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คมนภัค กฤดากร ณ อยุธยา :  ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถร
วาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค  (A STUDY OF THE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT BY 
THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY IN THE PATH OF PURIFICATION (VISUTTIMAGGA) 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : รศ.วิรัตน์ กางทอง, รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, 139 หน้า พ.ศ.2559 

 
งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์โดยทั่วไป 2) เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิ
มรรค 3) เพ่ือวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์ วิสุทธิมรรค 
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากพระไตรปิฎกและเอกสารที่เก่ียวข้องแล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ 
และสรุป 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไป เป็นหลักในการพัฒนา

ศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเรียนรู้วิธีการ เพ่ือใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานและการดําเนินชีวิต   

2. การพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค พบว่า
พระพุทธศาสนามองว่ามนุษย์ที่พัฒนาแล้วคือมนุษย์ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายนอกและ
ภายในตนอย่างสมบูรณ์ ได้แก่คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปัญญา ที่ส่งผลต่อตนเองอย่าง
รอบด้าน เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์และวัตถุ ซึ่งแสดงออกผ่านพฤติกรรมทางกายและวาจา 
สอดคล้องกับหลักการแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการในเรื่องพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย  

3. วิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรคทั้ง 
23 ตอน หลักคําสอนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่ได้จัดรวบรวมไตรสิกขาไว้อย่างเป็นระบบ ใช้เป็นหลักธรรม
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะและมีสติปัญญารวมเรียกว่าเป็นหลักธรรมในการพัฒนา
ศักยภาพในมนุษย์  
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57201502231002:  MAJOR : BUDDHISM AND PHILOSOPHY; M.A. (MASTER OF ARTS)  
KEYWORD:  THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY/ VISUTTIMAGGA 
  KHAMONPHAK KRIDAKORN NA AYUDHAYA: (A STUDY OF THE HUMAN 
RESOURCE DEVELOPMENT BY THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY IN THE PATH OF 
PURIFICATION (VISUTTIMAGGA). ADVISORY COMMITTEES: ASSOC.PROF. WIRAT 
KANGTHONG, ASSOC.PROF. CHAIWAT ATTAPAT, 139 PP., B.E. 2016 (2559) 
   
 The objective of this Thesis were as follows : 1) to study the concept and 
theory about the development of human resources in genral 2) to study the 
development of human resources, according to the Buddhist philosophy in the Bible 
Visuddhimagga 3) to analyze the development of human resources with the 
Buddhist. The path of purification and philosophy in Book The study analyzed data 
from the Holy Scriptures. Texts and documents related to the information that has 
already been described in the descriptive analysis. 
 The result of this research was found as follows: The theory about the 
development of human resources by focusing on the development of all aspects of 
concrete.Leamung how to (Learn how to learn) to be strategic in the organization of 
learning (Learning Organization: LO) and knowledge management (KM) as a key 
strategy to human resource development, as well as attitudes and good behavior. To 
performance Buddhist philosophy Buddhism is central to human development that is 
human must be done with the training to their internal properties. The properties 
include physical, metal and intellectual precepts that resulted to its exterior. A 
relationship with human and objects. Which is expressed through physical and verbal 
behavior? This is consistent with the principles of academic theories in cognitive 
mental skills range. The principles in the Bible Visuddhimagga 23 classification for 
human resource development. To develop skills, to wit collectively, the precepts, 
doctrmes, including potential intellectual contemplation. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จได้เน่ืองจากบุคคลหลายฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือ ขอขอบพระคุณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันที่ประสิทธ์ิประสาทความรู้ การศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

กราบขอบพระคุณ พระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ (ผศ.ดร.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและ
คณาจารย์ทุกท่าน ที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้ระดับ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและ
ปรัชญา 

ขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์    
แสงแก้ว เป็นประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบคุณภาพการวิจัยที่ได้ให้คําแนะนําและ
ช้ีแจงการทําวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องและชัดเจนในครั้งน้ี  

กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์วิรัตน์ กางทอง อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์
ชัยวัตน์ อัตพัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.) ที่ได้ให้คําปรึกษา
ตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับ
น้ีจนสําเร็จด้วยดี 

ขอบคุณ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ไดให้ความสะดวกด้วยดีเสมอมา ตลอดเพ่ือน
นักศึกษาปริญญาโทรุ่นที่ 13 ทุกท่านที่คอยเป็นกําลังใจด้วยดีเสมอมา 

ขอคุณความดีและกุศลผลบุญที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้เป็นพุทธบูชา และตอบแทน
พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน  ข้าพเจ้าขอยกคุณความดีและกุศลผล
บุญทั้งหลายเหล่าน้ี เป็นเครื่องบูชา พระคุณของท่านทั้งหลาย เพ่ือให้สําเร็จประโยชน์ในทางพุทธ
ศาสนาด้วยเทอญ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้เป็นแนวคิดเพ่ือดําเนินกิจกรรมในระดับองค์การที่เป็น
นิติบุคคลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะองค์การภาคธุรกิจมักถูกยกเป็นตัวอย่างในการดําเนินกิจกรรมโดยใช้
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ มากมาย เน่ืองจากองค์การมีการลงทุนที่ต้องการกําไร เสี่ยงขาดทุน มีการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยตลอดเวลา การแข่งขันระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกันมีสูงขึ้น องค์การ
จึงต้องให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการพัฒนาให้ทันสมัยตลอดเวลา  
 การดําเนินกิจการขององค์การท่ีประสบความสําเร็จต้องเร่ิมที่การควบคุมและบริหาร
ทรัพยากรท่ีดี โดยมีทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน 4 ประเภท เรียกกันว่า 4 เอ็ม (4M) ได้แก่ 1) มนุษย์ 
(Man) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะกิจกรรมต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความคิดของ
มนุษย์ มีมนุษย์เป็นผู้ดําเนินการทุกอย่าง เพ่ือให้องค์การประสบความสําเร็จในการประกอบการ      2) 
เงิน (Money) เป็นปัจจัยในการดําเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะใช้ปริมาณเงินที่
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ว่ากิจกรรมน้ันมีขนาดเล็กหรือใหญ่  3) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ใน
กระบวนการผลิต ต้องอาศัยวัตถุดิบในการผลิต ผู้บริหารต้องรู้จักบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ได้ต้นทุนที่ตํ่า และได้ผลกําไรสูงสุด  4) วิธีปฏิบัติงาน (Method) การปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอน จะต้องมีการวางแผน และควบคุมให้การปฏิบัติงานน้ันมีประสิทธิภาพ จากปัจจัยพ้ืนฐาน
ดังกล่าว ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด ความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน      
ทุกองค์การจึงต้องดําเนินการโดยเร่ิมต้ังแต่ บุคคล  องค์การ  และสังคม 
 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ัน กล่าวได้ว่าเป็นทฤษฎีการพัฒนาที่ได้รับการ
พัฒนามาอย่างยาวนาน และยังสามารถพัฒนาดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การปรับปรุงแก้ไขและประยุกต์ใช้ได้ถูกดําเนินการแล้วในทุกภาคส่วน  โดยนักวิชาการ 
แขนงต่าง ๆ เกิดแนวคิดที่เป็นทฤษฎีไว้มากมายให้นําไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติทั้งการใช้โดยตรงและ
สอดแทรกในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 ปัจจุบันงานวิจัยต่าง ๆ ที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักทั่วไป ส่วนใหญ่
จะสรุปว่า ผลที่เกิดจากการพัฒนาของทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ัน นอกจากส่วนที่ดีคือ เป็น
การพัฒนาศักยภาพของร่างกาย และสติปัญญา ทักษะและความสามารถเฉพาะท่ีทํา เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในกรอบทฤษฎีหลักด้านการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต เป็นแนวคิดของปรัชญาทุนนิยม มี
ข้อเสียที่เกิดพร้อมการพัฒนาอีกมากมาย ได้แก่ผู้ได้รับการพัฒนายังต้องการปัจจัย 4 เพ่ิมเติมอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด จนเกิดกิเลส เป็นการสร้างบรรทัดฐานผิด ๆ ซึ่งกระทบไปถึงสังคมรอบข้าง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระยะต่อมาจึงได้นําหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้เพ่ือการพัฒนาไปพร้อมกันก็ตาม 
ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาในตัวบุคคลได้ ทั้งน้ีหลักคุณธรรมและจริยธรรมท่ีใช้พัฒนาโดยวิธีการใดๆ ก็
ตามมีวัตถุประสงค์และประโยชน์เพ่ือพัฒนาตนเองและองค์กรเจริญก้าวหน้า ซึ่งผลของการพัฒนา
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คุณธรรมและจริยธรรม ถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ซึ่งให้คุณให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติ จึงเป็นการปฏิบัติใน
ลักษณะเหมือนบังคับให้ทําตามกฎเกณฑ์ ซึ่งไม่ต่างจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบเดิมๆที่ไม่มี
หลักคุณธรรมและจริยธรรม ที่แต่ละคนก็ยังหาโอกาสแสวงหาปัจจัย 4 เพ่ิมเติมตามโอกาสและสถานะ
ที่เอ้ืออํานวย  ในด้านสังคมมนุษย์ เกิดเป็นระบอบทุนนิยม บริโภคนิยม และทําให้มนุษย์ทําทุกวิถีทาง
เพ่ือให้เกิดความร่ํารวย การแข่งขันเสรีทําให้คนส่วนใหญ่ของสังคมยากจนและล้าหลัง เป็นการทําลาย
พ้ืนฐานจิตใจของผู้ด้อยโอกาสกว่า ขาดกําลังใจ ขาดความสามัคคีในสังคม สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ฯลฯ  
 จากผลสรุปดังกล่าวถูกใช้เป็นเหตุผลของการนําการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
พระพุทธศาสนาแบบต่างๆ มาใช้แก้ปัญหาส่วนที่เป็นข้อเสียที่เกิดจากการใช้ทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือมุ่งหวังให้คําสอนในพุทธศาสนาลดกิเลสที่เกิดขึ้น โดยการศึกษาจากคําสอนต่างๆ 
ในพระพุทธศาสนา ในแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ของการพัฒนาวิถีพุทธกับทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเสนองานวิจัยสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้พุทธปรัชญาเถรวาท 
 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยคัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นแนวคิดจากการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยใช้พุทธปรัชญาเถรวาทในงานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งได้นําหลักธรรมคําสอนบางคําสอน
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และอ้างอิงไปที่หลักธรรมสําคัญ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นส่วนใหญ่  
คัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งเรียบเรียงหลักธรรมคําสอนจากพระไตรปิฎก เน้ือหาของคัมภีร์ส่วนใหญ่กล่าวถึง
หลักธรรมสําคัญ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมคําสอนพุทธปรัชญา
เถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าสามารถนําไปใช้เพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมได้ในแนวทางใด เพ่ือนํามาซึ่งประโยชน์ต่อตัวบุคคล องค์การ และสังคม ให้เกิด
ความสุขทางด้านร่างกายและจิตใจ นําไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ร่ํารวยสมบัติภายนอกและภายในไปพร้อม
กัน มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีและเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้คนในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่
อย่างย่ังยืน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังน้ี 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไป 
1.2.2 เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค  
 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษางานวิจัยครั้งน้ี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์หลักธรรมคําสอน ที่สําคัญเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับ พระพุทธโฆษาจารย์ (2554) โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถระ) แปลและเรียบเรียง และวิสุทธิมรรคแปล ภาค 1 - 3 แปลโดยคณะวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
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สําหรับการอ้างอิงเน้ือหา ที่เก่ียวเน่ืองในคัมภีร์พระไตรปิฎก ในงานวิจัยน้ีใช้คัมภีร์พระไตรปิฎก
ฉบับของมหามกุฎราชวิทยาลัย ฉบับแปลเป็นภาษาไทย และใช้วิทยานิพนธ์ หนังสือ เอกสารต่าง ๆ อัน
เป็นวรรณกรรมที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 
1.4 วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย ประเภทวิเคราะห์เอกสาร ประกอบด้วย
ขั้นตอนการทําวิจัย คือ เก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธปรัชญา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
คัมภีร์วิสุทธิมรรคเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังน้ี 

