนกับจิต 
โดยการพิจารณาส่ิงท่ีเปนเองตามธรรมดาของเหตุปจจัยเพื่อการละนิวรณ ๕ อันเปนอุปสรรค   
กั้นขวางจิตไมใหบรรลุคุณความดี เพราะนิวรณเปนตัวท่ีทําใหจิตเศราหมอง มืดบอด ปญญาดับ  
จะเห็นวา ในกระบวนการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิต สติเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยให
เกิดการพิจารณาอยางแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) กลาวคือ เมื่อกิเลสเขามากระทบจิตผานทางตา หู 

                                                        
๕๔๙สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗  
๕๕๐สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗   

จิต  รูทันกิเลสทีเ่ปน
เหตุใหทุจริตกายวาจา

จิต  รูยับยั้งกิเลส
อยางตอเนื่อง

จิต   รูชัด           
ในกุศลธรรม



๓๓๒ 

 

จมูก ล้ิน กาย ใจ และจิตเกิดการปรุงแตงอารมณข้ึนนั้น กระบวนการฝกจิตทําใหจิตมีสติรูทันและ
พิจารณาโดยแยบคายกับส่ิงท้ังหลายท่ีมากระทบจิต มีผลทําใหนิวรณ ๕ เกิดนอยลงหรือ   
ไมเกิดข้ึนแกจิตเลย สภาวะจิตท่ีปลอดจากนิวรณ ๕ เปนสภาวะจิตท่ีมีอารมณเปนหนึ่งเดียว   
ท่ีเรียกวา เอกัคคตา ซ่ึงเหมาะแกการนําเอาไปใชงานไดดีท่ีสุดโดยเฉพาะอยางยิ่งงานทางปญญา  
ดวยเหตุนี้การใชปญญาพิจารณาตามกระบวนการวิปสสนาภาวนาแลวเกิดความรูแจงเห็นตามความ
เปนจริงในส่ิงท้ังหลาย จึงเปนผลใหจิตเกิดปญญาญาณสามารถถายถอนออกเสียซ่ึงอภิชฌาและ
โทมนัสออกจากจิตได  

จะเห็นไดวา การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิตนั้น นอกจากจะมีผล   
ในการควบคุมไมใหกิเลสใดๆ กลํ้ากรายเขามากระทบจิต ทําใหจิตปราศจากนิวรณ ๕ แลว ยังมีผล
ในการพัฒนาจิตใหเจริญงอกงามดวยคุณธรรม เกิดความสงบ แนวแน ม่ันคง ผอนคลาย ปลอดโปรง 
ไมยินดียินรายกับส่ิงใดๆ ท่ีมากระทบจิต จิตเกิดความเบิกบานผองใสดวยรูชัดแจงตามสภาวธรรม  
ท่ีเรียกวา จิตภาวนา สอดคลองกับคําสัมภาษณของ รท.ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ความตอนหนึ่งวา 
“...ในชีวิตประจําวันเรารับรูอารมณมากทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ทําใหเกิดความรัก ความเกลียด ฯลฯ  
ทําใหจิตเราหวั่นไหว  เพราะฉะน้ันเราตองฝกจิตและควบคุมจิตอยางไรไมใหหวั่นไหว คือทําจิตใหรัก
เกลียดนอยลง...”๕๕๑ เชนดียวกับคําสัมภาษณของ พญ.ดร. อมรา มลิลา ความตอนหนึ่งวา “...ทําให
จิตใจท่ีมีความกังวล นึกถึงหรือเพออยากไดโนนอยากไดนี่ เปนจิตท่ีสงบ รูอยูกับปจจุบันไดมากข้ึน 
ไมครํ่าครวญถึงอดีตและไมเพอฝนถึงอนาคต ซ่ึงพอมันไมไดเราก็ทุกข ทําใหจิตเรามีกําลัง ไมพรอง 
อ่ิมเต็มตลอดเวลา มีอาหารหลอเล้ียงใจ คือมีปติ สุข ใจก็เปนใจที่อยูกับปจจุบัน...”๕๕๒ และ   
คําสัมภาษณของคุณวิลาวัลย  ดวงเ สมอ  ความตอนหน่ึงวา “...สมาธิทําใหจิตสงบ จิตจะม่ันคงข้ึน   
จิตจะน่ิงข้ึน ไมหวั่นไหวไปตามอารมณท่ีมากระทบ เม่ือมีส่ิงใดมากระทบก็ผานไปเหมือนกับลมท่ี
พัดผานไป แตกอนท่ียังไมไดฝกจิต เวลามีส่ิงใดมากระทบจะเกิดอารมณข้ึนมาทันที...”๕๕๓  

สรุปผลที่ไดจากการบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิต คือ   
ทําใหเกิดกระบวนรูของจิต ๓ ข้ันตอน ไดแก  

(๑) จิตรูทันกิเลสท่ีทําใหเกิดนิวรณ ๕  
(๒) จิตรูจดจอยับยั้งกิเลสนั้นๆ อยางตอเนื่อง  
(๓) จิตรูชัดในสภาวธรรม ไมยินดียินราย 

                                                        
๕๕๑สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๕๕๒สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗  
๕๕๓สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗   



๓๓๓ 

 

ฉะนั้น การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิต ทําใหเกิดกระบวนรูของจิต 
แสดงดังภาพท่ี ๔.๙ 

 
                    ภาพท่ี ๔.๙   กระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิต 

๔. บูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานปญญา 
กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเปนกระบวนการฝกจิตใหมีสติรูเทาทัน

ความหลงใหล ความหลงงมงาย ความไมรูอันเกิดจากอวิชชาในอุปาทานขันธ ๕ สติจะสกัดกั้น
อวิชชาท่ีทําใหเกิดความยึดม่ันถือม่ันในขันธ ๕ อันเปนท่ีต้ังแหงทุกขท้ังหลาย จิตรูจดจอยับยั้ง
อวิชชานั้นอยางตอเนื่อง เปนผลใหจิตสงบ เกิดความผอนคลาย เบาสบาย ต้ังม่ัน เปนสมาธิ แลวใช
ปญญาพิจารณาขันธ ๕ รูชัดตามความเปนจริงวา ขันธ ๕ เปนเพียงส่ิงสมมติท่ีเราเรียกวา ชีวิต 
ประกอบดวย รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ ท่ีมาประชุมรวมกัน
มีการเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป ซ่ึงเปนไปตามกฎของไตรลักษณ กลาวคือ มีความไมเท่ียง แปรปรวน 
(อนิจจัง) เปนทุกข คงทนอยูไมได (ทุกขัง) ไมอาจบังคับควบคุมได (อนัตตา) ขันธ ๕ จึงไมใชตัวตน
ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมควรยึดม่ันถือม่ัน ดังนั้น
กระบวนการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานปญญาทําใหคลายความยึดม่ันถือม่ันในขันธ ๕ 
เกิดจากปญญารูชัดไตรลักษณ ดังนี้ 

๑. ปญญาเห็นในความไมเท่ียง (อนิจจัง) คือ เห็นวาทุกอยางมีการเปล่ียนแปลงไดตาม
เหตุปจจัย ไมมีอะไรท่ีแนนอนยั่งยืน เราจึงไมควรดําเนินชีวิตอยูดวยความไมประมาท 

๒. ปญญาเห็นในความถูกบีบค้ัน (ทุกขัง) คือ เห็นวาทุกอยางไมสามารถคงทนอยู
ในสภาพเดิมไดตามสภาวะของมันเอง เราจึงไมควรยึดม่ันถือม่ันหรือตองการใหคงอยูในสภาพนั้น 

๓.ปญญาเห็นในความไมมีตัวตน (อนัตตา) คือ เห็นวาทุกอยางเปนไปตามสภาวะ
ของมัน ไมอยูในอํานาจท่ีจะบังคับควบคุมได เราจึงควรปลอยวาง ไมยึดติด ทําใหจิตเปนอิสระ 

จะเห็นไดวา การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานปญญาน้ัน มีผลในการ
ควบคุมตนทุกดาน ครอบคลุมท้ังทางดานกาย สังคม และจิต เพราะเม่ือเกิดปญญารูชัดแจงวา
ทุกส่ิงเปนไปตามกฎไตรลักษณยอมทําใหคลายความไมยึดม่ันถือม่ัน สามารถลดละกิเลสอวิชชาได
ทําใหจิตเกิดความสงบปลอดจากนิวรณ ๕ มีความต้ังม่ันและแนวแนท่ีจะรักษาอินทรียสังวรศีลและ
ศีล ๕ อยางเขมแข็ง นอกจากนี้การฝกจิตยังมีผลในการพัฒนาปญญาใหเกิดความรูความเขาใจ

จิต  รูทันกิเลสที ่    
ทําใหเกิดนิวรณ ๕

จิต  รูยับยั้งกิเลส
อยางตอเนื่อง

จิต รูชัดสภาวธรรม  
ไมยินดียินราย



๓๓๔ 

 

รูจักคิด พิจารณา และแกไขปญหาดวยการมองเห็นส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง ตามเหตุปจจัย
การพัฒนาใหเปนปญญาท่ีบริสุทธ์ิปลอดจากกิเลสโดยส้ินเชิงนี้เรียกวา ปญญาภาวนา สอดคลองกับ
คําสัมภาษณของ ดร. ดาราวรรณ  เดนอุดม ความตอนหนึ่งวา “...การฝกวิปสสนาทําใหเกิดปญญา 
สามารถควบคุมตัวเองไดในสถานการณตาง ๆ ท่ีมากระทบกระแทก ดีใจก็ไมดีใจเกินไป เสียใจก็
ไมเสียใจจนเสียศูนย ผูท่ีฝกจิตดีแลวจะไมส้ินหวังเทาคนอ่ืน ลมแลวก็มีแรงลุกข้ึนได ปญญาในทาง
พระพุทธศาสนาคือ การยอมรับความจริงตามความเปนจริงท่ีวา ทุกอยางเปล่ียนแปลงไดเปนไปตาม
กฎธรรมชาติ คือ กฎไตรลักษณ ไดแก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา...”๕๕๔ เชนเดียวกับคําสัมภาษณของ 
รศ.ดร.จํานง คันธิก ความตอนหนึ่งวา “...การเจริญวิปสสนาโดยพิจารณาตามความเปนจริงนั้น
เทากับเปนการอบรมบมนิสัยทําใหใจเราหยุดนิ่งไมไปตามอารมณได เชน พิจารณาขันธ ๕ วา 
ตัวเราประกอบดวยรูปกับนาม(กองขันธ) เม่ือขันธแยกออกจากกันก็ไมมี ตัวเรา...”๕๕๕ 

สรุปผลท่ีไดจากการบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานปญญา คือ 
ทําใหเกิดกระบวนรูของจิต ๓ ข้ันตอน ไดแก  

(๑) จิตรูทันอวิชชาท่ีทําใหเกิดอุปาทานขันธ ๕  
(๒) จิตรูจดจอยับยั้งกิเลสนั้นๆ อยางตอเนื่อง  
(๓) จิตรูแจงไตรลักษณ ไมยึดม่ันถือม่ัน 

ฉะนั้น การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานปญญา ทําใหเกิดกระบวนรูของจิต 
แสดงดังภาพท่ี ๔.๑๐ 

 
                ภาพท่ี ๔.๑๐   กระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานปญญา 

จากท่ีกลาวมาขางตนท้ังหมด จึงสรุปไดวาการบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนา
ตนในการดําเนินชีวิต ท้ัง ๔ ดาน คือ เกิดกระบวนรูของจิต ใน ๓ ข้ันตอน ไดแก 

๑. รูทันกิเลสและอวิชชาท่ีกําลังเกิดข้ึนกับจิต 
๒. รูจดจอยับยั้งกิเลสและอวิชชานั้นอยางตอเนื่อง 
๓. รูชัดแจงตามความเปนจริง 

                                                        
๕๕๔สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
๕๕๕สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗   

จิต  รูทันอวชิชาที่     
ทําใหเกิดอุปาทานขันธ ๕

จิต  รูยับยั้งกิเลส
อยางตอเนื่อง

จิต  รูแจงไตรลักษณ 
ทําใหไมยึดม่ันถือม่ัน



๓๓๕ 

 