1.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาเน้ือหาสาระและวิธีการอธิบายคําสอน เป็น
แหล่งข้อมูล โดยคัดเลือกคําสอนที่สามารถใช้เป็นปัจจัยในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศึกษา
ข้อมูลเช่ือมโยงในพระไตรปิฎก อันเป็นแหล่งปฐมภูมิด้วย 

1.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหัวข้องานวิจัยน้ี คือ 
วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร และเอกสารต่าง ๆ 

1.4.3 วิเคราะห์และสรุป โดยวิเคราะห์หลักคําสอนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สรุปเป็นผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนา (Description) ต่อไป 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

จากศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ซึ่งมี
ประโยชน์ที่ได้ ดังน้ี 

1.5.1 ทําให้ทราบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไป  
1.5.2 ทําให้ทราบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
1.5.3 ทําให้ทราบการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทใน

คัมภีร์วิสุทธิมรรค  
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
งานวิจัยน้ี มีศัพท์สําคัญทางวิชาการที่ต้องทําการเข้าใจกันก่อน โดยแต่ละศัพท์มีคําจํากัดความ

ดังต่อไปน้ี 
1.6.1 แนวคิดและทฤษฏี หมายถึง คําอธิบายขยายความเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่มีกล่าวไว้โดยทั่วไปโดยนักคิดและนักปรัชญาที่เป็นที่ยอมรับในทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1.6.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง แนวคิดและทฤษฎีที่ได้มีการกล่าวไว้จนเป็นที่

ยอมรับกันในทางวิชาการและได้นํามาศึกษาเล่าเรียนพร้อมนําไปสู่การปฏิบัติในที่สุด 
1.6.3 พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง คําสอนของพระพุทธเจ้าแบบด้ังเดิมที่เหล่าพระอรหันต์

ที่ร่วมกันทําสังคายนาคร้ังที่ 1 รวบรวมไว้ แต่ในที่น้ี จะเน้นกล่าวถึงเพียงหลักคําสอนในพุทธปรัชญา  
เถรวาทที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เท่าน้ัน 
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1.6.4 คัมภีร์วิสุทธิมรรค หมายถึง เน้ือหาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธโฆษาจารย์ได้
นํามารวบรวมเรียงเป็นคัมภีร์ปกรณ์พิเศษให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียน ซึ่งเน้ือหาโดยภาพรวมเกี่ยวกับเรื่อง
ศีล สมาธิ และปัญญา แต่สําหรับในที่น้ีจะเน้นศึกษาหลักคําสอนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเพ่ือนํามาปรับใช้
แสดงเป็นองค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
1.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

จากศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ซึ่งมี
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1.7.1 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
พระพุทธโฆษาจารย์ (2554, หน้าที่ แรก). ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคน้ัน พระครูวรปัญญาคุณ คัมภีร์ 

วิสุทธิมรรค รจนาโดยพระพุทธโฆสาจารย์ นักปราชญ์ชาวอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 956 เป็นภาษาบาลี สมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ 2 ราชวรมหาวิหาร แปลและเรียบเรียงเป็น
ภาษาไทย ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ถือได้ว่าสรุปความย่อจากพระไตรปิฎก วัดมหาธาตุ คณะ 25 กล่าวว่า.เน้ือหาคํา
สอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธโฆษาจารย์ได้นํามารวบรวมเรียงเป็นคัมภีร์ปกรณ์พิเศษให้อนุชนรุ่นหลังได้
เรียน ซึ่งเน้ือหาโดยภาพรวมเก่ียวกับเรื่องศีล สมาธิ และปัญญา คําว่า วิสุทธิ คือ พระนิพพานอันเป็น
จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา หมายถึง เป็นสภาพที่หมดจด กิเลสมลทินโดยสิ้นเชิง คําว่า มรรค 
คือ หนทาง หมายถึง อุบายเป็นเคร่ืองส่งให้ถึงพระนิพพาน หรือแผนที่เดินทางสู่พระนิพพาน 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิเถร) (2550, หน้าที่ 376) ได้กล่าวว่า ศีลเป็นข้อปฏิบัติ
ที่ควรศึกษาเรียนรู้แล้วปฏิบัติตาม เพราะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบันไดขั้นต้นที่จะนําไปสู่คุณธรรมสูง ๆ ต่อไป 
ถ้าทําไม่ได้ในขั้นน้ีแล้ว เป็นอันว่าไม่ได้ในขั้นสูง ๆ ต่อไป ท่านจึงกล่าวเปรียบไว้ว่าคนจะตัดเรียวไผ่ ต้องยืน
อยู่บนพ้ืนดินเสียก่อนแล้วจึงตัดฉันใด คนจะตัดกิเลสก็ฉันน้ัน  ต้องยืนบนพ้ืนดินคือศีลให้ดีเสียก่อน  แล้วจึง
จะเอามีดคือปัญญา ตัดกิเลสได้ ฉะน้ัน 

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) (2542, หน้า 96) ได้กล่าวถึงการพัฒนามนุษย์ไว้ในหนังสือ “การ
พัฒนาที่ย่ังยืน” การพัฒนาที่จะย่ังยืนได้น้ัน ต้องเริ่มที่การพัฒนามนุษย์ให้มีจริยธรรมให้ได้ก่อน เพราะเมื่อ
คนมีจริยธรรม ก็จะสามารถปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ ได้สําเร็จ จริยธรรมน้ันต้องมีทั้งระดับบุคคล ระดับ
สังคม และระดับชาติ การพัฒนาให้มีจริยธรรมจะสําเร็จได้ก็ด้วยการศึกษาพุทธศาสนามองว่า กิเลสเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ แต่เป็นธรรมชาติที่แก้ไขได้ เพราะธรรมชาติของคนสามารถฝึกฝนพัฒนาได้ แก้ไข
ปรับปรุงได้ เมื่อพัฒนาคนขึ้นไป ก็เปลี่ยนจากกิเลสไปเป็นคุณธรรมและปัญญาได้ จริยธรรมจึงไม่จําเป็นต้อง
เป็นเรื่องที่ฝืนใจ แต่จริยธรรมที่แท้ต้องเป็นจริยธรรมแห่ง ความพอใจและความสุข ถ้าฝึกพัฒนาถูกต้อง 
มนุษย์จะเอาชนะธรรมชาติภายในตัวเองได้ดี และเป็นจริงย่ิงกว่าการเอาชนะธรรมชาติภายนอกเหมือนอย่าง
ที่ตะวันตกได้พยายามมาจนเป็นปัญหาแก่ตัวมนุษย์เอง ดังที่เป็นกันอยู่ 

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) (2550, หน้าที่ 23) ได้กล่าวแสดงเอาว่า พึงรักษาปาติโมกข์
สังวรศีลและอาชีวปาริสุทธิศีลให้หมดจดก่อน เมื่อศีลสองอย่างน้ีวิบัติก็จะต้องอาบัติและจัดเป็นอันตราย 
เพราะเป็นการล่วงละเมิดข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้า (อาณาวีติกกมันตราย) อน่ึง ในศีล 2 อย่างน้ี ปาติโมกข
สังวรศีลเป็นประธาน เพราะเมื่อศีลประเภทน้ีหมดจด อาชีวปาริสุทธิ - ศีลก็หมดจดเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อการ
เลี้ยงชีพวิบัติไป ภิกษุย่อมต้องอาบัติ และปาติโมกขสังวรศีลก็บกพร่องไป ภิกษุที่ต้องการจะชําระปาติโมกข
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สังวรศีลให้หมดจด ควรหลีกเลี่ยงมิจฉาชีพทุกประเภท เช่น ให้ดอกไม้ ให้ผลไม้ ทํานายดวงชะตา เป็นต้น 
แล้วยังชีพด้วยปัจจัยที่แสวงหามาได้ตามธรรมวินัย 