การนํากระบวนรูของจิตมาปรับหรือประยุกตใชในการดําเนินชีวิตจะบังเกิดผลดี กลาวคือ 
การใชปจจัย ๔ อุปกรณไฮเทคเปนไปในทางบวกหรือสรางสรรคประโยชนหรือมีคุณคามากข้ึน 
สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงไมของแวะกับส่ิงท่ีเปนโทษหรือพิษภัย ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณมากข้ึนเพราะมนุษยรูจักใชอยางประหยัดและเห็นคุณคาของการปกปองอนุรักษ 
สังคมอยูกันอยางมีความสงบสุขมากข้ึนดวยจิตใจท่ีมีความเอ้ือเฝอเผ่ือแผแกกันและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
จิตใจมีความเบิกบาน ผองใส ปลอดโปรง โลง เบาสบาย และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การมีปญญาพิจารณา
รูชัดตามความเปนจริง ทําใหมองเห็นวาทุกอยางลวนเกิดจากเหตุปจจัยท้ังส้ิน สามารถเขาใจและ
ยอมรับไดถึงความไมแนนอนหรือการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา รวมท้ังใชปญญา
พิจารณาหาหนทางแกไขปญหา ตลอดจนยอมรับและปรับตัวใหเขากับส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได 



บทที่ ๕ 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

  
วิทยานิพนธเร่ือง “การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา”             

มีวัตถุประสงคคือ (๑) เพื่อศึกษาจิตและการฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา  (๒) เพื่อศึกษา           
การควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา (๓) เพื่อบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและ
พัฒนาตนในการดําเนินชีวิต (๔) เพื่อนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับ 
“รูปแบบการบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต” จากการศึกษาคนควา
ขอมูลและวิจัยเอกสาร รวมท้ังสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ พบวา กระบวนการฝกจิตตามหลักสมถภาวนา
และวิปสสนาภาวนาสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนได                
สรุปผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

 
๕.๑ บทสรุป  

การวิจัยเร่ือง “การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา” สืบเนื่องจาก
ในปจจุบันความเจริญเติบโตดานวัตถุและเทคโนโลยีการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วมาก 
สงผลใหการดําเนินชีวิตตองมีการปรับตัวใหเขากับความเปล่ียนแปลงนั้น จิตใจของผูคนออนแอลง
มากข้ึนดังจะเห็นไดจากปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นมากมายสงผลกระทบตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว 
สังคม จนถึงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ไมวาจะเปนปญหาอาชญากรรมรายแรง ปญหาความเครียด 
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปญหาการลวงละเมิดทางเพศ ปญหาการใชเวลากับโทรศัพทมือถือ
และคอมพิวเตอรมากเกินไปบ่ันทอนความสัมพันธกับคนใกลชิด ปญหาเด็กติดเกมสคอมพิวเตอร 
ปญหาเด็กตบตีกันแลวสงคลิปแชรกัน ปญหาเผยแพรภาพอนาจารลามกทางมือถือ ปญหาส่ิงแวดลอม
เกิดมลพิษ ปญหาทรัพยากรธรรมชาติปาไมและสัตวปาถูกทําลาย เปนตน เหลานี้สะทอนออกมา    
ใหเห็นถึงปญหาวา ผูคนในยุคนี้เปนอยางไร ทําไมถึงไดกระทําหรือมีพฤติกรรมท่ีสอไปในทางท่ีมี
ความรุนแรงมากข้ึนหรือกอใหเกิดความเสียหายท้ังแกตนเอง สังคม และสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ มันเกิดอะไรข้ึนกับจิตใจของพวกเขา ผูวิจัยเห็นวาปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวมาจากเหตุผล  
ท่ีสําคัญ คือ จิตท่ีไมไดรับการฝกฝนใหมีสติ สมาธิ และปญญา  เปนท่ีนาเสียดายมากประเทศไทย   
มีคนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ แตชาวพุทธท่ีเขาใจและเขาถึงแกนธรรมคําสอนของพระพุทธองค
ยังมีจํานวนนอย การเรียนรูหลักธรรมคําสอนแลวนํามาปรับหรือประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของตน
อยางถูกตองแทจริงนั้นเปนส่ิงอันพึงปฏิบัติสําหรับผูนับถือพระพุทธศาสนาหรือชาวพุทธ  



 ๓๓๗

พระพุทธศาสนาไมไดเนนแคการศึกษาเรียนรูพระธรรมเทานั้น แตจะตองนําไปปฏิบัติเปนประจํา
และมีความตอเนื่องจึงจะเห็นผลไดจริง หลักสัทธรรม ๓ ประกอบดวย ปริยัติคือศึกษาคําส่ังสอน 
ปฏิบัติคือปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา และปฏิเวธคือผลท่ีพึงบรรลุจากการปฏิบัติ สมถภาวนาและ
วิปสสนาภาวนาเปนหลักปฏิบัติของการฝกจิตตามกระบวนการของไตรสิกขา(ศีล สมาธิ ปญญา) 
สมถภาวนาเปนการฝกจิตเพื่อใหสงบเปนสมาธิ และวิปสสนาภาวนาเปนการฝกจิตเพื่อใหเกิด
ปญญา การเจริญอานาปานสติ ๑๖ ข้ันและการเจริญสติปฏฐาน ๔ เปนกระบวนการฝกจิตท่ีมีท้ัง
สมถะและวิปสสนา ครบอยูในตัว การฝกจิตตามหลักสมถะและวิปสสนาเพ่ือควบคุมและพัฒนาตน
สามารถนํามาประยุกตหรือปรับใชในการดําเนินชีวิตได กลาวคือ มีสติและสมาธิสกัดกั้นกิเลสและ
ยับยั้งอวิชชา ทําใหสามารถควบคุมตนไมใหกระทําผิด และใชปญญาพิจารณาเห็นส่ิงท้ังหลาย    
ตามความเปนจริง ทําใหสามารถพัฒนาตนกระทําแตส่ิงท่ีถูกตองและแกไขปญหาหรือลดทุกขได  

เนื้อหาของการวิจัยแบงออกเปน ๓ สวน คือ การฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา         
การควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา และการบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและ
พัฒนาตนในการดําเนินชีวิต สําหรับวิธีการวิจัยการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซ่ึงมีกระบวนการและข้ันตอนในการทําวิจัย ดังนี้ 

๑. สํารวจขอมูลตามหัวขอวิจัย (Review Literature) จากเอกสารปฐมภูมิ ไดแก 
พระไตรปฎก และเอกสารทุติยภูมิ ไดแก อรรถกถา ฏีกา อนุฎีกา ปกรณวิเสส เปนตน พรอมท้ัง
สํารวจเอกสารท่ีเกี่ยวของกับหัวขอวิจัย เชน ตํารา หนังสือ งานวิจัย วารสาร บทความ งานเขียน 
หนังสือพิมพออนไลน เปนตน จากหองสมุดตางๆ เชน หอสมุดแหงชาติ หองสมุดมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย  หองสมุดมหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หองสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล หองสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนตน  

๒. สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานทางวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา ผูมีความเชี่ยวชาญในหัวของานวิจัยนี้ ผูใหการอบรมหรือผูนําดานปฏิบัติธรรม 
และผูฝกปฏิบัติหรือฝกจิตตอเนื่องเปนประจํา รวมท้ังหมด ๙ รูป/คน โดยแบงเปน ๒ ฝาย คือ       
ฝายท่ีเปนพระภิกษุสงฆ จํานวน ๔ รูป และฝายท่ีเปนฆราวาส จํานวน ๕ ทาน  

๓. ผูวิจัยไดนําเสนอกระบวนการฝกจิตท่ีไดจากสมถภาวนาและวิปสสนามาใชใน
การควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต เสนอแยกเปนมิติการดําเนินชีวิต ๔ ดาน คือ ทางดาน
กาย (กายภาพ) ทางดานสังคม ทางดานจิต และทางดานปญญา แลวนําขอมูลท้ังหมดมาสังเคราะห
เปน Model เพื่อใหเห็นผลลัพธท่ีไดจากการบูรณาการ 

สรุปผลท่ีไดจากการวิจัยโดยเรียงลําดับตามหัวขอของวัตถุประสงคของการวิจัย เปนดังนี้ 
 



 ๓๓๘

๕.๑.๑ การฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา 
ผลการวิจัยจากการศึกษาพระไตรปฎก เอกสารและตําราท่ีเกี่ยวของ พบวา การฝกจิต

ตามหลักพระพุทธศาสนา มีวิธีปฏิบัติ ๒ อยาง คือ สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา กอนท่ีจะวิจัย
เร่ืองการฝกจิตนั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาเร่ืองจิต เพื่อใหเขาใจและมองเห็นถึงความสําคัญของจิต
ลักษณะเฉพาะของจิต และการทํางานของจิต ซ่ึงจะทําใหศึกษาวิจัยเร่ืองการฝกจิตมีความเขาใจ      
ไดอยางลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “จิต” ผูวิจัยพบวา จิตมีความสําคัญมาก กลาวคือ จิตเปน
ธรรมชาติท่ีรูอารมณผานทางทวาร ๖ คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ินทางกาย และทางใจ         
เปนสภาวะท่ีปรากฏอยูภายในตน แตสงผลตอความคิด การพูด และการกระทําท่ีแสดงออกมา
ภายนอกตน ลักษณะเฉพาะของจิต คือ ดิ้นรน กวัดแกวง รักษายาก หามไวไดยาก ขมไดยาก มักตก
ไปสูกามารมณเสมอ เห็นไดยาก มีสภาวะละเอียด และเกิดดับเร็ว 

สําหรับการศึกษาวิจัยเร่ือง “การฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา” จากผลการวิจัย
สรุปไดวา การฝกจิตตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๒ อยาง คือ  

(๑) สมถภาวนา ฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบเปนสมาธิ โดยเร่ิมจากมีสติในการ
กําหนดจิตใหต้ังม่ันอยูกับส่ิงท่ีกําหนด ท่ีเรียกวา อารมณกรรมฐาน ๔๐ จนกระท่ังจิตผอนคลาย        
เบาสบาย ปราศจากนิวรณ ๕ สงบ และเกิดเปนสมาธิ มีอารมณหนึ่งเดียว ไมหวั่นไหวกับส่ิงท่ีผานมา
ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  

(๒) วิปสสนาภาวนา ฝกอบรมจิตใหเกิดปญญาพิจารณารูชัดเขาใจตามความเปนจริง 
โดยมีสติในการกําหนดรูรูปนามหรือกําหนดอารมณข้ันวิปสสนาภูมิ แลวเกิดปญญาพิจารณาเห็น     
ส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง คือ เห็นไตรลักษณ ทําใหจิตสามารถถอนความหลงผิด รูผิด และยึดม่ัน    
ถือม่ันในส่ิงท้ังหลายท่ีเรียกวาอวิชชา 

 การฝกจิตตามหลักสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนามีความสัมพันธและมีผล
ตอเนื่องถึงกัน กลาวคือ จิตท่ีเกิดสมาธิในข้ันสมถะมีคุณสมบัติท่ีเหมาะควรแกการใชงานทางดาน
ปญญาในข้ันวิปสสนา ฉะนั้นการฝกจิตจึงจําเปนตองปฏิบัติเปนประจําสมํ่าเสมอเพ่ือใหมีความ
ตอเนื่องจากสมถะไปถึงวิปสสนา เม่ือพัฒนาการฝกจิตตามลําดับข้ันจนเกิดปญญารูแจงเห็นจริงแลว 
จิตจะพนจากอํานาจครอบงําของกิเลสรวมท้ังอวิชชาท้ังหลาย ไมตกเปนทาสของอารมณอันเกิดจาก
โลภะ โทสะ โมหะ  

นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา วิธีการฝกจิตซ่ึงเปนท่ีนิยมปฏิบัติกันท่ัวไป มี ๒ วิธี ไดแก 
การเจริญอานาปานสติ ๑๖ ข้ันและการเจริญสติปฏฐาน ๔ ท้ัง ๒ วิธีนั้นมีท้ังสมถะและวิปสสนา    
ครบอยูในตัวโดยไมตองหากรรมฐานอ่ืนมาสับเปล่ียน สามารถเจริญสมถะต้ังแตข้ันตน ๆ และ



 ๓๓๙

พัฒนาข้ึนไปเปนข้ันวิปสสนาไดเลย โดยมีการแยกพิจารณาออกเปน ๔ หมวด คือ กายานุปสสนา 
เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา และธัมมานุปสสนา วิธีอานาปานสติเปนวิธีการปฏิบัติกรรมฐานท่ี
สะดวก งาย เพราะทุกคนมีลมหายใจโดยธรรมชาติอยูกับตน สามารถปฏิบัติไดทุกขณะ ทุกสถานท่ี 
สวนวิธีสติปฏฐาน ๔ เปนวิธีปฏิบัติเพื่อใชสติใหบังเกิดผลดีถึงท่ีสุด อารมณของสติปฏฐาน ๔ 
สามารถท่ีจะนําจิตใหดําเนินไปถึงพระนิพพานได 

สรุปผลการวิจัยท่ีสําคัญของการฝกจิต พบวา กระบวนธรรมท่ีเกิดจากการฝกจิต
ตามหลักสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาเร่ิมตนดวยสติ สมถภาวนาจะตองฝกใหจิตมีสติยึดม่ัน    
อยูกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางแนวแนตอเนื่อง สวนวิปสสนาภาวนาจะตองฝกจิตใหมีสติกําหนดรูทัน    
รูปนามหรือทุกส่ิงท่ีเขามากระทบจิตในเวลานั้น ผลของสมถะคือสมาธิ สวนผลของวิปสสนาคือ
ปญญา ฉะนั้นผลท่ีไดจากกระบวนการฝกจิตท่ีตอเนื่องจากข้ันสมถะถึงข้ันวิปสสนา คือ สติ สมาธิ 
ปญญา อันจะนําไปสูการควบคุมและพัฒนาตนตอไป 

๕.๑.๒ การควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา 
ผลการวิจัยจากการศึกษาพระไตรปฎก เอกสารและตําราท่ีเกี่ยวของ พบวา “ตน” 

ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ขันธ ๕ ท่ีประชุมรวมกันเปนส่ิงสมมติท่ีเรียกวา ชีวิต ไดแก     
รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ แตเม่ือพิจารณาตามหลักสากลของ
การดําเนินชีวิตโดยท่ัวไปแลว  ตนเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติและสภาพแวดลอม  ตนมี
ความสัมพันธกับปจจัยท่ีอยูภายนอกดวย ดวยเหตุนี้จึงตองพิจารณาครอบคลุมเปนองครวมแหงการ
ดําเนินชีวิต ไดแก ปจจัยภายนอกตน คือ กายกับสังคม และปจจัยท่ีอยูภายในตน คือ จิตกับปญญา 

สําหรับประเด็นการวิจัย “การควบคุมตนตามหลักพระพุทธศาสนา” ผูวิจัยสรุปได
วาพระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีสําคัญในการควบคุมความประพฤติหรือการกระทําท่ีแสดงออกมา
ทางกายวาจาใจ คือ  

  (๑) ศีล เปนการควบคุมทางดานกายและวาจา เปนระเบียบขอปฏิบัติสําหรับ
ควบคุมตนเอง กําหนดข้ึนเพื่อใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไปดวยดีมีความเรียบรอยสงบสุขเปน
ปกติ ปราศจากการเบียดเบียนทํารายกันดวยอกุศลจิต ศีลแยกประเภทไดเปนศีลของคฤหัสถ (ศีล ๕, 
ศีล ๘) และศีลของบรรพชิต (ศีล ๑๐, ศีล ๒๒๗, ศีล ๓๑๑) ผลของศีล คือ ความสํารวมระวังปดกั้น
ไมใหความช่ัวใดๆ เกิดข้ึนกับจิต การดําเนินชีวิตเปนไปอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม        
การรักษาศีลทําใหกิเลสเบาบางลง ชวยปรับพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา อันเปนข้ันตอน
ในการพัฒนาตนเองใหเปนท่ีรองรับกุศลธรรมท้ังปวง ทําใหกาย วาจา ใจ สงบ ไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ืน เกิดสภาพพรอมท่ีจะเปนพื้นฐานของการฝกจิตข้ันสมถะคือ จิตสงบไดงายเวลาทําสมาธิ 
และเกิดสภาพเกื้อกูลแกการพัฒนาคุณธรรมท่ีสูงข้ึนในจิตใจของตน  



 ๓๔๐

ศีลในระดับของบรรพชิต เปนแบบแผนขอบังคับท่ีบัญญัติเสมือนประมวล
กฎหมายสําหรับกํากับควบคุมความประพฤติของสมาชิกในหมูชน ประกอบดวยสิกขาบทตาง ๆ    
มีท้ังขอกําหนดเกี่ยวกับความเปนอยูสวนตัว ความสัมพันธระหวางสมาชิก ความสัมพันธกับคน
ภายนอก การดําเนินกิจการตาง ๆ ของสงฆ ตลอดจนการปฏิบัติตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     
พระพุทธองคทรงบัญญัติสิกขาบทตาง ๆ ข้ึนเปนวินัยใหแกภิกษุสงฆ ภิกษุณีสงฆ และสามเณร คือ 
ศีล ๒๒๗ ศีล ๓๑๑ และศีล ๑๐ บุคคลใดละเมิดสิกขาบทอันเปนวินัยจะตองไดรับโทษตาม
กฎระเบียบขอบังคับท่ีทรงบัญญัติไว ศีลในระดับของบรรพชิตมีความเขมงวด กวดขัน และ
เครงครัด ก็เพื่อกํากับใหพระภิกษุสงฆสามเณรสามารถครองตนในสมณภาวะไดอยางสมบูรณและ
เอ้ือตอการประพฤติพรหมจรรยในข้ันสูงตอไปได   

ศีลสําหรับคฤหัสถหรือฆราวาสผูครองเรือน เปนขอปฏิบัติในการเวนจาก
ความชั่วเพื่อควบคุมตนใหต้ังอยูในความไมเบียดเบียนผูอ่ืนและประพฤติตนในทางท่ีชอบทางกาย
และทางวาจา ศีล ๕ บัญญัติเอาขอกําหนดอยางตํ่าท่ีสุดในทางความประพฤติของมนุษยเทาท่ีจําเปน
พอท่ีจะใหคนในสังคมอยูรวมกันโดยปกติสุขและรักษาสังคมใหมีความมั่นคงปลอดภัย ไมใหมีการ
ลวงละเมิดตอชีวิต การลวงละเมิดตอทรัพยสิน การลวงละเมิดตอของรักของกันและกัน การลวงละเมิด
ความจริงดวยวาจา และการลวงละเมิดใด ๆ อันเกิดจากการขาดสติสัมปชัญญะเพราะส่ิงเสพติด    
สวนศีล ๘ มีการกําหนดเพิ่มขอปฏิบัติในการฝกหัดกายวาจาใหละเอียดออนมากยิ่งข้ึนอีก ๓ ขอ  
เพื่อกําจัดกิเลสอยางหยาบ ทําใหสามารถขัดเกลาจิตใจไดประณีตยิ่งข้ึน 

(๒) สติ เปนการควบคุมการทํางานภายในจิต คือ เปนท้ังตัวเหนี่ยวร้ังปรามจิตและ        
ตัวหนุนประคองจิต  สติทําใหจิตรูเทาทันตออารมณตางๆ ท่ีเขามากระทบทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และ
ใจ ชวยปดกั้นส่ิงท่ีเปนอกุศลไมใหเกิดข้ึนท่ีจิตหรือเกิดนอยลง และชวยใหสามารถพัฒนาจิตเขาถึง
ส่ิงท่ีเปนกุศล สติจึงเปนเสมือนกําแพงท่ีกั้นอันตรายท้ังปวงไมใหเกิดข้ึน แลวสามารถขจัดออกไป
ไดหรือทําใหเบาบางลงไดตามลําดับ สติเปนการระลึกรูในขณะท่ีนิ่งจดจอหรือขณะท่ีมีการ
เคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงในรางกาย จิตใจ และอารมณ อาการท่ีจิตนึกถึงส่ิงท่ีจะทําจะพูดได นึกถึง
ส่ิงท่ีทํา คําท่ีพูดไวแลวได เปนอาการท่ีจิตไมหลงลืม ระงับยับยั้งใจได ไมใหเลินเลอพล้ังเผลอ 
ปองกันความเสียหายเบื้องตน ยับยั้งช่ังใจ ไมบุมบาม คือ สติ ท่ีเรียกอีกอยางหนึ่งวา อัปปมาทธรรม 
การมีสติอยูดวยความไมประมาท ไมลุมหลงมัวเมา ไมหลงลืม ยอมทําใหจิตสงบสุข ไมหวั่นไหวใน
อารมณใดๆ ท่ีมากระทบอันทําใหเกิดตัณหา อุปาทาน กิเลส  

 สรุปผลการวิจัยพบวา การทํางานของสติชวยใหเราสามารถควบคุมตนได 
กลาวคือ สติทําใหเกิดการสํารวมอินทรีย ๖ ระมัดระวังไมสงจิตออกไปภายนอก และเฝาระวังจิต
ไมใหเกิดกิเลส (โลภ โกรธ หลง) การที่สติมีหนาท่ีตามทันส่ิงตาง ๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึนนั้น ทําใหจิตอยูใน



 ๓๔๑

ภาวะต่ืนตัว รูและเขาใจส่ิงตาง ๆ ตามท่ีมันเปนจริง ผลท่ีเกิดข้ึนกับจิตก็คือ ความไมยินดียินราย            
ไมมีความรูสึกอยากได(อภิชฌา)และไมมีความทุกขใจ (โทมนัส) จิตมีความโปรง โลง เบา          
ผอนคลาย และสงบ 

สวนประเด็นการวิจัย “การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา” ผูวิจัยพบวา       
การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนามีจุดมุงหมาย ๒ ระดับ คือ ระดับโลกิยะ เพื่อใหการดําเนิน
ชีวิตดีพรอมท้ังอาชีพ การงาน ฐานะ ครอบครัว ความเปนอยู สุขภาพ รางกาย และระดับโลกุตตระ 
เพื่อเขาถึงคุณงามความดีท่ีส่ังสมในจิตและท่ีสําคัญยิ่งคือเขาถึงปญญารูเทาทันความจริง หลุดพน
จากกิเลสและความทุกขท้ังปวง ในการวิจัยพบวาหลักธรรมที่สําคัญของการพัฒนาตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา คือ ภาวนา ๔ ไดแก กายภาวนา สีลภาวนา  จิตตภาวนา และปญญาภาวนา ซ่ึง
สอดคลองกับการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขาและอริยมรรค ๘ 

(๑)  กายภาวนา คือ การฝกใหมีความสํารวมในอินทรีย ๖ เพื่อหลีกเวนจากส่ิงท่ี 
เปนภัย เปนโทษ หรือส่ิงไมดีตาง ๆ เขาใจสภาวะของธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางกายภาพเพื่อให
การดํารงตนอยูในทางสายกลางและไมเกิดโทษ โดยรูจักใชอินทรีย ๖ อยางมีสติ ใชปญญาในการ
บริโภคปจจัย ๔ ตลอดจนใชเทคโนโลยีอยางพอเหมาะพอดีในทางที่เปนคุณเปนประโยชนและได
คุณคาแทจริง 

(๒) ศีลภาวนา คือ การฝกฝนอบรมความประพฤติทางกายและวาจาในการอยูรวมกับ
ผูอ่ืนดวยดี มีความเก้ือกูลกันไมเบียดเบียนกัน ไมทําลายกัน การพัฒนาศีลคือการพัฒนาเพื่อ
เสริมสรางความดีงามของชีวิตตนเองและสังคม ศีลเปนเคร่ืองมือเพื่อฝกหัดขัดเกลาตนเองทําใหกิเลส
อยางหยาบเบาบางลงดวยการควบคุมยับยั้งสังวร ทําใหมีความพรอมท่ีจะรองรับกุศลธรรมท้ังหลาย 
เปนพื้นฐานของสมาธิหรือการฝกปรือคุณธรรมทางจิตใจท่ีสูงข้ึนไป การพัฒนาศีลรวมเอา           
องคมรรค ๓ อยาง คือ สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) และสัมมาอาชีวะ 
(เล้ียงชีพชอบ) 

(๓) จิตตภาวนา คือ การฝกจิตใหมีความเขมแข็ง ม่ันคง แนวแน ควบคุมตนไดดี                
สงบ ผองใส ปราศจากส่ิงท่ีทําใหเศราหมอง จิตมีสมาธิอยูในสภาพเหมาะแกการใชงานทางดาน
ปญญาอยางลึกซ้ึง คุณสมบัติของจิตท่ีเกิดข้ึนจากการฝกจิตหรือพัฒนาจิต ไดแก ปราโมทย (ความ
ช่ืนบานใจ ราเริง สดใส)  ปติ (ความอ่ิมใจ ความปล้ืมใจ) ปสสัทธิ (ความสงบเย็นกายใจ) สุข (ความ
ร่ืนใจ ไรความของขัด) และสมาธิ (ความสงบต้ังม่ันของจิต) การพัฒนาจิตรวมเอาองคมรรค ๓ อยาง 
คือ สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ)  สัมมาสติ (ระลึกชอบ )และสัมมาสมาธิ (ต้ังจิตม่ันชอบ) 

(๔) ปญญาภาวนา คือ การฝกจิตใหเกิดปญญาพิจารณาเห็นส่ิงส่ิงท้ังหลายตามความ
เปนจริง หรือรูเทาทันธรรมดาของสังขารธรรมท้ังหลาย คือ รูไตรลักษณ ( อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา)  



 ๓๔๒

ปราศจากการยึดถือวาเปนตัวเราของเราเพราะไมถูกครอบงําดวยกิเลสและตัณหาทั้งปวง การพัฒนา
ปญญาทําใหรูจักพิจารณาวางใจวางทาทีปฏิบัติตอโลกและดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม  
การพัฒนาปญญารวมเอาองคมรรค ๒ อยาง คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ 
(ดําริชอบ) 