วศิน อินทสระ (2528, หน้าที่ 9 – 10) ให้แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา 
จากเหตุผลบางประการว่าการพัฒนาที่เน้นในทางวัตถุมากเกินไปทําให้เกิดผลเสีย โดยเปรียบสังคมเกิดเป็นราก
พิษจะให้ดอกผลท่ีเป็นพิษ จะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ โดยการดําเนินชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับหลักการและ
แนวทางของพุทธศาสนาซึ่งเป็นกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ผลเลิศ 
 1.7.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 พระนิคม ธมฺมธโร (พงษ์สมุทร).(2556, บทคัดย่อ). ได้การศึกษาเปรียบเทียบคําสอนเร่ืองศีล
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค พบว่าศีลในคัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยความหมาย ได้แก่ 
พฤติกรรมที่ถูกควบคุมอย่างดีกล่าว คือ ควบคุมกาย วาจาให้เรียบร้อย และรองรับกุศลธรรมทั้งหลาย 
โดยธรรมชาติ ได้แก่เจตนา เจตสิก สังวร และอวีติกกมะ โดยลักษณะ ได้แก่ ควบคุมพฤติกรรม โดย
หน้าที่ ได้แก่กําจัดความทุศีล โดยผล ได้แก่ ความสะอาดกาย ความสะอาดวาจา และความสะอาดใจ 
โดยเหตุใกล้ได้แก่ ความมีหิริคือความละอายใจต่อการทําช่ัวทั้งปวง และความมีโอตตัปปะ คือ มีความ
กลัวตัวบาปต่อการทําช่ัว โดยสารัตถะ ได้แก่ ปาริสุทธิศีล 4 คือ (1) ปาฎิโมกข์สังวรศีลการสํารวมรักษา
สิกขาบทอย่างเคร่งครัด (2) อินทรีย์สังวรศีล การสํารวมรักษาอินทรีย์ 6 (3) อาชีวปาริสุทธิศีล การเว้น
ขาดจากมิจฉาชีวะ (4) ปัจจัยสันนิสิตศีล การพินิจพิจารณาการใช้ ปัจจัย 4 โดยศีลข้อแรก เกิดขึ้นด้วย
ศรัทธา คือ ความเช่ือมั่น ศีลข้อสองเกิดขึ้นด้วยสติศีลข้องสามเกิดขึ้นด้วยวิริยะคือความเพียร และศีล
ข้อสี่เกิดขึ้นด้วยปัญญา 
 พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี.(2547, บทคัดย่อ)ได้ศึกษาวิเคราะห์ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถร
วาท ผลการวิจัยพบว่า ญาณวิทยาในปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค แบ่งความรู้เป็น 2 ระดับ คือ ความรู้ทาง
โลก (โลกิยะ) และความรู้เหนือโลก (โลกุตตระ) กล่าวคือ ความรู้ระดับโลกิยะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
ความรู้โดยเริ่มต้ังแต่การรับรู้ การจําได้ การรู้แจ้ง จนเกิดความเข้าใจส่วนความรู้ระดับโลกุตตระ เป็น
วิธีการขจัดความไม่รู้ (อวิชชา) ที่เป็นพ้ืนฐานของความไม่ (2) เข้าใจทุกอย่างตามจริง แต่ความรู้ทั้ง 2 
ระดับล้วนต้องอาศัยกันและกัน กล่าวคือ ความรู้ระดับโลกิยะมีอยู่ก็เพ่ืออธิบายความรู้ในระดับโลกุต
ตระ ส่วนความรู้ระดับโลกุตตระจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยความเข้าใจความรู้ระดับโลกิยะเพ่ือแยกแยะว่า
สิ่งใดเป็นความจริงโดยสมมติ และสิ่งใดเป็นความจริงสูงสุด ซึ่งความรู้ทั้ง 2 เกิดจากการพัฒนาตาม
หลักไตรสิกขาที่ประกอบด้วยศีล สมาธิและปัญญา 
 พระมหาพรสวรรค์ กิตฺติวโร (จันโปรด). (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ พบว่า จากการศึกษาการพัฒนามนุษย์ตามหลักกุศลกรรมบถ 10 
ประการอันเป็นการพัฒนาด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พบว่า การพัฒนามนุษย์ในทาง
พระพุทธศาสนานั้น มองมนุษย์ในฐานะที่มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ของเขาเอง ชีวิตมนุษย์น้ันมีจุดหมายของ
ชีวิต คือ ความสุขความอิสรภาพ ความดีงามของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล และการพัฒนาตามหลัก
กุศลกรรมบถ 10 ประการน้ัน เป็นการพัฒนามนุษย์ได้ครบทั้งกาย วาจา และใจ ถือได้ว่าเป็นหลักสําคัญของ
พระพุทธศาสนา เพราะการพัฒนามนุษย์ที่ดีจะต้องมีธรรมะเป็นพ้ืนฐาน อํานวยให้เกิดคุณค่าในทาง
มนุษยธรรม มีเป้าหมายเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาของมนุษย์ โดยมีรูปแบบการปฏิบัติรวมลงในไตรสิกขา เป็น
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กระบวนการพัฒนาทางร่างกาย วาจา จิต และปัญญา ที่สามารถพัฒนามนุษย์ได้ทุกระดับช้ัน ระดับสังคม 
เพ่ือพัฒนามนุษย์ให้ได้บรรลุจุดมุ่งหมายของชีวิตและประโยชน์ต่าง ๆ 
 วนิดา ขําเขียว (2553, หน้าที่ 204) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านพัฒนามนุษย์จากองค์
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ผลงานวิจัยพบว่า พุทธศาสนามีหลักคําสอนที่เป็นจริงระดับสัจธรรมซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงทดลองค้นคว้าหาความจริงด้วยพระองค์เองและบรรลุผลในทางปฏิบัติ
ทั้งหลักคําสอนที่มีเป้าหมายชัดเจน สามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนามนุษย์ให้บรรลุผลได้ แนวคิด
การพัฒนามนุษย์ทางพุทธศาสนามาจากความคิดที่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่รู้คิดด้วยเหตุผลและสามารถพัฒนา
ได้จนถึงจุดสูงสุดเป็นพุทธะโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบการพัฒนา พร้อมกล่าวถึง องค์ความรู้ใน
พระพุทธศาสนาที่สามารถเลือกมาใช้ในการพัฒนาทัพยากรมนุษย์ ได้แก่พระสูตร หรือพระสุตตันตปิฎกเป็น
ประมวลพุทธพจน์ที่สําคัญ รวมอยู่ในกรอบของมรรคมีองค์ 8 หรือทางสายกลาง และมี ศีล สมาธิ ปัญญา 
สัมพันธ์ร่วมกัน เพ่ือทําให้เกิดประโยชน์ใน 3 ทางได้แก่ ประโยชน์ต่อตนเอง ประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน และ
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ฌาน ตรรกวิจารณ์ (2560, หน้าที่ บทคัดย่อ) จากนิยามข้างต้นจะเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กระแสหลักจะมีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาเพ่ือการปฏิบัติงานให้องค์การโดยการเพ่ิมพูนความรู้ความเช่ียวชาญ
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีผลิตภาพ (Productivity) มากข้ึน ด้วยสองแนวทางคือการพัฒนาฝึกอบรม 
(Training and Development) และโดยการพัฒนาระดับองค์การ (Organizational Development) ดังน้ันเมื่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพุทธที่มีคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นฐานคิด นิยามของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงกําหนดเป็น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธคือกระบวนการในการพัฒนามนุษย์ใน 
องค์การโดยการนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นฐานคิด ให้มีความรู้ความ เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน มีความ
เจริญเติบโตท้ังทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และ ปัญญา ด้วยวิธีการพัฒนาองค์การและการพัฒนาฝึกอบรม มี 
จุดประสงค์ในการปรับปรุงผลงานและพัฒนามนุษย์ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิม 
 ดังน้ัน แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จํานวนมากเสนอว่าการใช้หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 
สามารถนํามาใช้เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์และย่ังยืนได้อย่างแท้จริง งานวิจัยน้ีได้
ศึกษาแนวคิดจากงานวิจัย และความรู้จากเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องในแนวทางการใช้พระพุทธศาสนา
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเร่ิมศึกษาแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักการทั่วไป 
กระบวนการความต้องการพัฒนาตนเองของมนุษย์ และความจําเป็นที่ต้องพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ เพ่ือการทํางานตามความต้องการในเบ้ืองต้น จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่องานที่รับผิดชอบ พร้อมการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาปรัชญาเถรวาทเพ่ือป้องกัน
ความล้มเหลวที่เกิดจากความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของตัวมนุษย์เอง สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
1.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยไว้เป็น แนวคิดเบ้ืองต้นจากการศึกษาวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่สนับสนุนการนําพุทธศาสนามาใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ย่ังยืน 
เกิดเป็นแนวคิดที่ว่าขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์คือการพัฒนาด้วยหลักคําสอนในพุทธ
ศาสนา โดยเสนอเป็นแนวความคิด “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” เริ่มที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบเดิม 
การพัฒนาแบบปัจจุบันซึ่งได้นําการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมากําหนดเป็นกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติตาม และ
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การนําหลักคําสอนในพุทธศาสนา มาช่วยในการพัฒนาเพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่ย่ังยืน ทั้งน้ีเมื่อแนวคิด
ทั้งหมด เข้าสู่กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา จะได้หลักการดําเนินการและ
ขั้นตอนการพัฒนาที่สมบูรณ์ เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ย่ังยืน ก่อนจะเข้าสู่การวิเคราะห์คําสอนจาก
คัมภีร์วิสุทธิมรรค  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เดิมเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการ
ดําเนินงานขององค์การ เพ่ือต้องการให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นประสบการณ์
พ้ืนฐาน เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 
โดยคํานึงว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างความสําเร็จให้แก่องค์การ ด้วยการสร้างขวัญกําลังใจรวมทั้งแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานเป็นค่าตอบแทน  ปัจจุบันแนวคิดดังกล่าว มิได้เน้นในเร่ืองความรู้ ความสามารถเพียง
อย่างเดียวหากแต่มีการขยายแนวคิดในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์แผนใหม่ให้มีขอบเขต
กว้างย่ิงขึ้น เป็นการส่งเสริมกระบวนการบริหารให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผู้รับผิดชอบงานด้านน้ี
ต้องมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการใช้กลยุทธ์ที่จะช่วยให้การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์มีส่วนผลักดันให้
องค์การหาจุดยืน และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถยกระดับการบริหารงานให้มีคุณภาพ โดย
เน้นหลักปฏิบัติต่อไปน้ี 

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากร   
2. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณค่าในแง่ที่เป็นคุณ (Position Approach)  
3. เน้นการจัดองค์การให้อยู่ในฐานะเป็นศูนย์กลางบริหารทรัพยากร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน มีจุดอ่อนเรื่อง

กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารยังไม่สามารถพัฒนาจิตใจ และสร้างความเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม บุคลากร
พร้อมที่จะทําความผิดเมื่อมีโอกาส การแก่งแย่งกันสู่ความสบายยังมีอยู่ในลักษณะระบบบริโภคนิยม 
จนเกิดระบบทุนนิยมสู่สังคม เป็นผลให้การแข่งขันรุนแรงขึ้นทั้งในองค์กรเองและระหว่างองค์กร บาง
องค์กรถึงล้มเหลวเพราะคู่แข่งทางธุรกิจ และล้มเหลวเน่ืองจากผู้บริหารขาดจริยธรรม แนวคิดใหม่เป็น
การประยุกต์ใช้วิธีการเดิมคือการประยุกต์คําสอนในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการสอดแทรกการพัฒนาเป็นรายบุคคลเป็นการเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมที่มีใช้
อยู่แล้วโดยไม่ต้องกําหนดเป็นกฎเกณฑ์ หรือการบังคับแต่ให้เป็นการพัฒนาจิตใจและสร้างความเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติตาม 

 



 

 

 

 
บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ และทัศนคติของบุคลากรในองค์การ ให้ตรงกับตําแหน่งหน้าทีค่วามรับผดิชอบในปัจจุบัน แล้ว
รองรับต่องานในอนาคตเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผล
ให้เกิดความก้าวหน้าในตัวบุคลากรเองและองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
และย่ังยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพราะกระบวนการการทํางานขึ้นอยู่
กับศักยภาพของบุคลากร องค์การใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการขับเคลื่อนนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายท่ี
ต้องการโดยย่ังยืน ทุกองค์การจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างทั้งคนดีและ
คนเก่ง ให้เกิดขึ้นการทดแทนกันอยู่ตลอดเวลา 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันเป็นงานที่มีลักษณะการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ
พัฒนาให้มีความทันสมัยตลอดเวลา เป็นการเรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้ (Learn how to learn) และสามารถ
บริหารเร่ืองที่รู้น้ัน โดยทําให้งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาองค์การ 
พร้อมกับการทําให้เป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) และการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) ให้เป็นกลยุทธ์หน่ึงในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาองค์การ  