สรุปผลการวิจัยพบวา การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนามีลําดับความสําคัญ
ดังนี้ การพัฒนาปญญามีความสําคัญลําดับข้ันสูงสุด รองลงมาคือการพัฒนาจิต ถัดมาคือการพัฒนาศีล 
สวนการพัฒนากายมีความสําคัญลําดับข้ันพื้นฐาน ในปจจุบันคนมักเขาใจผิดและหลงยึดติดหรือ   
ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานกายเพียงอยางเดียว เม่ือศึกษาวิจัยถึงผลของการพัฒนาตน            
ท้ั ง๔  ด าน  พบว า  ด านกายทําใหอยู อย า ง มี สุขบนเห ตุและผล  เกื้ อกูลกับ ส่ิงแวดลอม                           
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดรูคุณคา ไมหลงใหลยึดติดกับกระแสความเจริญทางเทคโนโลยี
มากจนเกินไป ดานศีลทําใหมีพฤติกรรมสุจริตดีงามทางกายและวาจา ต้ังม่ันอยูในวินัย เอาใจเขามา
ใสใจเรา ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนเสียหาย ดานจิตทําใหจิตสงบ ต้ังม่ัน มีสติ มีสมาธิ และคุณธรรม
เจริญงอกงามในจิตใจ และดานท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ดานปญญาทําใหพิจารณารูส่ิงท้ังหลายตามความ
เปนจริง ไมถูกกิเลสและอวิชชาครอบงํา สามารถแกไขปญหาหรือลดทุกขได 

๕.๑.๓ การบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต 
ผลการวิจัยพบวา การบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนิน

ชีวิต จะตองพิจารณาแยกเปน ๔ มิติแหงการดําเนินชีวิต อันประกอบดวย กาย สังคม จิต ปญญา                
ซ่ึงปรากฏผลลัพธท่ีไดจากการบูรณาการเปนดังนี้ 

๑. เกิดกระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานกาย (กายภาพ) 
กระบวนการฝกจิตตามหลักสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนามีผลทําให        

จิตรูทันกิเลสที่ทําใหไมสํารวมอินทรีย ๖  จิตรูจดจอยับยั้งกิเลสนั้นๆ อยางตอเนื่อง และในท่ีสุดจิต
เกิดปญญารูชัดวาการบริโภคหรือการใชหรือการเขาไปเกี่ยวของกับปจจัยทางกายภาพตางๆ ซ่ึงไดแก 
ปจจัย ๔ อุปกรณเทคโนโลยีส่ือสาร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สุขภาพรางกาย จะตอง
พิจารณาตามความจําเปนของการใชหรือเขาไปเกี่ยวของ รูจักเลือกใชตามคุณคาท่ีแทจริงของมัน 
ไมใชตามกิเลสความทะยานอยากหรือตัณหาของตน ไมตกเปนทาสของวัตถุนิยม ไมหลงไปตาม
กระแสของแฟช่ัน  การบริโภคหรือการใชจะตองเปนไปเพื่อการพัฒนาและสรางสรรค               
เกิดประโยชนมีสาระ รวมท้ังเปนผลดีตอสุขภาพรางกาย นอกจากน้ีจะตองพิจารณาที่จะอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ดวยการพิจารณาเลือกใชเทาท่ีจําเปน 
รูจักการประหยัดและการหาทางหมุนเวียนกลับมาใชใหม เชน Recycle, Reuse เปนตน 

 



 ๓๔๓

๒. เกิดกระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคม 
กระบวนการฝกจิตตามหลักสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนามีผลทําใหจิตรูทัน

กิเลสท่ีเปนเหตุใหกระทําทุจริตทางกายและทางวาจาตอผูอ่ืน จิตรูจดจอยับยั้งกิเลสนั้นๆ อยางตอเนื่อง 
และในท่ีสุดจิตเกิดปญญารูชัดวา การกระทําของตนท่ีเปนกายทุจริตและวาจาทุจริตกอใหเกิดความ
เสียหายตอผูอ่ืนและทําใหผูอ่ืนเดือดรอน กายทุจริตเปนการทํารายหรืออาจถึงข้ันทําลายผูอ่ืนท้ังชีวิต 
ทรัพยสิน และคนในครอบครองของผูอ่ืน (สามีหรือภรรยาของผูอ่ืน) ทุกชีวิตยอมรักชีวิตของตน 
ทุกคนยอมรักและหวงแหนของหรือคนของตน ดังนั้นเราจึงไมควรเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน         
ควรรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา มีน้ําใจไมตรีตอกัน มีความเกื้อกูลกัน เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอกัน มีความรัก
ความสามัคคีกัน สังคมก็จะมีแตความสงบ อยูอยางปกติสุข นอกจากนี้การฝกจิตยังมีผลท่ีสําคัญ   
อีกประการหนึ่งคือ กระบวนรูของจิตทําใหเกิดสติยับยั้งความตองการที่อยากดื่มสุราและเสพยาเสพติด 
ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีมาของปญหารายแรงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน เชน ปญหาการทะเลาะวิวาท 
ปญหาอาชญากรรม ปญหาโจรกรรม ปญหาอุบัติเหตุจากการเมาแลวขับ ปญหาขมขืนกระทําชําเรา 
เปนตน สุราและยาเสพติดเปนตัวการสําคัญท่ีทําใหผูดื่มหรือผูเสพขาดสติสัมปชัญญะ คือ ทําให
หลงลืมสติ ไมรูผิดชอบช่ัวดี ไมสามารถยับยั้งช่ังใจตนเอง เปนเหตุใหกระทําทุจริตท้ังทางกายและ
วาจา การฝกจิตทําใหเกิดสติยั้งคิดและพิจารณาวา สุราและยาเสพติดเปนภัยรายแรงที่จะกอใหเกิด
ความเสียหายท้ังแกตนเอง ครอบครัว คนรอบขาง และผูอ่ืน 

๓. เกิดกระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิต 
กระบวนการฝกจิตตามหลักสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนามีผลทําใหจิตมีสติ

รูทันกิเลสที่ทําใหจิตเศราหมองคือ รูเทาทันนิวรณ ๕ ท่ีกําลังเกิดข้ึน อันไดแก กามฉันท (ความพอใจ 
ในราคะ) พยาบาท (ความโกรธ) ถีนมิทธะ (ความหดหูและงวงซึม) อุทธัจจกุกกุจจ (ความฟุงซานและ
รําคาญใจ) และวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) จิตรูจดจอยับยั้งกิเลสนั้นๆ อยางตอเนื่องจนกระท่ัง       
จิตปลอดจากนิวรณ๕ เกิดเปนสมาธิ แลวในท่ีสุดจิตเกิดปญญารูชัดส่ิงท่ีเปนเองตามธรรมดาของ 
เหตุ ปจจัย คือรูวาสภาวธรรมของนิวรณ ๕ เกิดข้ึนอยางไร ต้ังอยูอยางไร และจะดับไปไดอยางไร  
จิตพิจารณาโดยแยบคายเห็นความไมยินดียินราย ทําใหสามารถละนิวรณ ๕ ได ลักษณะของจิตท่ี
ปราศจากนิวรณ ๕ คือ มีความสงบ ผองใส เปนสุข บริสุทธ์ิ โปรง โลง มีกําลัง และอยูในสภาพท่ี
เหมาะแกการใชงานมากท่ีสุดโดยเฉพาะการใชงานทางปญญาซ่ึงทําใหเกิดความรูแจงเห็นจริง  

๔. เกิดกระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานปญญา 
กระบวนการฝกจิตตามหลักสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนามีผลทําใหจิตรูทัน

อวิชชาที่ทําใหเกิดความหลงยึดติดในขันธ ๕ ท่ีต้ังแหงทุกขท้ังหลาย จิตรูจดจอยับยั้งความไมรู        
ในอุปาทานขันธ ๕ อยางตอเนื่อง แลวในที่สุดจิตเกิดปญญาพิจารณารูตามความเปนจริงวา ชีวิตอัน



 ๓๔๔

ประกอบดวยรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ท่ีรวมเรียกวา ขันธ ๕ มีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาภายใตกฎไตรลักษณคือ มีความไมเท่ียง แปรปรวน (อนิจจัง) มีอาการถูกบีบค้ัน 
คงทนอยูไมได (ทุกขัง) และไมอาจบังคับควบคุมได ไมมีความเปนตัวตน (อนัตตา) ทุกส่ิงลวนมีการ
เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป ไมใชตัวตน ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา 
การใชปญญาพิจารณาเห็นส่ิงท้ังหลายตามสภาพความเปนจริง ทําใหเกิดการปลอยวาง คลายความ
ยึดม่ันถือม่ันในขันธ ๕ หรือคลายความทุกขท้ังหลายลงได  

สรุปผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการบูรณาการการฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนท้ัง ๔ 
มิติแหงการดําเนินชีวิต คือ กระบวนรูของจิตเพื่อการควบคุมและพัฒนาตน ๓ ข้ัน ประกอบดวย    
(๑) รูทันกิเลสและอวิชชาท่ีเกิดข้ึน (๒) รูจดจอยับยั้งกิเลสและอวิชชาน้ัน และ (๓) รูแจงตามจริง  
แสดงเปนภาพท่ี ๕.๑ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 ๓๔๕

                                              กระบวนรูของจิต 
 
 
                                 รูทันกิเลสอวิชชา                    รูจดจอยับย้ัง         รูแจงตามจริง 

 
 

 
 

 
 

 
                       ภาพท่ี ๕.๑   กระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในมิติการดําเนินชีวิต ๔ ดาน 
 
๕.๒ องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัย  

องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบวา ตามความเปนจริงแลว จิตเปนธาตุรู  
ท่ีมีอยูในคนทุกคน แตไมไดถูกฝกหัดเพื่อใหเกิดความชํานาญหรือเกิดความเช่ียวชาญในการรู       
ในเวลามีส่ิงตางๆ เขามากระทบแลวเกิดการรูหรือรับรูอารมณเหลานั้น การฝกจิตใหรูก็เหมือนกับ
การฝกหัดข่ีมาหรือขับรถใหข่ีเปนหรือขับเปน คือ จะตองมีการฝกหัดบอย ๆ ท่ีเรียกวา ภาวิตา (ทําให

รูทันกิเลสท่ีทําให              
ไมสํารวมอินทรีย ๖

รูจดจอยับยั้ง    
กิเลสนั้น

รูชัดแลวใชตาม
คุณคาแทจริง

รูทันกิเลสท่ีทําให              
กายวาจาทุจริต

รูจดจอยับยั้ง    
กิเลสนั้น

รูชัดกระทํา     แต
กุศลกรรม

รูทันกิเลสท่ี              
ทําใหเกิดนิวรณ ๕

รูจดจอยับยั้ง    
กิเลสนั้น

รูชัดสภาวธรรม    
ไมยินดยีินราย

รูทันอวิชชาท่ีทําให              
เกิดอุปาทานขนัธ ๕

รูจดจอยับยั้ง    
อวิชชานัน้

รูแจงไตรลักษณ    
ไมยึดม่ันถือม่ัน

ปญญา 

   จิต 

  สังคม 

  กาย 



 

เจริญข้ึน) และ
ซ่ึงสามารถพิ
กระบวนการฝ
หัวขออานาป
สําหรับการด
RCK MODE

  
 
RCK MODE

RCK
และวิปสสน
ในการรูเพื่อจั
(๑) รูทันกิเล
(๓) รูชัดแจง

รูทัน
ในเวลาท่ีมีกิเ
อารมณท่ีเปน
อารมณมากข้ึ

ะฝกฝนใหมา
ิสูจนและเหน็
ฝกจิตท่ีมีความ
ปานสติ ๑๖ ข้ัน
ดําเนินชีวิตแ
EL มี ๓ ข้ันตอ

        ภาพท่ี ๕

EL มีความหม
K MODEL 
าภาวนาอยาง
จัดการกับส่ิงท
ลสและอวิชช
ตามจริง เปน
นกิเลสและอวิช
เลสเขามากระ
นอกุศลนั้นไม
ข้ึนจนกระท่ังมี

รูชั
ตา
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รูจดจอยับยั้งกิเลสและอวิชชานั้น (Concentrating on Stopping Defilements and 
Ignorance) หมายถึง การท่ีจิตรูจดจอยับยั้งกิเลสอวิชชานั้นอยางแนวแน  จิตมีสมาธิรูอารมณ         
เปนหนึ่งเดียววา กําลังทําการสกัดกั้นยับยั้งกิเลสอวิชชานั้นอยางแนวแนตอเนื่อง เปนผลทําใหจิต
ปลอดจากนิวรณ ๕ เกิดความสงบ ผอนคลาย โปรง โลง เบาสบาย เอ้ืออํานวยในการใชงานทางดาน
ปญญา   

รูชัดแจงตามจริง (Knowing the Actual Happenings Apparently) หมายถึง การที่จิต
พิจารณา รูชัดส่ิงท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนตามสภาพความเปนจริง จิตเกิดปญญาพิจารณารูแจงวา ทุกส่ิง       
ทุกอยางลวนมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาภายใตกฎไตรลักษณ ไดแก มีความไมเท่ียง แปรปรวน 
(เปนอนิจจัง) มีอาการถูกบีบค้ัน คงทนอยูไมได (เปนทุกขัง) และไมอาจบังคับควบคุมได ไมมีความ
เปนตัวตน (เปนอนัตตา) นั่นก็คือ ทุกส่ิงมีการเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป ไมใชตัวตน ไมใชสัตว บุคคล 
ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา การพิจารณารูชัดแจงส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง
เชนนี้ทําใหเกิดความไมยึดมั่นถือม่ันหรือขจัดอวิชชาในอุปาทานขันธ ๕ ได   

๕.๒.๑ การนํา RCK MODEL มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
  ทามกลางกระแสแหงการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของโลกยุคดิจิตัลในปจจุบัน       

เราทุกคนจําเปนท่ีจะตองเรียนรูและปรับตัวเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดและดําเนินชีวิตไปในทาง
ถูกตองดีงามเปนปรกติ โดยไมถูกกระแสตางๆเขาครอบงําจิต ไมวาจะเปนกระแสไอที กระแสลัทธิ
ตามอยาง กระแสวัตถุนิยม กระแสแฟช่ัน กระแสสังคม ฯลฯ เพราะหากจิตของเราถูกกระแสเหลานี้
ชักนําพาไป การกระทําท่ีมีจิตเปนผูส่ังการอาจจะกอใหเกิดความเสียหายหรือเกิดปญหาตางๆ 
ตามมามากมาย มีผลกระทบท้ังตอตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอม อาทิเชน โรคเครียด โรคซึมเศรา    
โรคเหอตามแฟช่ันโทรศัพทมือถือ โรคติดแช็ตไลนไอจีเฟซบุค โรควิตกกังวลความไมปลอดภัย      
ในชีวิตและทรัพยสิน ขยะเปนพิษ แมน้ําลําคลองเนาเสีย ควันพิษ คุณแมในวัยเรียน ทารกถูกทอดท้ิง 
โรคแลงน้ําใจขาดมนุษยสัมพันธ เปนตน ดวยเหตุนี้ทางพระพุทธศาสนาจึงถือวาการฝกจิตเปน    
เร่ืองสําคัญมากท่ีทุกคนควรรู ควรศึกษาและทําความเขาใจ ควรฝกและนําไปปฏิบัติ ดังจะเห็นไดจาก  
คําสอนเกี่ยวกับจิตและการฝกจิตปรากฏอยูหลายแหงในพระไตรปฎก เปนตนวา การฝกจิตเปน
ความดี๕๕๖ พึงเปนผูฉลาดในกระบวนจิตของตน๕๕๗ จิตท่ีฝกแลวยอมนําสุขมาให๕๕๘โลกถูกจิตนําไป      

                                                 
๕๕๖ขุ.ธ.๒๕/๑๙ 
๕๕๗องฺ.ทสก.๒๔/๑๐๐. 
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ถูกจิตชักไป๕๕๙ การฝกจิตก็เปนการฝกหัดอยางหนึ่งท่ีตองอาศัยความเพียรและความเขาใจท่ีเกิดจาก
การเรียนรูแลวนํามาปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันเชนเดียวกับการฝกหัดขับรถ หลังจากฝกหัดขับรถ
จนเกิดความชํานาญแลวก็จะตองลองขับรถไปยังสถานท่ีตางๆ เพื่อจะไดเรียนรูภาคปฏิบัติจาก   
ถนนจริง จากสถานการณจริง จากการแกไขปญหาเฉพาะหนาจริง การฝกขับรถบอยข้ึนและมากข้ึน
จะทําใหเกิดการเรียนรู มีประสบการณ และเกิดความคลองแคลวในการขับรถ ฉันใดก็ฉันนั้น     
การฝกจิตโดยการเขาอบรมในสถานปฏิบัติธรรมตางๆ หรือวัดตางๆ นั้น ผูฝกจิตจะตองมีความ
พากเพียร ในการฝก ฝกใหบอยๆและฝกใหมาก และส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ จะตองรูจักนําหลักของการ
ฝกจิต มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีบาน ท่ีทํางาน ในสถานท่ีตาง ๆ ในชุมชนตาง ๆ   
ในกิจตาง ๆ เพื่อใหเห็นผลท่ีไดรับจากการฝกจิตแลวนํามาประยุกตใชหรือปฏิบัติ จากงานวิจัยช้ินนี้
ผูวิจัยพบวา ผลลัพธท่ีไดจากการบูรณาการการฝกจิตเขากับการควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนิน
ชีวิต คือ กระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตน ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชไดกับทุกมิติการ
ดําเนินชีวิต ท้ังมิติท่ีอยูภายนอกตนคือกายกับสังคม และมิติท่ีอยูภายในตนคือจิตกับปญญา การนํา
กระบวนรูของจิตมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตน สรุปไดดังนี้ 

๑. มิติทางดานกาย การฝกจิตทําใหจิตเกิดกระบวนรูสามารถต้ังรับกับส่ิงตางๆ ท่ีเขามา
กระทบทางอายตนะ ๖ และรูไดทันทวงทีวา ส่ิงท่ีเห็น ไดยิน ไดกล่ิน ล้ิมรส สัมผัส และรับรูทางใจ 
กําลังเกิดข้ึนตามเหตุตามปจจัยของมัน เราจะตองไมใหกิเลสเปนตัวการนําเราเขาไปจับส่ิงตางๆ     
ท่ีมากระทบแลวเกิดการปรุงแตงอารมณข้ึน เราตองรูตัววาเรากําลังทําอะไร มีจุดมุงหมายใด    
กระทําดวยกระทําดวยเหตุผลใด ไมหลงไปตามกิเลส แตใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริง 
ยกตัวอยางเชน กินอาหารเพ่ือหลอเล้ียงรางกาย กินพอประมาณ เลือกอาหารท่ีมีคุณคาและไมเปน
โทษตอรางกาย หรือใชสมารตโฟนสําหรับการติดตอส่ือสาร คุยเทาท่ีจําเปน ใชอยางมีสาระได
ประโยชน ไมใชติดคุยแช็ตอยางงอมแงมจนทําใหเกิดอารมณฟุงซาน หรือรูชัดวามนุษยเปนสวน
หนึ่งของธรรมชาติ จะตองชวยกันดูแลรักษาปาไมตนน้ําลําธาร ไมบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อทํารีสอรทจน
ทําลายความเปนธรรมชาติ รณรงคสงวนรักษาสัตวปาหายากซ่ึงนับวันมีแตจะลดจํานวนนอยลง  
เปนตน 

๒. มิติทางดานสังคม การฝกจิตทําใหจิตเกิดกระบวนรูในการมีสัมพันธกับคนรอบขาง 
ต้ังแตคนในครอบครัว คนในท่ีทํางาน คนในหมูบานเดียวกัน เพื่อนท่ีโรงเรียน เพื่อนของญาติ   
เพื่อนรวมเดินทางบนถนน หรือแมแตคนท่ีไมรูจักหรือไมมีสัมพันธเกี่ยวของดวย ทุกคนลวนเปน
เพื่อนมนุษยเกิดมาอยูบนโลกใบเดียวกัน จิตท่ีฝกดีแลวยอมรูวาส่ิงใดถูก ควรทํา ส่ิงใดผิด ไมควรทํา 
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เกิดความยับยั้งช่ังใจ มีความละอายใจ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา มีเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผ่ือแผใหกัน        
จิตรูดีวา คนทุกคนยอมรักและหวงแหนของของตนดวยกันท้ังนั้น ไมวาจะเปนชีวิต ทรัพยสิน หรือ
คูครองของตน ทุกคนลวนเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตายดวยกันท้ังหมดท้ังส้ิน เพราะฉะนั้นเราจึง        
ไมควรเบียดเบียนกันหรือทํารายกัน การกระทําทางกายวาจาใดๆ ก็ตามท่ีจะกอผลเสียหาย ทําลาย 
หรือทํารายผูอ่ืน จะตองพยายามลด ละ หรือเลิกใหได เชน การดื่มสุราแลวขับรถ การเสพยาบาแลว
ทํารายผูอ่ืน เปนตน หากคนในสังคมหรือคนสวนใหญฝกจิตตามหลักของสมถะและวิปสสนาแลว
เกิดกระบวนรูเพื่อควบคุมและพัฒนาตนได สังคมนั้นก็จะมีความสงบรมเย็นอยูกันอยางเปนปกติสุข 

๓.  มิติทางดานจิต การฝกจิตตามกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาทําให 
จิตมีสติ สมาธิ ปญญา สติเปรียบเสมือนกับรอยเทาชาง คือเปนท่ีรวมของกุศลธรรมท้ังหมด 
หมายความวา เปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาคุณธรรมตางๆใหเกิดข้ึนกับจิต เชน หิริ โอตตัปปะ         
ขันติ โสรัจจะ อิทธิบาท ๔ เมตตา กรุณา เปนตน สวนสมาธิเปนอาการของจิตท่ีมีความสงบ        
ผอนคลาย โปรง โลง เบาสบาย แนวแน มีกําลังพรอมท่ีจะใชงานทางดานปญญา ปญญาน้ันเปน
เปาหมายสูงสุดของการฝกจิตตามหลักวิปสสนา ปญญาคืออาการท่ีจิตรูชัดแจงหรือพิจารณาเห็นรูปนาม
ตามความเปนจริง ยอมทําใหสามารถแกไขปญหาไดหรือหลุดพนจากทุกขไดในท่ีสุด จิตเกิดความ
เบิกบานผองใส เพราะฉะน้ันการฝกจิตท่ีทําใหจิตเกิดสติ สมาธิ และปญญา เปนการสรางความวิจิตร
ใหกับส่ิงท้ังหลายในทางดีงาม ถูกตอง เขาถึงกุศลธรรม และปราศจากกิเลสใดๆ เขาครอบงํา 

๔. มิติทางดานปญญา การฝกจิตเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา กระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาทําใหเกิดกระบวนรู 
ของจิต เร่ิมตนจากจิตรูเทาทันเพื่อสกัดกั้นกิเลสและอวิชชาท่ีเกิดข้ึน แลวจิตรูจดจอแนวแนเพื่อยับยั้ง
กิเลสและอวิชชานั้นอยางตอเนื่อง จนในท่ีสุดจิตรูชัดแจงตามความเปนจริงหรือตามกฎธรรมชาติวา 
ทุกส่ิงทุกอยางในโลกลวนมีสามัญลักษณะ ๓ ประการ ไดแก อนิจจลักษณะ คือไมเท่ียง ยอมมีการ
แปรเปล่ียนไปเปนธรรมดา ทุกขลักษณะ คือทนอยูในสภาพเดิมไมได ถูกบีบค้ันดวยอํานาจของ
ธรรมชาติ อนัตตลักษณะ คือไมมีตัวตน จากการที่ไมสามารถบังคับบัญชาได ฉะนั้นเราจึงไมควร 
ยึดม่ันถือม่ันส่ิงท้ังหลาย แมกระท่ังชีวิตเราท่ีเกิดจากรูปขันธและนามขันธมารวมกัน ไมใชตัวตน 
ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย ไมใชเรา ไมใชของเรา ทุกส่ิงลวนมีการเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป
กระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนในการดําเนินชีวิตมีเปาหมายสูงสุด ก็คือ การเขาถึงปญญา 
ไมใชปญญาในทางโลก แตเปนปญญาตามหลักของไตรสิกขาหรืออริยมรรค อันไดแก ปญญาท่ีเกิดจาก
การพิจารณารูส่ิงท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริงเพื่อตัดกระแสแหงกิเลสอันเปนตนตอแหง    
ความทุกขท้ังปวง 

    



 ๓๕๐

๕.๒.๒ สรุปผลการนํา RCK MODEL ไปใชในการดําเนินชีวิต 
๑. กระบวนรูของจิตจะสกัดกั้นยับยั้งกิเลสและอวิชชา ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาจิตให

เกิดปญญาซ่ึงจะเปนตัวนําทางในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง ไมหลงไปตามกระแสของกิเลสท่ี
หล่ังไหลเขามาทุกทิศทุกทาง และยิ่งทวีความรวดเร็วมากข้ึนในโลกปจจุบันยุคแหงดิจิตัล ถึงแมวา
กิเลสจะมีผลกระทบตอมิติการดําเนินชีวิตทางดานกายและทางดานสังคม กระบวนรูของจิตจะทําให
จิตมีกําลัง ต้ังม่ัน แนวแน สงบ มีอารมณเปนหนึ่งเดียว เปนสมาธิ แลวเกิดปญญาพิจารณารูตาม
ความเปนจริง จึงทําใหสามารถรับมือจัดการแกไขปญหาตาง ๆ หรือสามารถขจัดทุกขตาง ๆ ให         
ลดนอยลงไดโดยเปนไปตามระดับการพัฒนาของปญญา ปญญาท่ีพัฒนาไดจนถึงระดับสูงสุดยอม
สามารถตัดกระแสของกิเลสไดโดยเด็ดขาด ท่ีเรียกวา เขาถึงนิพพาน 

๒. กระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนท่ีนํามาประยุกตใชในแตละมิติการ
ดําเนินชีวิต มีความสัมพันธกันและมีผลตอเนื่องกันตามลําดับ กลาวคือ หากใชกระบวนรูของจิตเพื่อ
ควบคุมและพัฒนาตนทางดานปญญาแลวยอมมีผลทําใหควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิตได และ
หากใชกระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานจิตแลวยอมมีผลทําใหควบคุมและ
พัฒนาตนทางดานสังคมได และหากใชกระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนทางดานสังคมแลว 
ยอมมีผลทําใหควบคุมและพัฒนาตนทางดานกายได สรุปก็คือ กระบวนรูของจิตเพื่อควบคุมและ
พัฒนาตนจะตองดําเนินไปใหถึงข้ันสูงสุด คือ ทางดานปญญา ซ่ึงจะสงผลครอบคลุมลงมาถึง
ทางดานจิต ทางดานสังคม และทางดานกาย ดวยเหตุนี้ปญญาจึงเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา
ตนตามหลักพระพุทธศาสนา เราสามารถพัฒนาตนใหเขาถึงปญญาไดโดยเร่ิมตนจากการฝกจิตตาม
หลักของสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา 

 
๕.๓ ขอเสนอแนะ  

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ดังท่ีผูวิจัยแสดงตัวเลขสถิติของการประกอบกิจทางพระพุทธศาสนาไวในบทท่ี ๑      

ซ่ึงปรากฏวา ส่ิงท่ีคนไทยนิยมปฏิบัติกันสวนใหญ คือ สวดมนต และ ตักบาตร สวนการทําสมาธิ
หรือการปฏิบัติสมถภาวนานั้นมีคนไทยปฏิบัติกันนอยมาก บางคนอาจจะไมรูจักสมถภาวนาและ
วิปสสนาภาวนาเลยดวยซํ้า หรือบางคนอาจจะไมเขาใจวาสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาตางกัน
อยางไร จะตองทําอยางใดอยางหนึ่ง หรือตองทําท้ัง ๒ อยาง ถึงแมวาปจจุบันจะมีการจัดอบรมการ
นั่งสมาธิท่ีวัด สํานักปฏิบัติธรรม หรือองคกรมูลนิธิหลายแหงก็ตาม แตก็ยังขาดการสงเสริม
สนับสนุนและการประชาสัมพันธเพื่อใหเห็นความสําคัญของการฝกจิต การฝกจิตตามหลัก       
สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนานั้นไมใชแคการไปปฏิบัติในชวงวันหยุดเสารอาทิตยหรือวันหยุด



 ๓๕๑

ชวงเทศกาล ในความเปนจริงแลวการฝกจิตมีความสําคัญและสามารถนํามาประยุตใชในการดําเนิน
ชีวิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนไดดวย ซ่ึงจะมีผลดีท้ังแกตนเอง สังคม ไปจนถึงประเทศชาติ       
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. รัฐบาลควรสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาท่ีชวยเสริมสรางจิตใจ         
ใหเขมแข็ง มีภูมิตานทาน สามารถแกไขและลดปญหาดานอ่ืนๆ ไดดวย อยางเชน วางนโยบาย
พัฒนาคนตองเร่ิมตนท่ีพัฒนาจิต ไมวาจะเปนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือการพัฒนาใดๆ ก็ตามจะตองมีการพัฒนาจิตเปนองคประกอบรวม
ดวยเสมอจึงจะสําเร็จและเปนการพัฒนาอยางยั่งยืนแทจริง เพราะจิตท่ีฝกแลวจะเปนจิตท่ีมีคุณธรรม
และประกอบดวยปญญา ชวยลดปญหาตางๆ และทําใหงานลุลวงสําเร็จได 

๒.  หนวยงานราชการหรือภาคเอกชน ควรจัดใหมีการอบรมหลักสูตรการฝกจิต
นอกเหนือไปจากการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรพัฒนาบุคคล หลักสูตรทางวิชาชีพ ฯลฯ เพราะ
การฝกจิตทําใหเกิดสติ สมาธิ ปญญา ท่ีมีผลทําใหท้ังการทํางานและการดําเนินชีวิตดีข้ึน พัฒนาคน
ตองเร่ิมตนท่ีพัฒนาจิต 

๓.  โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับ ควรจัดใหมีหลักสูตรการฝกจิตเปน
สวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา โดยอาจจะจัดทําเปนหลักสูตรระดับพื้นฐานเพื่อปลูกฝงใหเยาวชน
เกิดจิตสํานึกในคุณธรรมและมีจิตใจท่ีเขมแข็งมีภูมิตานทาน ทําใหไมถูกมอมเมาดวยส่ิงยั่วยุตาง ๆ 

๔.  ส่ือตาง ๆ ท้ังโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ ควรรณรงคใหคนหันมาสนใจ
ดูแลเร่ืองของจิตและการฝกจิต เพราะจิตมีอยูในตัวทุกคน และมีผลสะทอนออกมาเปนการกระทํา
ทางกาย วาจา ใจ ในทางดีหรือไมดีแลวแตจิตเปนกุศลหรืออกุศล ส่ือควรมีสวนรวมเผยแผขอมูล
ความรูเกี่ยวกับการประกอบกิจของทุกศาสนาวามีผลดีตอจิตใจอยางไร โดยเฉพาะเร่ืองการฝกจิต 

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  จากการทําวิจัยเร่ือง “การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา” 

ผูวิจัยมีความเห็นวา เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดความเขาใจ เล็งเห็นประโยชนและความสําคัญของ   
การฝกจิต รวมท้ังเปนการสนับสนุนใหมีการอบรมฝกจิตใหแพรหลายมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน   
ควรที่จะทําการศึกษาวิจัยในประเด็นตอไปนี้ 

๑. เสนอหัวขอวิทยานิพนธ  “ประสิทธิผลของการอบรมฝกจิตของวัดใน             
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ดวยผูวิจัยมีความเห็นวา การจัดอบรมฝกจิตใหเห็นผลอยาง
ชัดเจนวามีประโยชนและสรางคุณคาใหแกชีวิตอยางแทจริง ควรจะเริ่มตนจัดฝกอบรมในพ้ืนท่ี      
ท่ีเปนท้ังศูนยกลางของความเจริญและท่ีมาของปญหาท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ซ่ึงก็คือ                  
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



 ๓๕๒

๒.  เสนอหัวขอวิทยานิพนธ “บทบาทขององคกรทางพระพุทธศาสนาในการ    
เผยแผการฝกจิตแกชาวพุทธ” ดวยผูวิจัยมีความเห็นวา ในปจจุบันมีการจัดฝกอบรมการฝกจิต
รูปแบบตาง ๆ ตามวัดและสถานที่ของเอกชนซ่ึงดําเนินการเองตามความเล่ือมใสและกําลังศรัทธา 
องคกรทางพระพุทธศาสนาควรจะเปนแกนกลางหลักในการสนับสนุนขอมูลทางพระไตรปฎก  
การส่ือสารประชาสัมพันธ และการดําเนินการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบผานชองทางตาง ๆ 
ขององคกรทางพระพุทธศาสนา ท้ังนี้เพื่อเปดโอกาสใหชาวพุทธหันมาฝกจิตกันอยางแพรหลายและ
จริงจังมากข้ึน เชน วันข้ึนปใหม วันสงกรานต เปนตน  

๓. เสนอหัวขอวิทยานิพนธ “การพัฒนาหลักสูตรการฝกสมาธิในโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ” ดวยผูวิจัยมีความเห็นวา เยาวชนเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคต 
หากมีการปลูกฝงใหนักเรียนไดศึกษา เขาใจ และปฏิบัติฝกสมาธิอยางเปนประจําและมีความ
ตอเนื่อง ก็จะชวยพัฒนาจิตของเยาวชนใหมีความม่ันคง เขมแข็ง ปลอดภัยจากส่ิงยั่วยุหรือส่ิงเรา  
ตาง ๆ ท่ีมีมากข้ึนในยุคของไอที กระทรวงศึกษาธิการจึงควรเปนหัวหอกสําคัญในการพัฒนา
หลักสูตรการฝกสมาธิข้ึนมาสอนในโรงเรียนในสังกัดของตนท่ีมีอยูท่ัวประเทศ เพื่อจะไดเปน
ตนแบบใหกับโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัดของหนวยงานอ่ืน ๆ ตอไป  
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วิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
_______. มิลินทปญหา, พิมพคร้ังท่ี ๘ ฉบับพิมพในงานฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา สมเด็จ    

พระญาณสังวร (สุวัฑฒนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. 
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 

_______. วิสุทธิมรรคแปล ภาค  ๑  ตอน ๑.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๐. 

_______. วิสุทธิมรรคแปล ภาค  ๓  ตอน ๑.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๐. 

_______. อภิธัมมัตถสังคหบาลแีละอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเป็นไทย. พระนคร : โรงพิมพ
มหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๐๖. 
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๓)  หนังสือทัว่ไป 
วิชาการ, กรม. การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านการควบคุมตนเองได้. 

กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๒. 
คณะศิษยพิมพเปนอนุสรณเพื่อคารวะในโอกาส ทายอาจารยแนบ มหานีรานนท มีอายุครบ ๗๒ ป.  

การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  เลม ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสัมฤทธ์ิการพิมพ, ๒๕๒๕. 
คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑. พิมพคร้ังท่ี ๓. 

กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ. 
คูณ โทขันธ, รศ.  การพฒันาจิต. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๘. 
จุฑาทิพย อุมะวิชนี. ชีวิตและการรูจักตนเอง. พิมพคร้ังท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙. 
ชัยวัฒน กปลกาญจน. วิสุทธิมรรคและปรมัตถมัญชุสามหาฎีกา ฉบับแปลเปนภาษาไทย.  ภาค ๑ เลม ๑. 

กรุงเทพมหานคร : สัมฤทธ์ิการพิมพ, ๒๕๒๕. 
บรรจบ บรรณรุจิ.  จิตวิเคราะห์เปรียบเทียบพระพุทธเจ้ากบัซิกมันด์ ฟรอยด์. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๒๐. 
บุญมี เมธางกูร และ วรรณสิทธ์ิ ไวทยะเสรี. คู่มือการศึกษาพระอภิธรรมมัตถสังคหะปริจเฉทที่ ๑. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุทธิสารการพิมพ, ๒๕๓๒. 
ป.หลงสมบุญ, พ.ต.  พจนานุกรม มคธ-ไทย.  กรุงเทพมหานคร : สํานักเรียนวัดปากน้ําภาษีเจริญ, 

๒๕๔๐. 
ประชุม เรืองวารี. ลกัขณาทจิตุกกะ. กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาสนไทย การพิมพ, ๒๕๕๑. 
ประเทือง ภูมิภัทราคม.  การปรับพฤติกรรม : ทฤษฎีและการประยุกต. กรุงเทพมหานคร : โอเอส 

พรินต้ิงเฮาส, ๒๕๔๐. 
ประเวศ วะสี, ศ.นพ. ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงส่ิงสูงสุด. พิมพคร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพกรีนปญญาญาณ, ๒๕๕๐. 
ปน มุทุกันต พ.อ.  ปาฐกถาเร่ือง จิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๑๕. 
พร รัตนสุวรรณ. วญิญาณคอือะไร เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๙. 
พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน(สมาน กลฺยาณธมฺโม). พุทธบัญญัติ ๒๒๗. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี  สุรเตโช). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑. 
_______. หลกัการพฒันาตน.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเล่ียงเชียง, ๒๕๔๒. 



 
๓๕๕ 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ). วิปัสสนากรรมฐาน ภาค ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท         
อัมรินทรพร้ินต้ิงกรุพ จํากัด, ๒๕๓๒. 