 
2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป็นกระบวนการในการ
พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการบริหารและมีผลอย่างมาก
ต่อความสําเร็จขององค์กรสมัยใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีช้ันสูงขึ้นตลอดเวลาและ
แนวโน้มที่จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การในทางปฏิบัติน้ัน 
ควรจะเริ่มต้ังแต่เมื่อบุคลากรขององค์การเร่ิมเข้ามาทํางานโดยการปฐมนิเทศ และจะต้องดําเนินการ
พัฒนาเพ่ิมเติมต่อไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลาที่บุคลากรเหล่าน้ันยังคงทํางานอยู่ในองค์การ 

2.1.1 วัตถุประสงค์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 1) วัตถุประสงค์โดยท่ัวไป เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจ และ
ทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถทดแทนการ
ขาดแคลนบุคลากร เป็นการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า 
 2) วัตถุประสงค์ขององค์การ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานขององค์การให้ได้รับ
ผลผลิตสูงสุด ลดความสิ้นเปลอืงและป้องกันอุบัติเหตุ และการเพ่ิมขยายองค์การหรือต้ังหน่วยงานใหม่ใน
อนาคต 
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3) วัตถุประสงค์ของบุคลากร เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน เกิดโอกาส
การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นไปได้ ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เข้าใจนโยบายและ
เป้าหมายขององค์การที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ได้ดีย่ิงขึ้น สามารถปฏิบัติตนและทํางานได้อย่างถูกต้อง 

2.1.2 ประโยชน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
1) ประโยชน์ต่อพนักงาน  

- เป็นการเพ่ิมคุณค่าแก่ตนเอง 
- ช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุหรือการทํางานที่ผิดพลาด 
- ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถให้สูงขึ้น 
- ทําให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน 

2) ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
- ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงาน 
- ช่วยลดภาวะในการปกครอง ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- ช่วยประหยัดเวลาในการสอนงานแก่พนักงาน 
- ทําให้มีเวลาในการบริหารงานตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 

3) ประโยชน์ขององค์การหรือหน่วยงาน 
- ทําให้ระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรถภาพดี มีการติดต่อประสานงานดีย่ิงขึ้น 
- ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงาน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
- ทําให้ประหยัด และลดการสิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน (วัสดุ/อุปกรณ์/เวลา) 
- แบ่งเบาหน้าที่ของผู้ บังคับบัญชา ในการตอบคําถาม แนะนํา สอนงานแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา และช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง 
- ช่วยให้บุคลากรมีโอกาสได้รับรู้ความคิดใหม่ ๆ ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ 
2.1.3 สาเหตุการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 1) เป็นนโยบายขององค์การธุรกิจในปัจจุบัน จะต้องมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถที่จะขับเคลื่อนให้องค์การดําเนินกิจการได้อย่างราบรื่น จึงเป็นสาเหตุให้องค์การ จะต้องมีการ
กําหนดนโยบาย เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ปัจจุบันได้มีข้อกําหนดของกฎหมาย ให้ทุกข์องค์การถือ
ปฏิบัติโดยจะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนดด้วย 

2) มีการปรับเปลี่ยนระบบงานหรือวิธีการทํางาน เมื่อองค์การจะมีการเปล่ียนแปลง
ระบบงานหรือวิธีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบ
กิจการ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเข้าใจในระบบงาน วิธีการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นสาเหตุที่องค์การ
ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น 

3) เพ่ือรองรับการขยายงานหรือสร้างงานใหม่ เมื่อการประกอบกิจการมีการเจริญเติบโต
และก้าวหน้าขึ้น ก็อาจจะมีการขยายงานหรือสร้างงานใหม่ ดังน้ัน เพ่ือรองรับการขยายงานใน
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องค์การ หรือรองรับกับงานใหม่ ๆ ที่จะเกิดในอนาคตจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่องค์การ จะต้องมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมเพ่ือรับรองกับสิ่ง ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

4) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เมื่อการปฏิบัติงานใน
องค์การมีการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการ มีการใช้เครื่องจักรเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
อาจมีผลการทําให้เกิดการสูญเสียในเรื่องต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
เวลาทรัพย์สิน ตลอดจนชีวิตของบุคลากร จึงเป็นสาเหตุที่องค์การจะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความร่วมมือเพ่ือลดการสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

5) เพ่ือการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ เมื่อการประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันมาก
ย่ิงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด ๆ ก็ตาม จึงเป็นสาเหตุจําเป็นที่องค์การจะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ มีความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจในสภาวะการแข่งขันที่
เป็น Globalization ได้ 

6) เพ่ือลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อการประกอบธุรกิจ เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานปฏิบัติงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากบุคลากร ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การบริหาร หรือปัญหาอื่น ๆ เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ จึงจําเป็นที่องค์การจะต้องมี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น 

7) เพ่ือเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ ในอนาคต ในองค์การธุรกิจ 
จะมีบุคลากรทุกเพศ ทุกวัยปฏิบัติงานอยู่ร่วมกัน ทุกคนต้องการความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งงานของ
ตน ต้องการโอกาสที่ได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุจําเป็นที่องค์การจะต้องมี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น เพ่ือเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ ในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.4 ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นระบบที่ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ส่วน คือ 

1) ปัจจัยนําเข้า (Input) ได้แก่ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แนวคิด พฤติกรรม  
2) กระบวนการแปรสภาพ (Process) ได้แก่ การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา  
3) ปัจจัยนําออก (Output) ได้แก่ การพัฒนาทางด้านความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ ความคิด 

และพฤติกรรม 
ระบบนี้ต้องการเน้นถึงประเด็นสําคัญที่ว่า ถ้าต้องการผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ก็จําเป็นต้องใส่ 

ปัจจัยนําเข้าที่สมบูรณ์ และมีคุณภาพเข้าไปในระบบ โดยจะต้องดูแลให้กระบวนการที่ใช้ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นวิธีการที ่ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม 
สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที ่มีคุณภาพตามที่องค์การ
ต้องการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นกิจกรรมที่ผู้รับการอบรมต้องปฏิบัติการอย่างใดอย่าง
หน่ึงเพ่ือการเรียนรู้ ดังน้ี 

1. เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อบุคลากร เมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่ทําให้
บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งน้ี
เพราะเมื่อมีการให้การพัฒนาและฝึกอบรมกับบุคลากรแล้วตามแนวคิดถือว่าจะทําให้บุคลากรเป็น
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บุคลากรที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ทําให้เกิดคุณค่าต่อตัวบุคลากรเอง
และต่อองค์การด้วย 

2. เป็นกิจกรรมที่ต้องกระทําอย่างต่อเน่ือง เมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่ต้องมี
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เพราะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นประจําอย่างต่อเน่ืองแล้ว จะทําให้บุคลากรได้รับการตอกยํ้าให้เกิดความ
เข้าใจ และสร้างความชํานาญในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมากย่ิงขึ้น 

3. เป็นกิจกรรมที่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายจะต้องยอมรับ เมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรม
ที่บุคลากรทุกฝ่ายในองค์การจะต้องให้ความร่วมมือ สนับสนุ่น ยอมรับและคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับองค์การเป็นหลักโดยเฉพาะผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ต้องให้การส่งเสริม
และสนับสนุนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ ทรัพยากรและอ่ืน ๆ โดยผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรมจะต้องให้ความร่วมมือ ยอมรับและปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 

4. เป็นกิจกรรมที่จะต้องกระทําอย่างเหมาะสม ทั้งระยะเวลา ช่วงเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่ต้องคํานึงถึงเร่ืองของงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นว่าคุ้มค่าหรือไม่ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงระยะเวลาและช่วงเวลาที่จะใช้ในการพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากรในองค์การด้วยว่า มีความเหมาะสมหรือไม่ กระทบกับการปฏิบัติงานในองค์การมาก
น้อยเพียงใด ดังน้ัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การควรกระทํา ในช่วงเวลาและระยะเวลาท่ี
เหมาะสม และคุ้มกับงบประมาณที่เกิดขึ้นด้วย 

5. เป็นกิจกรรมที่จะต้องประเมินผลบ่อย ๆ เมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่ต้องมี
การประเมินผลและติดตามผล เพ่ือที่จะได้รับทราบว่ากิจกรรมในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรท่ี
องค์การได้จัดขึ้นน้ัน ประสบความสําเร็จหรือไม่ มีสิ่งที่ควรพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข โดยแนวคิดสําหรับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาและฝึกอบรมจะต้องมีการติดตามและประเมนิผลบ่อย ๆ เพ่ือที่จะ
ได้รับทราบผลของกิจกรรม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขการจัดทํากิจกรรมในคร้ังต่อไปให้มีความสมบูรณ์
มากย่ิงขึ้น 

6. เป็นกิจกรรมที่มีการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม เมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรม
ที่ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมมีการเรียนรู้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในงานที่กําลังปฏิบัติอยู่เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจมากย่ิงขึ้น หรือเป็นการเรียนรู้ในเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เป็นสิ่งจําเป็นหรือเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นประโยชน์ทั้งตัวบุคลากรเองรวมทั้งองค์การด้วย นอกจากน้ี 
กิจกรรมในการฝึกอบรมแลการพัฒนาบุคลากรควรเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตามหลักของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Management by Participation 
: MBP) 

2.1.5 ประเภทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องทั่วไป (General Human Resource Development) เป็น

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหัวข้อเรื่องทั่ว ๆ ไป ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ กับบุคลากร
ทุกระดับ สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมไปใช้ได้เช่นเดียวกัน เช่น 
การพัฒนาและฝึกอบรมในหัวข้อเรื่องเก่ียวกับการทํางานเป็นทีม การพัฒนาและฝึกอบรมในหัวข้อ
เรื่องเก่ียวกับการทํางานอย่างไรให้มีความสุข เป็นต้น 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฉพาะเรื่อง (Specific Human Resource Development) เป็น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหัวข้อเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะตําแหน่ง เฉพาะหน้าที่ เพ่ือให้นําไปใช้ใน
การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่น้ัน ๆ ผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานไม่เก่ียวข้องก็ไม่จําเป็นต้องเข้ารับ
การพัฒนาและฝึกอบรม เช่น การพัฒนาและฝึกอบรมในหัวข้อเรื่องเก่ียวกับงานวิศวกรรมในสาขา 
ต่างๆ การลงบัญชีระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม การใช้เทคโนโลยีในการลงรหัสสินค้า เป็นต้น 