_______. วปัิสสนาญาณโสภณ, พิมพคร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : ศรีอนันตการพิมพ, ๒๕๔๖. 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุต.โต). พระพุทธศาสนาพฒันาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

การศาสนา, ๒๕๔๒. 
_______. พุทธธรรมกบัการพฒันาชีวติ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 
_______. รู้หลกัก่อนแล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๑. 
_______. การศึกษาท่ีสากลบนฐานแหงภูมิปญญาไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทรพร้ินต้ิง กรุพ 

จํากัด, ๒๕๓๒. 
_______. ธรรมกับการพัฒนาชีวิต. พิมพคร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙. 
_______. ศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนให้สูงสุด. พิมพคร้ังท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพสวย, 

๒๕๕๐. 
_______.  สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพคร้ังท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพริ้นต้ิง

แอนดพับลิสช่ิง จํากัด, ๒๕๕๑. 
_______. การพฒันาตน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๐. 
_______. การพฒันาทีย่ัง่ยนื. พิมพครังท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๐. 
_______. การศึกษาเพือ่อารยธรรมทีย่ัง่ยนื. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิกจํากัด, ๒๕๔๒. 
_______. ความสุขทีแ่ท้จริง. พิมพคร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
_______.ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก หมวดพุทธศาสตร.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ      

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
_______. เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร พรินติง กรุพ จํากัด, 

๒๕๓๑. 
_______. วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๒. 
_______. สมาธิ ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยัง่รู้. กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๐. 
_______.ความสําคัญของพระพุทธศาสนา  ในฐานะศาสนาประจําชาติ .พิมพค ร้ัง ท่ี  ๙ . 

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐. 
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พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ). คู่มือการบําเพ็ญกรรมฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

_______. การพฒันาจิต ภาคหน่ึง. นครปฐม : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
_______. จิตวทิยาในพระอภิธรรม. นครปฐม : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
_______. วปัิสสนาภาวนา. นครปฐม : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
พระปญญาวโร ภิกขุ. หลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเบื้องต้น แปลโดย ฉัตรนคร องคสิงห์. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
พระพุทธโฆสเถระ คัมภีร์วิสุทธิมรรค. แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) พิมพ

คร้ังท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๔๘. 
พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพอพุธ านิโย). ธรรมปฏิบัติและตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม. 

กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ, ๒๕๓๑. 
พระมหาประยูร  ธมฺมจิตฺโต. ปรัชญาบูรพาทิศ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๒. 
พระมหาสมปอง มุทิโต  คัมภีร์อภิธานวรรณนา. กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศพร้ินทต้ิง จํากัด, 

๒๕๔๗. 
พระราชวรคุณ(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)  หลวงปู่ ประวัติ ปฏิปทา และคําสอน พระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ 

อตุโล. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดบางกอกบลอก, ๒๕๕๕. 
พระราชวรมุนี(ประยูร ธมฺมจิตฺโต). รวมปาฐกถาธรรมชุดพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสยาม, ๒๕๔๑. 
พระราชสิทธิมุนี(โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ.๙). วิปัสสนากรรมฐาน เล่ม ๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

อาศรมอักษร, ๒๕๐๖. 
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ ๑-๒-๖ จิต เจตสิก รูป นิพพาน. 

กรุงเทพมหานคร : หจก.ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๕๓. 
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). วิปัสสนาชุนี หลักการปฏิบัติวิปัสสนา แปลโดย  จารูญ 

ธรรมดา. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจากัด ประยูรสาสนไทยการพิมพ, ๒๕๕๓. 
พระอัมราภิรักขิต(เกิด). บุพสิกขาวรรณา. พระนคร : พระจันทร, ๒๕๐๘. 
พระอาจารยมานพ อุปสโม. รู้จักใจ คือกําไรชีวิต พิมพ์คร้ังที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๑. 
พุทธทาสภิกขุ. ทาน ศีล ภาวนา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๓๙. 
_______. มรดกธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา, ๒๕๓๘. 
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_______. วปัิสสนาในอริิยาบทน่ัง. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 
มูลนิธิแนบมหานีรานนท. คูมือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๕ วิถีมุตตสังคหวิภาค, 

พิมพคร้ังท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๔. 
แมชีศันสนีย เสถียรสุด. เพื่อนทุกข ๒. กรุงเทพมหานคร : แปลนพร้ินต้ิง, ๒๕๔๔. 
ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :  ศิริวัฒนา

อินเตอรพร้ินท, ๒๕๔๖. 
วไลพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม. จิตวิทยาพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเมดารทจํากัด,  

๒๕๒๗. 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ. พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน, 

๒๕๔๓. 
สนอง วรอุไร. ยิ่งกวาสุข เม่ือจิตเปนอิสระ พิมพคร้ังท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร  

พร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๑. 
สม สุจีรา, ทันตแพทย. ไอนสไตนพบ พระพุทธเจาเห็น. พิมพคร้ังท่ี ๓๙. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๑. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. ญาณสังวรเทศนา. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ (๑๙๙๑) จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๖. 
วชิรญาณวโรรส, กรมพระยา, สมเด็จพระมหาสมณเจา. คูมืออนุพุทธและพุทธานุพุทธประวัติ. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเล่ียงเซียงจงเจริญ, ๒๕๒๐. 
_______. สารานุกรมพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
วชิรญาณวงศ, กรมหลวง, สมเด็จพระสังฆราชเจา, ธรรมานุกรม. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ    

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. 
สมพร  ศรีวราทิตย. พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : พรศิวการพิมพ, 

๒๔๓๑. 
สรรพกิจโกศล, ขุน (โกวิท ปทมสุนทร ). คูมือการศึกษาพระอภิธรรมทางอากาศ ปริจเฉทท่ี ๑, 

พิมพคร้ังท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๗. 
สุจิตรา ออนคอม, รศ.ดร. การฝกสมาธิ. พิมพคร้ังท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร : ดอกหญากรุป, ๒๕๕๓. 
สุนทร ณ  รังษี. พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
แสง จันทรงาม ปรากฏการณทางจิต. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระการพิมพ จํากัด, ๒๕๔๔. 
อัคร ศุภเศรษฐ. สรรพศาสตรแหงการฝกจิต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยธรรมสากล, ๒๕๕๐. 



 
๓๕๘ 

อุบาสิกแนบ มหานีรานนท. วิปสสนาภาวนา กับ สมถภาวนา ตางกันอยางไร. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมูลนิธิภูมิพโล ภิกขุ, ๒๕๒๕. 

 

  ๔)  บทความจากเวบ็ไซต์ (Web Site)   
ฐิตารีย  องอาจอิทธิชัย, “ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ”, ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ 
 <http://blog”eduzones.com/moobo/78858> (๑๒ April  ๒๐๑๔) 

www.thaipost.net/news/๒๖๐๖๑๓/๗๕๕๓๖ สืบคนเม่ือ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  
 www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/life/๒๐๑๓๐๗๒๐/๕๑๘๔๖๘/เผยสถิติ
การละเมิดทางเพศเด็กชายยังรุนแรง.html(๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖) 

www.thaihealth.or.th/Content/๒๓๗๘๙ -สังคมเ ส่ือม%๒๐ครอบครัวหาง เ หิน%๒๐             

มุงรวย.html(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
www.kalyanamitra.org/culture/index17.html (๑๒ April ๒๕๕๗) 
th.wikipedia.org/wiki/ปจจัยส่ี (๑๒ เมษายน ๒๕๕๗) 
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/47/ความเครียด-วิธีแก

ความเครียด/(๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
http://www.todayhealth.org/daily-health/เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ/ความหมายและ

ความสําคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจติ.html(๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nervous/ch1/chapter1/link12.html(๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗) 
http://www.dailynews.co.th/Content/Article/74130/สารเอ็นโดฟนสกับความรัก(๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
http://th.wikipedia.org/wiki/สุรา (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
http://www.1413.in.th/content-view-39.htm(๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 
http://www4.thaihealth.or.th/healthcontent/article/28952(๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 
http://www.lpc.rmutl.ac.th/guidance/index.php?option=com_content&view=article&id=5

3:2010-08-31-09-27-09&catid=34:1&Itemid=74(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ordinarycourse1/wiki/d6308/_5.html    

(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000057063 (๑๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 



 
๓๕๙ 

http://www.maceducation.com/e-knowledge/2343104100/02.htm(๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/sudjai_r/sec04p3.htm  (๑๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/7/ยาลดความอวน-                  

ยาลดน้ําหนัก-Phentermine-ขอควรระวัง/ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
http://men.sanook.com/2235/(๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 
http://www4.thaihealth.or.th/files/happy2.doc(๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Self_Development.htm#ixzz2CrxMcyWR (๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๖) 
http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Self_Development.htm#ixzz2CrxMcyWR (๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๖) 
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000038652               

(๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
http://www.doctor.or.th/article/detail/5992(๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm                

(๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

www.agriinfo.doae.go.th_5year_general_47-51_population47-51(๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
http://www.thairath.co.th/content/edu/353701(๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) 

 http://www.visalo.org/article/healthsukapabkabOngRuam.htm(๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
สุรพร พรศิริเดช หรือ ศรีสารภี. “พุทธจิตวิทยา,” ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๒ 

<http://www.vcharkarn.com/vblog/๕๕๑๙๖/๕> (๓๑ July ๒๐๐๙) 
http://usodb.fas.harvard.edu/public/?rm=details&id=599 (๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) 
http://www.naropa.edu/academics/graduate/psychology/macp/meditation.cfm                      

(๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) 
http://www.tm.org/meditation-techniques (๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) 
www.ohm.go.th/th/monarch/speech(๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
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  ๕)  วทิยานิพนธ์/รายงานวจิยั  
ขวัญชนก เรนนี. “ดัชนีความสุขของวัยรุนจังหวัดนครสวรรคในกลุมท่ีเขารับการฝกสมาธิ หลักสูตร

ศิลปะการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติภาวนาของเสถียรธรรมสถาน”. วิทยานิพนธครุศาสตร 
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๕๒. 

จรรจา สุวรรณฑัต และคณะ. “ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กไทยในแงของความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบทางการศึกษา การฝกทักษะ และการพัฒนาจิตลักษณะเพ่ือการสราง
พลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๓. 

ญาณิศา รัตนฤกษวศิน. “การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานกับการเปล่ียนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมการส่ือสาร”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑. 

ฐิติมา ปญญะสังข. “ผลของการฝกสมาธิแบบอานาปานสติท่ีมีตอภาวะซึมเศราของเด็กวัยรุนในสถาน
คุมครองและพัฒนาอาชีพสตรี จังหวัดนครราชสีมา”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๕๐. 

ดวงกมล ทองคณารักษ. “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับชาวตางประเทศในประเทศ
ไทย”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระมหานงค อับไพ. “คําสอนเร่ืองกฎแหงกรรมกับการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของ คุณแมสิริ กริน
ชัย”.วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖. 

พระมหารุงเรือง รกฺขิตธมฺโฒ (ปะมะขะ). “ผลการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน: ศึกษากรณีเยาวชน                
ผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน”. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระสมภาร ทวีรัตน. “การนําหลักวิปสสนากรรมฐานมาใชในการลดภาวะความแปรปรวนทางอารมณ   
ในสตรีวัยทอง”. วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๓. 

มาลัย แสงวิไลสาธร. “ผลของการฝกสมาธิแบบอานาปานสติและการสวดมนตตอการนอนไมหลับใน
ผูสูงอายุ”. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา,  ๒๕๔๖. 



 
๓๖๑ 

วัลลภา ผองแผว. “ผลของโปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผนรวมกับการฝกสมาธิแบบ อานาปานสติ
ตอความเครียดของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีสภาวะสมองเส่ือม”. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

วิวรรธน สายแสง. “การศึกษาเปรียบเทียบพระวินัยของภิกษุกับภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษา
เฉพาะกรณีปาจิตตีย”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

ศศิธร บํารุงจิตต. “ผลของการฝกสมาธิแบบอานาปานสติตอภาวะซึมเศราของสตรีวัยทอง”. วิทยานิพนธ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาการใหคําปรึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๔๘. 

สรอยสุดา อ่ิมอรุณรักษ. “ผลของการฝกอานาปานสติภาวนาท่ีมีตอภาวะสุขภาพจิต”. วิทยานิพนธ    
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาคลินิก). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓. 

สุมนา เลียบทวี. “การเจริญวิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐาน 4 ท่ีสงผลตอการพัฒนาทางดานพฤติกรรม
และอารมณของมนุษย : กรณีศึกษาหลักสูตรวิปสสนาเบ้ืองตน ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔. 

เสฐียร ท่ังทองมะดัน.  “สมถกัมมัฏฐานในฐานะเปนบาทฐานของวิปสสนากัมมัฏฐาน”. วิทยานิพนธ  
พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

เสาวนิต ผลุงกระโทก. “การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเพ่ือการสงเสริมสุขภาพจิต : หลักสูตรการพัฒนา
จิตใหเกิดปญญาและสันติสุข”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการสงเสริม
สุขภาพ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๔. 