2.1.6 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การฝึกอบรม (Training) กับการพัฒนา (Development)  มีความคล้ายคลึงกัน คือ ทั้งการ

ฝึกอบรมกับการพัฒนา เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมให้บุคลากรต่าง ๆ ขององค์การ ให้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น เมื่อการพัฒนาเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้รับ
การพัฒนา มีการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานในอนาคต โดยมุ่งเป้าระยะยาว และมักจะเน้น
กับบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป ส่วนการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีมักจะมุ่งเน้นให้ผู้ได้รับการอบรม 
ได้รับความรู้และทักษะท่ีจําเป็นสําหรับงานในปัจจุบัน เป้าหมายระยะส้ัน ๆ และมักเน้นกับบุคลากร
ระดับปฏิบัติการ ในมุมมองในด้านเศรษฐศาสตร์ การฝึกอบรมจะเป็นด้าน จุลภาค ส่วนการพัฒนาเป็น 
มหัพภาค 

จากความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักการทั่วไปน้ัน จะมีจุดเน้นอยู่ที่การ
พัฒนาเพ่ือการปฏิบัติการในองค์การ โดยการเพ่ิมพูนความรู้ความเช่ียวชาญ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการ
งานได้อย่างมีผลิตภาพ (Productivity) ให้มากขึ้นด้วยสองแนวทาง คือ การฝึกอบรมและพัฒนา 
(Training and Development) ทั้งการพัฒนาระดับบุคคล (Individual Development) และเป็นการ
พัฒนาระดับองค์กร (Organization Development) พร้อมกับการกําหนดให้มีหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไว้ในแผนการฝึกอบรม และการพัฒนา (Training and 
Development Roadmap) ขององค์การ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นไป
ตามหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน ตัวอย่างหลักสูตรที่กําหนดในแผนการฝึกอบรม
และพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น หลักสูตรการปฏิบัติการตามหลักบรรษัทภิบาล 
หลักสูตรการบริหารองค์การที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

การฝึกอบรม (Training) คือ กระบวนการที่ช่วยส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ
ที่ชํานาญขึ้น (Skill) และความสามารถ (Ability) ในการทํางานของพนักงานให้สามารถทํางานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ภายในระยะเวลาสั้นและสถานที่จํากัด เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ เน้นพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) แบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ การฝึกอบรมภายในที่บริษัทจัดให้มีขึ้น (In - House Training) 
และการฝึกอบรมภายนอกท่ีองค์การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือหน่วยงาน
ภายนอก (Public Training)  

การพัฒนา (Development) คือ กระบวนการท่ีบูรณาการรวมกับการฝึกอบรม เป็นศาสตร์ของ
การศึกษาและการฝึกให้เกิดการปฏิบัติจริง โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในระยะยาว (Long Term) เน้นการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างการเรียนรู้ (Learning) และทัศนคติ เป็นการเรียนรู้ขณะทํางาน 
(Work Related Learning) โดยผ่านวิธีที่เหมาะสมในการฝึกอบรมการศึกษาและการพัฒนาโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานหน่วยงานและองค์การ อันจะนําไปสู่
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ความสําเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงานและองค์การ รวมทั้งเป็นการสร้างและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ในองค์การ เป็นกระบวนการในการถ่ายโยงข้อมูลและประสบการณ์ของพนักงาน การให้
คําปรึกษาในด้านสายอาชีพแก่พนักงานตลอดจนเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น  

วิธีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ันมีมากมายหลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีต่างก็มีข้อดีและ
ข้อเสียต่างกันไป ดังน้ันการเลือกวิธีที่เหมาะสมจึงต้องพิจารณาจากปัจจัยสําคัญอันได้แก่ลักษณะของ
เน้ือหาวิชา ตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งเวลาและทรัพยากรที่มี ที่สําคัญคือวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของการเรียนรู้ ความจําเป็นของการฝึกอบรมและพัฒนาน้ันว่า ต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคคลในด้านความรู้ ด้านทักษะ หรือทัศนคติ ที่ได้กําหนดองค์ประกอบของสมรรถนะไว้ เมื่อ
สมรรถนะคือบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ตัวมนุษย์น้ัน สร้างผล
การปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังน้ี 

1. ทักษะ สิ่งที่บุคคลกระทําได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจําจนเกิดความชํานาญ 
2. ความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านของบุคคล 
3. ทัศนคติค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณะของตนหรือสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น
4. บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่เป็นพฤติกรรมถาวร 
5. แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน เป็นพลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคลที่จะส่งผล

กระทบต่อการกระทํา 
McClelland อ้างถึงใน ธัชสร บันดาลชัย (2554) กล่าวว่า Skill และ Knowledge ทักษะ และ

ความรู้น้ัน ถือว่าเป็นส่วนที่แต่ละคนสามารถพัฒนาให้มีขึ้นได้ไม่ยากนักด้วยการศึกษาค้นคว้า ทําให้เกิด
ทักษะและความรู้ ในขณะที่องค์ประกอบส่วนที่เหลือ คือ Self - Concepts อันได้แก่ทัศนคติ ค่านิยม 
และความเห็นเก่ียวกับภาพลักษณะของตนเองรวมท้ัง Trait คือ บุคลิก ลักษณะประจําของแต่ละบุคคล
และ Motive คือแรงจูงใจ หรือ แรงขับภายในแต่ละบุคคล ทั้งสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยาก เพราะเป็น
สิ่งซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล Scott B. Parry ได้นําองค์ประกอบของสมรรถนะ 5 ส่วนของ McClelland 
มาให้ความหมายของสมรรถนะ โดยรวม Self - Concept Trait และ Motive เข้าไว้ด้วยกัน เรียกรวมว่า 
Attribute หรือ คุณลักษณะ และให้นิยามของสมรรถนะว่า หมายถึง กลุ่มความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่เก่ียวข้องกัน มีผลกระทบต่องานและสามารถเพ่ิมขึ้นได้ด้วยการ
ฝึกอบรมและการพัฒนา 

วิธีการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะที่ชํานาญ (Skill) เป็นวิธีการที่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากวิทยากรวิธีการฝึกอบรม ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) 
การสาธิต (Demonstration) การศึกษากรณี (Case Study) และการสร้างสถานการณ์จําลอง (Simulation) 

วิธีการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติ จะต้องเป็นวิธีการที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่รู้สึกว่าตนเองถูกบังคับ ต้องเกิดจากการยินยอมพร้อมใจ วิธีการอาจอยู่ในรูปแบบของการเข้า
ร่วมอภิปรายในกลุ่ม (Group Discussion) ที่ไม่เป็นทางการมากนัก เป็นการแสดงถึงบทบาทสมมติ (Role 
Play) การระดมความคิด (Brainstorming) และการจัดเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จําลอง (Simulation) 

ดังน้ันเคร่ืองมือหรือวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาด้านที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดย
เน้นการพัฒนาด้านทัศนคติเป็นสําคัญ ได้แก่ วิธีการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) และการอภิปรายกลุ่ม 
(Group Discussion) นอกจากน้ันการเรียนรู้ด้านด้านจิตใจ ทัศนคติและค่านิยมจําเป็นต้องอาศัยต้นแบบ 
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(Role Model) ที่ดีในการเป็นแบบอย่าง ดังน้ันวิธีที่เหมาะสมอีกวิธีหน่ึงก็คือการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
คอยช่วยเหลือและถ่ายทอดประสบการณ์ เพ่ือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละวิธีมีรายละเอียด ดังน้ี 

การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นวิธีการที่จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าไปแสดงบทบาท
ของผู้อ่ืน ได้เรียนรู้บทบาทและอารมณ์ของตัวละคร ภายในสภาวการณ์ที่กําหนดไว้หลังจากแสดง
บทบาทสมมติแล้ววิทยากรจะต้องอธิบายให้เห็นประเด็นหรือข้อคิดต่าง ๆ เพ่ือนํามาอภิปราย 
พิจารณาและวินิจฉัยเข้ากับงานและบทบาทของตนเอง เพ่ือก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
ค่านิยมเพ่ือนําไปสู่สิ่งที่ได้รับการยอมรับขององค์การและสังคม เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยน
ทัศนคติ ค่านิยมและการรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน ใช้เมื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมรับรู้ถึง
ความละเอียดอ่อนของปัญหา และหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากทัศนคติและอารมณ์ของบุคคล เป็นวิธี
ที่สอนด้านมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 

การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุม
ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิก 5 - 12 คน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมอง เพ่ือค้นหาพิจารณาและดําเนินการ
แก้ไขปัญหา หรือหาข้อสรุปในสิ่งที่สนใจร่วมกัน เป็นการรวบรวมความเห็นประสบการณ์ที่หลากหลาย 
สร้างความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินการที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกส่วน
ใหญ่ เป็นการให้ข้อมูลใหม่ซึ่งกันและกัน ปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม ฝึกทักษะในการทักษะใน
การฟังและการแก้ปัญหาร่วมกัน 

การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีให้ผู้มีความสามารถหรือเป็นที่ยอมรับเป็น
แม่แบบขององค์การ มาให้คําปรึกษา แนะนําช่วยเหลือ ให้กําลังใจรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับตํ่ากว่าใน
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานเพ่ือให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรง ช่วย
แก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่ได้มุ่งเรื่องงานเพียงอย่างเดียวแต่มุ่งเน้นเรื่องวัฒนธรรมองค์การ 
สร้างระบบความสัมพันธ์ในการทํางานรวมท้ังช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของพนักงาน 

Dwyer (2004) กล่าวว่า วิธีการฝึกอบรมและพัฒนาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติน้ัน ควรเป็น
การฝึกอบรมและพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Utilizing Experience) เป็นการเรียนรู้ที่เกิด
จากสถานการณ์และลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และเกิดการพัฒนาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
(Self Development) โดยอาศัยการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล 

ความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ กับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน กล่าวคือการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) น้ัน จะทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เฉพาะเจาะจง และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น
การศึกษา (Education) จึงได้ถูกนํามาเป็นเคร่ืองมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป้าหมาย
ของการศึกษาที่มุ่งพัฒนา 3 ด้าน ความรู้ จิตใจ และร่างกาย โดยผ่านกระบวนการออกแบบและสร้าง
เทคนิคที่เหมาะสมในการฝึกอบรมและพัฒนา สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(Grubb Hamby, Hamby, and Conerly - Stewart) (Dwyer) และการศึกษายังเป็นปัจจัยสําคัญที่
ส่งผลและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะทําให้เกิด
การเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Preston and Feintein) (Shephard) (Arbuthnott) อ้างถึงใน 
ธัชสร บันดาลชัย (2554) 
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การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เน่ืองจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเป็นส่วนสําคัญที่ส่งผล
โดยตรงต่อพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานโดยรวมขององค์การ ดังน้ันการที่จะทําความเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนบุคคลน้ัน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าใจที่มาของพฤติกรรม อันได้แก่ 
ทัศนคติ และกระบวนการเรียนรู้ (Robbins, 2005) 