อพัชชา ผองญาติ. “การสงเสริมการปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสนาเพ่ือลดความวิตกกังวลในผูปวยมะเร็ง 
ลําไสใหญและทวารหนัก”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒. 

 

๒.  ภาษาองักฤษ   
A S Hornby. Oxford Advanced Learners’ Dictionary of Current English. Oxford : Oxford University 

Press, 1995. 
Mortimer Wheeler. Civilization of the Indus Valley and Beyond. London : Thames and Hunson, 1996. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์จากบัณฑิตวทิยาลยั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 





















บุคลานุกรม 
 
๑.  ช่ือผูใหสัมภาษณ  พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ตวณฺโณ)    

สัมภาษณเม่ือ  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗    
สถานท่ีสัมภาษณ  วัดโสมนัสวหิาร  กรุงเทพมหานคร  
การศึกษา   ป.ธ. ๙., ศน.บ.      
    Master  of  Art       
    ศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ตําแหนง   เจาอาวาสวัดโสมนัสวิหาร  และเจาคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) 
               อาจารยสอนกัมมัฏฐานประจําวัดโสมนัสวิหาร และ 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
๒.  ช่ือผูใหสัมภาษณ  พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม  สฺโต)    

สัมภาษณเม่ือ   ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗    
 สถานท่ีสัมภาษณ  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร   
การศึกษา   ป.ธ. ๙., ศน.ม., Ph.D.     
ตําแหนง   ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร 
    รองเจาคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)    
    เลขาธิการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย 
                           อาจารยประจําคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

๓.  ช่ือผูใหสัมภาษณ  พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์  เขมรังสี)   
สัมภาษณเม่ือ   ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗      
สถานท่ีสัมภาษณ  วัดมเหยงคณ จังหวัดพระนตรศรีอยุธยา 
การศึกษา   น.ธ.เอก  
ตําแหนง   เจาอาวาสวัดมเหยงคณ จังหวัดพระนตรศรีอยุธยา 

     อาจารยสอนกรรมฐานประจําสํานักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ 
     ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 



 
๓๖๓ 

๔.  ช่ือผูใหสัมภาษณ  พระราชสิทธิมุนี วิ. (บุญชิต  าณสํวโร)    
สัมภาษณเม่ือ  ๗  กันยายน  ๒๕๕๗     
สถานท่ีสัมภาษณ  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ  
การศึกษา   น.ธ. เอก, ป.ธ. ๙, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ 
                                      ปริญญาเอก  พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
  หลักสูตรนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตําแหนง   ผูชวยเจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ   เจาคณะเขตพญาไท 
                                            ผูอํานวยการสถาบันวิปสสนาธุระ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
                                            ราชวิทยาลัย 
 

๕.  ช่ือผูใหสัมภาษณ  รท. ผศ. ดร. บรรจบ  บรรณรุจิ     
สัมภาษณเม่ือ   ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗     
สถานท่ีสัมภาษณ  บานบรรณรุจิ  
การศึกษา   ป.ธ. ๙,  พธ.บ.    
    M.A. (Pali & Sanskrit)  
    Ph.D. (Buddhist Studies)     
ตําแหนง  อาจารยประจําภาควิชาภาษาตะวนัออก                                  

คณะอักษรศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                         อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

                                           
๖.  ช่ือผูใหสัมภาษณ  รศ.ดร. จํานง  คันธิก    

สัมภาษณเม่ือ   ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗.     
สถานท่ีสัมภาษณ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
การศึกษา   ป.ธ. ๙.,  ศน.บ.  
    พม. M.A.   
    Ph.D. (Philosophy)     
ตําแหนง   หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก 
                                     อาจารยประจําภาควิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 
 



 
๓๖๔ 

๗.  ช่ือผูใหสัมภาษณ  พญ. ดร. อมรา  มลิลา    
สัมภาษณเม่ือ  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗      
สถานท่ีสัมภาษณ  ศูนยอาหารโรงพยาบาลศิริราช  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
การศึกษา  ปริญญาเอกทางดานสรีรวิทยา วิทยาลัยการแพทยแหงเพลซิลวาเนีย

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตําแหนง  อดีตกุมารแพทยของโรงพยาบาลรามาธิบดี  ไดรับรางวัลสตรีดีเดนใน 
                                  พระพุทธศาสนาจากองคการสหประชาชาติในวันสตรีสากลเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๙  
งานเผยแพร                    บรรยายธรรมเร่ืองประโยชนของการเจริญสติและการนําธรรมะมาชวยแก 
                                     ปญหาชีวิตประจําวัน เปนเวลานานกวา ๔๐ ป ท่ีชมรมพุทธธรรมของ 
                                     โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา  
 ธรรมสถาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

 
๘.  ช่ือผูใหสัมภาษณ  ดร.ดาราวรรณ  เดนอุดม      

สัมภาษณเม่ือ  ๑ กันยายน ๒๕๕๗      
สถานท่ีสัมภาษณ  รานอาหาร Brown Sugar ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
การศึกษา  อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) มหาวิทยาลัย Grenoble ประเทศฝรั่งเศส 
 (คะแนนเกียรตินิยมดีเยี่ยม เปนอันดับ ๑ ของรุน)   
ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ    
  วัดวะภูแกว อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
งานเผยแพร                จัดโครงการอบรมฝกจิตใหแกครู นักเรียน นักศึกษา ทหาร ตํารวจ อบต. 

หนวยงานราชการ หนวยงานภาคเอกชน โรงพยาบาล ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๒๙  
 จัดทําเผยแพรหนังสือฐานิยปูชา ซ่ึงเปนธรรมะของหลวงพอพุธ านิโย   
 

๙.  ช่ือผูใหสัมภาษณ  นางวิลาวัลย  ดวงเสมอ   
สัมภาษณเม่ือ  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
สถานท่ีสัมภาษณ  บานพัก ซอยจร ๔๙ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 
การศึกษา  มัธยมศึกษา     
ตําแหนง  เจาของธุรกิจสวนตัว   
                    ฆราวาสผูปฏิบัติฝกจิตอยางสมํ่าเสมอเปนประจําท้ังท่ีบานและท่ีวัด  



๓๗๗ 
 

 

แบบสัมภาษณ 
เรื่อง การฝกจิตเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา 

 
แบบสัมภาษณชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลจากผูมีความรูและผูมีประสบการณใน

ดาน       การฝกจิตและการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลของการฝกจิตท่ี
สามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของตนเพ่ือการควบคุมตนในสวนท่ีไมดีและการพัฒนา
ตนในสวนท่ีดี         การสัมภาษณแบงออกเปน ๒ ตอน คือ 

 ตอนท่ี ๑  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
 ตอนท่ี ๒  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเร่ืองการฝกจิตเพื่อการควบคุมและพัฒนาตน 

 
ตอนท่ี ๑  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
๑) ช่ือ........................................................................................ฉายา............................................
นามสกุล.................................อายุ..............ป พรรษาท่ีบวช...........................(เฉพาะท่ีเปนบรรพชิต) 
๒) ท่ีอยูบานเลขที่........................หมูท่ี..............................ซอย....................................................
ถนน...................................ตําบล.......................................อําเภอ.............................................
จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย......................โทร........................e-mail………………………. 
๓) ระดับการศึกษา............................................................................................................................... 
๔) สถานท่ีทํางาน.............................................................................................................................. 
๕) ตําแหนง/สมณศักดิ์....................................................................................................................... 
๖) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงทางดานการศึกษา/พระพุทธศาสนา.......................ป 

 

 

 

 

 

 



๓๗๘ 
 

 

ตอนท่ี ๒  ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นเร่ืองการฝกจิตเพื่อการควบคุมและพัฒนาตน 
๒.๑  การฝกจิต 
๒.๑.๑ ทานคิดวา การฝกจิตมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตหรือไม อยางไร     
        ................................................................................................................................................ 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
 
๒.๑.๒ ทานคิดวา ควรใชวิธีการฝกจิตตามกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาอยางไร 
           จึงจะเห็นผล 
        ................................................................................................................................................ 
      .......................................................................................................................................... 
      ..........................................................................................................................................    
 
๒.๑.๓ ทานคิดวา การฝกจิตท้ังสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนามีผลดีแกผูปฏิบัติในดานใดบาง  
            อยางไร 
       ................................................................................................................................................ 
      .......................................................................................................................................... 
      ..........................................................................................................................................   
 
๒.๒  การควบคุมและพัฒนาตน 
๒.๒.๑ ทานคิดวามีหลักธรรมใดท่ีทําใหเราควบคุมตนได                                       
        ................................................................................................................................................ 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
 
๒.๒.๒ ทานคิดวามีหลักธรรมใดท่ีทําใหเราพัฒนาตนได 
         ................................................................................................................................................ 
      .......................................................................................................................................... 
      ..........................................................................................................................................    
 



๓๗๙ 
 

 

๒.๓  การฝกจิตเพื่อการควบคุมและพัฒนาตน 
๒.๓.๑ ทานคิดวาการฝกจิตตามกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนามีผลตอการควบคุมตน
 หรือไม อยางไร                                               
        ............................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
๒.๓.๒ ทานคิดวาการฝกจิตตามกระบวนการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนามีผลตอการพัฒนาตน
 หรือไม อยางไร 
         ............................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................... 
      ..........................................................................................................................................    
 
๒.๓.๓ ทานมีความเห็นวาการฝกจิตมีผลตอการควบคุมและพัฒนาตนท่ีเกี่ยวของกับกาย (หมายถึง  
            กายภาพ เชน สุขภาพ อุปกรณไฮเทค ส่ิงแวดลอม บุคลิกภาพ ฯลฯ) อยางไร 
       ................................................................................................................................................ 
      .......................................................................................................................................... 
      ..........................................................................................................................................   
 
๒.๓.๔ ทานมีความเห็นวาการฝกจิตมีผลตอการควบคุมและพัฒนาตนท่ีเกี่ยวกับสังคมอยางไร 
       ............................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
      ..........................................................................................................................................   
 
๒.๓.๕ ทานมีความเห็นวาการฝกจิตมีผลตอการควบคุมและพัฒนาตนในดานจิตอยางไร 
       ................................................................................................................................................ 
      .......................................................................................................................................... 
      ..........................................................................................................................................   
 
 
 



๓๘๐ 
 

 

๒.๓.๖ ทานมีความเห็นวาการฝกจิตมีผลตอการควบคุมและพัฒนาตนในดานปญญาอยางไร 
       ................................................................................................................................................ 
      .......................................................................................................................................... 
      ..........................................................................................................................................   
 
๒.๓.๗ ทานมีขอเสนอแนะสําหรับผูฝกจิตท่ีจะนําหลักปฏิบัติของสมถภาวนาและวปิสสนาภาวนา
มาใช  ในการควบคุมและพัฒนาตนใหบังเกิดผลดไีดอยางไร 
       ................................................................................................................................................ 
      .......................................................................................................................................... 
      ..........................................................................................................................................   
 
๒.๓.๘ หากบูรณาการหลักปฏิบัติของการฝกจิตตามกระบวนการของสมถภาวนาและวิปสสนา

ภาวนา      เขากับการควบคุมและพัฒนาตน ทานมีความคิดเห็นอยางไร 
       ................................................................................................................................................ 
      .......................................................................................................................................... 
      ..........................................................................................................................................   
 
 
 



๓๘๑ 
 

ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล     :  นางสาวศิริพร บุญชัยเสถียร 
วัน เดือน ป เกิด     :  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ภูมิลําเนา    :  ๒๗๙/๓-๔ ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย  
       กรุงเทพมหานคร 
ท่ีอยูปจจุบัน    :  ๒๕๕/๑๐-๑๑  ถนนพะเนียง แขวงวดัโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย  
        กรุงเทพมหานคร 
ท่ีทํางานปจจุบัน     :  หางหุนสวนจํากัดบางกอกบลอก  

     ๒๕๓, ๒๕๕, ๒๕๕/๑๐-๑๑  ถนนพะเนยีง  
                                       แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 
 
การศึกษา 

๒๕๒๖    : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๒๕๓๔     :  MBA (Finance) California State University, San Bernardino, U.S.A. 
๒๕๕๓     :  ธรรมศึกษาช้ันโท 

 
ประสบการณการทํางาน 

พ.ศ. ๒๕๒๗- 
        ๒๕๓๓  :  พนักงานแผนกรายไดการโดยสาร บริษัทการบินไทย จํากัด 
พ.ศ. ๒๕๓๕- 
        ๒๕๓๗ :  รองผูจัดการฝายการเงินบริษัทเหมืองบานปู จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๓๘- 
      ๒๕๔๔ :  ผูจัดการฝายการเงินบริษัทกรุงเทพผลิตเหล็ก จํากดั (มหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
      -ปจจุบัน          :  รองผูจัดการหางหุนสวนจาํกัดบางกอกบลอก 
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