ทัศนคติ (Attitude) คือ ความเช่ือ ความรู้สึก ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง 

พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเน้ือ ความคิด และ
ความรู้สึก เพ่ือสอบสนองสิ่งเร้า 

Mc Shane and Gilnow และ Robbins  อ้างถึงใน ธัชสร บันดาลชัย (2554) กล่าวว่าทัศนคติ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม คือ ทัศนคติเป็นตัวกําหนดพฤติกรรม เป็นความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุ ถ้า
บุคคลให้ความสําคัญกับทัศนคติใดมากก็จะมีแนวโน้มแสดงออกถึงความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่สูงตาม
ไปด้วย นอกจากน้ียังกล่าวว่าพฤติกรรมของมนุษย์ล้วนผ่านกระบวนการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ คือการเข้าใจเรื่องใดเรื่องหน่ึงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและพฤติกรรมไป
จากเดิม หรือเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างถาวรในพฤติกรรม ซึ่งเกิดขึ้นมาจาก
ประพฤติปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือการได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติโดยผ่านการกระทําและการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบ โดยพฤติกรรมที่ว่า
น้ัน เกิดจากการท่ีมนุษย์ปรับตัวและเข้าใจสภาพแวดล้อม จนเกิดเป็นการกระทําซ้ํา ๆ ผ่านการ
ปรับปรุงจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ถาวร 

การเรียนรู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลงท่ีว่าน้ันอาจเริ่ม
จากปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เกิดเป็นพฤติกรรมซ้ํา ๆ จนนําไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรม โดยลอง
ผิดลองถูกและการสังเกตปฏิกิริยา จากคนรอบข้างจนเกิดเป็นพฤติกรรมในที่สุด 

Bloom และคณะ อ้างถึงใน ธัชสร บันดาลชัย (2554) ได้แบ่งการเรียนรู้เป็น 3 ด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการให้การศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคคล 3 ด้าน คือ ความรู้ จิตใจ และ
ร่างกาย ดังน้ี 

1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นการแสดงถึงด้านด้านสติปัญญา หรือด้านความรู้
และการคิดประกอบด้วยความรู้ความจําเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ การนําเอาสิ่งที่เป็นความรู้ความจําเป็น
ความเข้าใจนําไปใช้ การใช้ความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า (Bloom, 1960) 

2. ด้านจิตพิสัย (Effective Domain) เป็นการแสดงถึงด้านอารมณ์ จิตใจ ความสนใจ เจตคติ 
ค่านิยม และคุณธรรม เช่น การเห็นคุณค่า การรับรู้ การตอบสนอง และการสร้างคุณค่าในเรื่องที่ตน
รับรู้น้ันแล้วนําเอาสิ่งที่มีคุณค่าน้ันมาจัดระบบและสร้างเป็นลักษณะนิสัย (Krathwohl, Bloom and 
Masia, 1973) 

3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นการแสดงถึงด้านทักษะทางกาย หรือด้าน
การปฏิบัติประกอบด้วยทักษะการเคลื่อนไหว และการใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น การ
เลียนแบบ การทําตามคําบอก การทําอย่างถูกต้องเหมาะสม การทําได้ถูกต้องหลายรูปแบบ การทําได้
อย่างเป็นธรรมชาติ (Simso, 1972) 
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การเรียนรู้ทั้งสามด้านน้ีถูกเรียกรวมกันว่า Bloom’s Taxonomy of Learning Domain เป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่แบ่งการเรียนรู้ของบุคคลเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านจิตใจ และด้านทักษะการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านน้ัน จะมีพัฒนาการเป็นลําดับขั้น ซึ่งแต่ละด้านประกอบด้วยระดับการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) มีลําดับขั้นของการเรียนรู้ คือ ความจํา ความ
เข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าตามลําดับ การเรียนรู้ด้านจิตพิสัย 
(Affective Domain) มีลําดับขั้นของการเรียนรู้ คือ การรับรู้ การตอบสนอง การเห็นคุณค่า การ
จัดระบบ และการแสดงลักษณะ การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) มีลําดับขั้นของ
การเรียนรู้คือ การเลียนแบบ การลงมือปฏิบัติ ความถูกต้อง ความชัดเจน และความเป็นธรรมชาติ
ทฤษฎีในการเรียนรู้ของ Bloom ในแต่ละด้านน้ัน เป็นการเรียนรู้และการแสดงออกของพฤติกรรมที่
เป็นลําดับขั้นและต้องพัฒนามาจากการเรียนรู้และการแสดงออกของพฤติกรรมของระดับที่ตํ่ากว่าไปสู่
พฤติกรรมในระดับที่สูงกว่า  การเรียนรู้จิตพิสัย (Affective  Domain) เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาทัศนคติ
และพฤติกรรม ให้เห็นว่าระดับขั้นของการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยจะแสดงออกอย่างเป็นลําดับขั้นและแต่
ระดับขั้นจะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ต่างกัน เริ่มต้ังแต่การรับรู้ การสนับสนุน การเห็นคุณค่า การ
จัดระบบ จนถึงขั้นที่เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดจนกลายเป็นลักษณะส่วนบุคคล (Characterize) ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ขั้นสูงสุด คือ เกิดการ “ตระหนัก” หรือ “สํานึก” และปรับเปลี่ยนกลายเป็นพฤติกรรม
ที่ปฏิบัติหรือแสดงออกจนเป็นลักษณะนิสัย อ้างถึงใน ธัชสร บันดาลชัย (2554) 
 
2.2 ความล้มเหลวขององค์การ 

ในทางทฤษฎีเมื่อมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์การให้
เจริญก้าวหน้า มนุษย์เองก็เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้องค์การล้มเหลวได้เช่นกัน เพราะมนุษย์เป็น
ผู้ดําเนินการและตัดสินใจทุกอย่าง แม้ว่าการขับเคลื่อนองค์การจะดําเนินการเป็นกระบวนการที่มีการ
ควบคุมร่วมกันก็ตาม แต่ความสําเร็จและความล้มเหลวขององค์การมีสาเหตุจากผู้บริหารขององค์กร 
จากการทํางานร่วมกันของบุคลากร เป็นไปตามพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่แตกต่าง ด้วยการสร้าง
ปัญหาและอุปสรรคอันอาจนําพาให้องค์การล้มเหลว 

จากหนังสือ เก่งได้.ก็ล้มได้ (Why CEOs Fail) แต่งโดย David L. Dotlich และ Peter C. Cairo 
กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีมีผลเสียต่อองค์กร 11 ประการ เมื่อความเป็นผู้นําเก่ียวข้องกับ
ความสามารถที่จะสร้างและดํารงทีมงาน พฤติกรรมและความเป็นผู้นําที่ถูกประเมินจากทีมงาน 

1. ผู้บริหารผู้เย่อหย่ิง ลักษณะของผู้บริหารประเภทน้ีจะมีความมั่นใจตนเองมาก เหยียดหยาม
ความคิดคนอ่ืน เช่ือมั่นในความคิดตนเองโดยไม่ลืมหูลืมตา ทําให้มองความจริงผิดพลาด 

2. ผู้บริหารเจ้าบทบาท ผู้บริหารประเภทน้ีจะมีการแสดงออกทางอารมณ์หรือการกระทําที่
มากกว่าปกติ เท่ากับเป็นการลดบทบาทผู้อ่ืน ทําให้ประเด็นสําคัญถูกเบ่ียงเบนและเสียศักยภาพใน
การมองเห็นความจริงที่เกิดขึ้น ชอบแสดงมากกว่าทํา จนผู้คนไม่ให้ความเช่ือถือ 

3. ผู้บริหารเจ้าอารมณ์  ผู้บริหารประเภทน้ีไม่สามารถสร้างสมดุลทางอารมณ์ในเรื่องหน่ึงๆ 
ได้ ทําให้เกิดความล้มเหลว ตัวอย่างเช่น โครงการหน่ึงวันน้ีอาจเห็นแต่ข้อดี พอมาอีกวันเอามาวิตก
กังวล ในการประชุมลูกน้องก็พยายามเล่ียงประเด็นอ่อนไหวที่จะจุดระเบิด แม้เรื่องน้ันเป็นประเด็น
สําคัญที่ควรพิจารณาก็ตาม 
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4. ผู้บริหารผู้รอบคอบจนเกินเหตุ  ผู้บริหารประเภทน้ีกลัวผิดพลาด มักผัดวันประกันพรุ่งใน
การตัดสินใจ ทําให้ปัญหาลุกลามและพลาดโอกาสสําคัญ มีจุดแข็งที่รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ แต่ก็มี
จุดอ่อนคือระมัดระวังมากเกินไป จนตัดสินใจไม่ได้หรือช้าไม่ทันกาล มัวแต่รอข้อมูล หรือมีข้อมูลมาก
เกินไป "ผู้ที่มัวลังเลย่อมเป็นผู้แพ้" ควรนําสัญชาตญาณและประสบการณ์มาใช้  

5. ผู้บริหารผู้ไม่ไว้ใจใคร การตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ของผู้บริหารประเภทน้ีเป็นไปอย่าง
มีอคติ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ความไม่วางใจกันจะค่อย ๆ แพร่ระบาดไปทั่วทั้งองค์กร หวาดระแวงกัน
และกัน มัวแต่ระวังหลังของตนมากกว่าทํางานข้างหน้า จับผิดเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง
ใหญ่ การเลือกผู้ใกล้ชิดมักเลือกคนที่ไว้ใจได้มากกว่ามีประสิทธิภาพ และมักมีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน 
ทําให้องค์กรขาดความคิดที่หลากหลาย แต่จุดแข็งของผู้บริหารประเภทน้ี คือความเป็นเหตุเป็นผล การคิด
อย่างเป็นระบบ ความชํานาญในการวิเคราะห์ข้อมูล และการยอมรับข้อโต้แย้งได้ดี  

6. ผู้บริหารผู้ตัดขาดจากโลก ผู้บริหารประเภทน้ีมีลักษณะขี้อาย หลีกหนีสังคม ไว้ใจคน
ใกล้ ชิดกลุ่มเล็กๆ มีปัญหาการสื่อสารกับผู้ อ่ืน มักมีความสามารถในการวิเคราะห์มากกว่า
ความสามารถเรื่องคน ไม่ชอบยุ่งเก่ียวการเมืองในองค์กร แต่ปัญหาคือ เมื่อเกิดวิกฤตมักจะถอยหนีใน
ขณะท่ีลูกน้องต้องการคําปรึกษาและกําลังใจ ตัดขาดจากความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับผู้อ่ืน ทําให้ขาด
แหล่งข้อมูลที่เป็นแหล่งความคิดใหม่ ๆ หรือกระแสความจริงที่สําคัญ ชอบทําตนไม่ให้คนอ่ืนเห็น 

7. ผู้บริหารผู้ชอบออกนอกกฎ ผู้บริหารประเภทน้ีมีความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองที่ต่างจาก
คนอ่ืน แต่มีข้อเสียคือ หุนหันพลันแล่น โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบจากการกระทําของตน ชอบทดสอบ
ขอบเขตอํานาจของตน ทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ท้าทายมาตรฐานเดิม ๆ กระทําการโดยไม่ย้ังคิดและ
วางแผนไม่รอบคอบ ละเลยสิ่งที่เป็นธุรกิจหลักขององค์กร เบ่ือง่าย ไม่ชอบรายละเอียดของงาน เป็นนัก
ปฏิบัติที่ไม่เอาไหน ขาดความอดทน ความสนใจสั้น 

8. ผู้บริหารผู้ชอบทําตัวไม่เหมือนใคร ผู้บริหารประเภทน้ีมักก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่
สร้างสรรค์ เน้นการใช้ความคิด มีการเปลี่ยนแปลงที่ยืดหยุ่น มีจุดแข็งคือศักยภาพในการคิด เสนอ
แนวทางแก้ปัญหา ฉลาดเฉียบแหลม มีมุมมองทางธุรกิจที่ต่างออกไป เห็นลู่ทางและโอกาสใหม่ ๆ ที่ไม่มี
ใครมองเห็น แต่จุดด้อยคือไม่จัดลําดับความสําคัญของงาน ไม่สามารถนําความคิดดี ๆ มาปฏิบัติจนลุล่วง
หรือขาดทักษะการผลักดันงานอย่างเป็นระบบ ชอบคิดมากกว่าทํา ขาดความอดทน เปลี่ยนใจบ่อย มี
พฤติกรรมประหลาดแหวกแนวที่ถูกคนอ่ืนมองเป็นสิ่งกวนประสาทในยามวิกฤต แปลกแยกแบบไร้การ
ควบคุมบางคร้ังถึงขั้นเพ้ียน รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรกับผู้ร่วมงาน 

9. ผู้บริหารผู้ต่อต้านความเงียบ ผู้บริหารประเภทนี้มีความแตกต่างกันระหว่างคําพูดกับ
การกระทํา มี 2 บุคลิกในตัว คือบุคลิกส่วนตัวและบุคลิกที่ปรากฏภายนอกที่ไม่สอดคล้องกัน เช่น 
บอกลูกน้องว่าบริษัทกําลังเติบโต ขณะเดียวกันกลับสั่งลดค่าใช้จ่าย ปลดคนงาน หรือแสดงท่าที
เห็นด้วยกับโครงการที่เสนอในที่ประชุม แต่กลับระงับการสนับสนุนต่าง ๆ ของโครงการ ไม่ยอม
เปิดเผยสถานะแท้จริงออกมาให้ผู้อ่ืนทราบ พยายามหาข้ออ้าง หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้ง 

10. ผู้บริหารจอมสมบูรณ์แบบ ลักษณะผู้บริหารประเภทนี้ มีความจู้จี้ผิดปกติ หมกมุ่นกับ
รายละเอียดเล็ก ๆ ที่ไร้สาระ จนละเลยภาพใหญ่ เป้าหมายแท้จริง กลัวความไม่เรียบร้อย วุ่นวาย 
สถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปด้วยดี ทางเลือกที่ไม่ชัดเจน 
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11. ผู้บริหารนักเอาอกเอาใจ ผู้บริหารประเภทน้ีมักหาคะแนนนิยมด้วยการพยายามคาดคะเน และ
ทําสิ่งที่ผู้เก่ียวข้องต้องการ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งและข้อโต้แย้ง เข้าใจเร่ืองการเมืองในองค์กรอย่างดี แต่ถูก
มองว่าเป็นผู้นําที่อ่อนแอเพราะยอมทําตามผู้ที่ข่มขู่ ไม่มีจุดยืนและหลักการ โดยปกติกลุ่มลูกน้องของ
ผู้บริหารมักมีความเป็นตัวเองสูง เช่ือมั่นในตนเอง ชิงดีชิงเด่น มักสร้างความขัดแย้ง ทําให้เกิดความเครียดที่
จะขจัดความขัดแย้งน้ัน กระทําสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกคนพอใจที่สุดไม่ใช่เพ่ือให้ได้ผลผลิตมากที่สุด 

จากบทความ ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม โดย สุภัททา ปิณฑะแพทย์ (2549), ได้เสนอ
ปัญหาและอุปสรรคในการทํางานเป็นทีม สาเหตุจาก การทํางานเป็นทีมที่มีความเช่ือมโยงผูกพันระหว่าง
งาน และความสัมพันธ์ต่อกันในทีมงาน ดังน้ันจึงเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ทําให้เกิดปัญหา และ
อุปสรรคในการทํางานเป็นทีม ได้แก่ 

1. การไม่ยอมรับกัน มีการต้ังเง่ือนไขที่ทําให้โอกาสที่จะทํางานร่วมกันเป็นไปได้ยาก การไม่
ยอมรับเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในการทํางานและการไม่ยอมรับอาจนําไปสู่การดูถูกดูแคลน 
เหยียดหยามกัน ย่ิงเป็นการไม่ยอมรับในความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีมาแตกต่างกันด้วย
แล้วจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้น 

2. การน่ิงดูดายโดยปล่อยให้สมาชิกแต่ละคนทํางานโดยมีความคิดเพียงว่างานของตนท่ี
รับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งการไม่ช่วยเหลือกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนอาจทําให้รู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน จน
กลายเป็นความไม่ชอบ 

3. การไม่ชอบพอกัน บุคคลอาจมีความรู้สึกไม่ชอบกันเป็นส่วนตัวเน่ืองจากมีประสบการณ์ที่ไม่ดี
ต่อกันมาก่อน สาเหตุของความไม่ชอบมีความหลากหลาย เช่น ไม่ชอบเพราะเป็นคนจน ไม่ชอบเพราะ
อิจฉา ไม่ว่าความไม่ชอบจะมาจากสาเหตุที่เป็นส่วนตนหรือการทํางาน อาจทําให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม เช่น การทะเลาะวิวาท กลั่นแกล้ง ไม่พูดจากัน ทําให้ขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีและการปฏิเสธที่
จะให้ความร่วมมือกัน พฤติกรรมเช่นน้ีมีผลทําให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างมากย่ิงขึ้น 

4. การขัดผลประโยชน์ หรืออาจได้รับผลประโยชน์ไม่เท่าเทียมกัน เช่น แย่งชิงกันในเรื่องของ
เงินรายได้ อํานาจ ตําแหน่ง ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ทําให้ไม่
ไว้วางใจกัน อาจเน่ืองมาจากผลประโยชน์มีจํากัดไม่สามารถจัดให้ทั่วถึงได้ เกิดบรรยากาศในการทํางานที่
ไม่ดี สมาชิกทํางานอย่างไม่มีความสุ 

5. การมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือมีทัศนะที่แตกต่างกัน วัยและอายุ เพศ อาจทําให้บุคคลมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ ความเช่ือที่แตกต่างกันมากทําให้เกิดความขัดแย้งกัน 

6. การแข่งขันกันในการทํางานมากเกินไป ถ้ามีการแข่งขันกันเฉพาะบุคคลจะทําให้ไม่อยาก
ทํางานร่วมกับคนอ่ืน อยากทํางานให้ดีเฉพาะตน มุ่งผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าเพ่ือนร่วมทีม เกิดการ
ชิงดีชิงเด่นไม่ร่วมมือกันทํางาน นับว่าผิดหลักการทํางานเป็นทีมที่มุ่งผลงานเป็นทีม และในกรณีที่มีการ
แข่งขันกันเป็นทีมก็จะตกอยู่ในภาวะที่อยากจะเอาชนะ 
 
2.3 การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ 

ความล้มเหลวขององค์การจากพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นสาเหตุให้องค์การต่าง ๆ ให้
ความสําคัญกับกระแสทางความคิดเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมกันมากขึ้น จากงานวิจัยและเอกสาร
การสอนด้านการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ได้เพ่ิมการศึกษาการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใน



 

 

19 

 

องค์การ ซึ่งให้รายละเอียดวิธีการเสริมสร้างทักษะทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลโดยการ
กําหนดข้อปฏิบัติจรรยาบรรณหรือข้อบังคับ การติดตามและตรวจสอบ การสร้างภาวะผู้นํา ปัญหาและ
อุปสรรคในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ  เป็นสาเหตุของการนําคุณธรรมและจริยธรรม
มาใช้เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากในอดีตการบริหารองค์การ มักเกิดปัญหาความล้มเหลว
ที่มีสาเหตุจากการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร หรือผู้นําระดับต่าง ๆ ทําให้องค์การต่าง ๆ 
หันมาให้ความสําคัญกับการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่องค์การในรูปแบบต่าง ๆ โดยได้กําหนด
เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานด้านจริยธรรม ให้องค์การต่าง ๆ ถือปฏิบัติ เช่น การกําหนดหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) หลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) การกําหนดมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (ISO 26000) เป็นต้น 

การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ เป็นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรในองค์การ โดยผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคือผู้บริหารขององค์การและหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์การ โดยการเสนอแนวทางต่างๆ ของการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมผ่านกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2.3.1 ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 
คุณธรรม (Morality/Virtue) และจริยธรรม (Ethics) เป็นคําศัพท์ทีมีความหมายใกล้เคียงกัน

ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 
“คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดี เป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและ

จิตใจ ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ความหมาย คือ 
1. ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรม

ทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทํา ไม่ควรทํา และอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรมแต่

ละข้อที่นํามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ เป็นต้น 
“จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ซึ่งก็คือ กฎเกณฑ์

ความประพฤติของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เอง ความเป็นผู้มีปรีชาญาณ (ปัญญาและ
เหตุผล) ทําให้มนุษย์มีมโนธรรม รู้จักแยกแยะความถูก ผิด ควร ไม่ควร โดยจริยธรรม มีลักษณะ 4 
ประการ คือ 

1. การตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgement) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง เพ่ือตัดสิน
การกระทําของผู้อ่ืน 

2. หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลก่อนที่
จะปฏิบัติการต่าง ๆ ลงไป 

3. หลักการทางจริยธรรมเป็นหลักการสากลท่ีบุคคลใช้ตัดสินใจในการกระทําสิ่งต่าง ๆ 
4. ทัศนะเก่ียวกับจริยธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิดเป็น

ทัศนะในการดํารงชีวิตของตน และของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 

กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 ได้กําหนด
ความหมายของ “คุณธรรม” ว่า หมายถึง สิ่งทีมีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม 
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เป็นเคร่ืองประคับประคองใจให้เกลียดความช่ัว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิด
ความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพ่ือให้
เกิดขึ้น และเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย และคําว่า “จริยธรรม” ก็หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งกําหนดไว้สําหรับสังคม เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม 
ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี ความอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัยในการดํารงชีวิต 

2.3.2 ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม 
เมื่อมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความสําคัญมากที่สุดในการพัฒนา เป็นทรัพยากรที่

สามารถเรียนรู้ รับการฝึกอบรมสั่งสอน และพัฒนาจนสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ 
ที่เป็นคุณประโยชน์ ในการเรียนรู้และการฝึกอบรมเพ่ือสะสมประสบการณ์ชีวิต มนุษย์จึงควรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมไปด้วยพร้อม ๆ กัน เพราะมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของ
มนุษย์ทุกคนเป็นอย่างมาก สรุปความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมได้ดังน้ี คือ 

1. ช่วยให้ชีวิตดําเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบสุข ไม่พบอุปสรรค 
2. ช่วยให้คนเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา ไม่เผลอตัว ไม่ลืมตัว จะประพฤติปฏิบัติในสิ่ง

ใดก็ระมัดระวังตัวอยู่เสมอ 
3. ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ 
4. ช่วยควบคุมไม่ให้คนช่ัวมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น การปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน นับว่า

เป็นคุณแก่สังคม เพราะนอกจากจะเป็นตัวอย่างโดยการช้ีนําทางอ้อมแล้ว ยังจะออกปากแนะนําสั่ง
สอนโดยตรงได้อีกด้วย 

5. ช่วยให้มนุษย์นําความรู้และประสบการณ์ ที่ร่ําเรียนมาสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่า 
6. ช่วยควบคุมการเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพร้อม ๆ กัน 
7. ช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้มนุษย์ 
ความสําคัญของคุณธรรม และจริยธรรมที่กล่าวมาน้ี ประเด็นที่สําคัญก็คือ สามารถลดปัญหา 

และขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคล องค์การ และสังคมได้ เมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตนดีแล้ว 
อุปสรรค ศัตรู ภัยอันตราย ก็จะหมดสิ้นไป ผู้คนมีแต่ความรักต่อกัน องค์การ และสังคมก็จะ
เจริญรุ่งเรือง 

2.3.3 การฝึกอบรมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
การพัฒนาและฝึกอบรม เป็นกิจกรรมท่ีสําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้

เกิดขึ้นในองค์การ เน่ืองจากเป็นโอกาสในการให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนในองค์การเก่ียวกับค่านิยม 
และวัฒนธรรมด้านจริยธรรมขององค์การ เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีจริยธรรม ซึ่งในปัจจุบันทุกองค์การมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาให้กับบุคลากรเป็น
ประจําอยู่แล้ว ดังน้ันองค์การจึงมีการกําหนดหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมไว้ใน
แผนการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap) ขององค์การ ด้วยหลักสูตร
ที่กําหนดไว้ในแผนการฝึกอบรมและพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ เช่น หลักสูตรการ
ให้บริการท่ีมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตรการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาล หลักสูตรการบริหาร
องค์การทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เกิดขึ้นมาเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจเช่นในปัจจุบันมีการให้ความสําคัญกับภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือการเตรียมรับมือ
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กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (Asian Economic Company : AEC) โดยเฉพาะการเปิดเสรีด้าน
แรงงาน ซึ่งประเด็นเหล่าน้ีล้วนเก่ียวข้องกับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การทั้งสิ้น 

ตามทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมระบุว่าการพัฒนาต้องอาศัย
ระยะเวลาและการซึมซับ ดังน้ันในการฝึกอบรมและพัฒนา จะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยจะต้องมี
การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนา ดังกล่าวอย่างเป็นระบบทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ด้วยวิธีการพิจารณาจากแบบประเมิน
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม การสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง การสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

2.3.4 การประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ันองค์การกําหนดเกณฑ์ในการประเมินที่เก่ียวข้องกับ

ประเด็นด้านจริยธรรมของพนักงานเข้าไว้ในหัวข้อการประเมินด้วย ซึ่งเรื่องที่หลายองค์การในปัจจุบัน
กําหนดเป็นหัวข้อที่ต้องประเมิน คือ การประเมินสมรรถนะ (Competency - Based Appraisal) 
เช่น การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ การปฏิบัติงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีภาวะผู้นํา
ในการปฏิบัติงาน การเคารพต่อบุคคลอ่ืน เป็นต้น ผู้มีบทบาทในเรื่องประเมินผลจะต้องดําเนินการ
อย่างรอบคอบและรัดกุม ต้องมีการกําหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจน และควรมีการระบุ
เหตุการณ์เชิงประจักษ์ ประกอบการประเมินด้วย ผลจากประเมินดังกล่าวสามารถนําไปใช้ในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกระบวนการการอบรมและพัฒนา 

2.3.5 สรุปการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
เมื่อองค์การต่าง ๆ หันมาให้ความสําคัญกับประเด็นด้านจริยธรรมกันมากขึ้นเน่ืองจากปัญหา

การขาดจริยธรรม เกิดความคาดหวังด้านจริยธรรมที่มีต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อองค์การ การให้
ความสําคัญกับแนวคิดการบริหารที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการออก
กฎหมายหรือมาตรฐานที่เก่ียวกับจริยธรรมให้องค์การต่าง ๆ ปฏิบัติตาม การท่ีองค์การจะพัฒนา
จริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์การน้ัน ก็คือการพัฒนาจริยธรรมในตัวบุคคลน่ันเอง องค์การจึงต้องกําหนด
แนวทางในการพัฒนาจริยธรรมทั้งในด้านการปลูกฝังจริยธรรม เช่น การกําหนดจรรยาบรรณของ
องค์การ การฝึกอบรมด้านจริยธรรม เป็นต้น ด้านการส่งเสริมจริยธรรม เช่น การกําหนดประเด็นด้าน
จริยธรรมเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทนจูงใจให้กับบุคลากรที่มีจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น ด้านการควบคุมจริยธรรม เช่น การลงโทษผู้ที่กระทําผิดจริยธรรม การตรวจสอบ
ด้านจริยธรรมของบุคลากรในองค์การ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นน้ัน ผู้นําหรือ
ผู้บริหารรวมรวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีบทบาทสําคัญอย่างย่ิง โดยจะต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์การ และยังขึ้นอยู่กับกับนโยบายด้านจริยธรรมของ
องค์การ วัฒนธรรมองค์การ รวมถึงการให้ความสําคัญกับเรื่องจริยธรรมของบุคลากรในองค์การอีกด้วย 
ซึ่งองค์การได้กําหนดประเด็นจริยธรรมไว้ในนโยบายและพันธกิจขององค์การ รวมถึงการสร้างให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมขององค์การ 

เน่ืองจากจริยธรรมเป็นพฤติกรรมภายในของมนุษย์ ซึ่งทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรม
ส่วนใหญ่ระบุว่าจริยธรรมน้ันสามารถพัฒนาได้โดยการซึมซับ ต้องอาศัยระยะเวลาและรูปแบบที่
เหมาะสม ดังน้ัน การพัฒนาจริยธรรมจะต้องทําอย่างเป็นระบบมีการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ันผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาจริยธรรมในองค์การ โดยเฉพาะหน่วยงาน
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ทรัพยากรมนุษย์ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจริยธรรมอย่างแท้จริง เช่น 
ความรู้ด้านจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ หลักการจูงใจ เป็นต้น โดยจะต้องนําหลักดังกล่าวมาบูรณาการ 
และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนต้องศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมที่
สอดคล้องกับองค์การอยู่เสมอ เพ่ือให้การพัฒนาจริยธรรมเกิดขึ้นได้อย่างประสิทธิภาพประสิทธิผล
อย่างย่ังยืน อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3.6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้เป็น

หลัก ทําให้ผู้คนและสังคม มีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น 
ปัญหาสังคม ปัญหาสิ่งเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาทางจิต ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม 
ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนแล้วเกิดมาจากปัญหาความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม โดยเฉพาะด้าน
พฤติกรรมของคนในสังคม จากการหย่อนยานในศีลธรรม จริยธรรม ละเลยหลักธรรมคําสอนทาง
พุทธศาสนา ขาดระเบียบวินัย มีการเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้น ส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมดั้งเดิม
ที ่ดีงามค่อย ๆ จางหายไป พร้อมกันนั้น ก็มีปัญหาการล่มสลายของสถาบันครอบครัว ชุมชน 
วัฒนธรรม ท้องถิ่นและค่านิยมแบบวิถีพุทธ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้นับเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขด้วย
การพัฒนาแบบย่ังยืน ปัญหาจึงจะไม่กลับมาอีก 

เมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแง่ของพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนทั้งร่างกายและ
จิตใจ โดยเน้นในด้านคุณภาพชีวิตและหลักของความถูกต้องพอดี ซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุด ความ
กลมกลืน และความเกื้อกูลแก่สรรพชีวิต โดยไม่เบียดเบียน ทําลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

2.3.7 การพัฒนาแบบย่ังยืน (Sustainable Development) 
การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบันโดยไม่ทําให้ผู้คนในอนาคตเกิดปัญหาในการ

ตอบสนองความต้องการของตนเอง การพัฒนาที่ย่ังยืนรวมความถึง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเช่ือมโยงและสัมพันธ์กัน โครงการพัฒนาใด ๆ ต้องคํานึงถึงองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านน้ี 
การพัฒนาที่ย่ังยืนเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือลดการบริโภคทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมลงไปในระดับที่ยังรักษาความสมดุลที่ดีทําให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทําลายล้าง
อย่างที่ผ่านมาและยังทํากันอยู่หลายแห่ง ให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน อยู่ดีกินดี และอยู่เย็นเป็นสุข การ
พัฒนาที่ย่ังยืน จึงเป็นการพัฒนาที่มั่นคง เกิดผลดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นการพัฒนาที่ไม่เกิดผล
กระทบต่อคนรุ่นหลัง ๆ ความปรารถนาให้สังคมไทยในอุดมคติเป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

2.3.8 พุทธศาสนากับการพัฒนาแบบย่ังยืน 
ในการพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวทางพุทธศาสนานั้น จะเน้นการพัฒนาคนเป็นหลัก ในการ

พัฒนาคนน้ัน สิ่งสําคัญของการพัฒนา คือ ปัญญา เพราะทําให้รู้จักสิ่งทั้งหลายและรู้ว่าจะปฏิบัติต่อสิ่ง 
น้ันอย่างไร การพัฒนาจะเป็นไปพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน คือ 

1. พัฒนาพฤติกรรม (ศีล) หรือวิธีการใช้ชีวิต ตลอดจนการทํามาหาเลี้ยงชีพ ในการพัฒนา
ด้านน้ี เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคนให้มีศีล คือ วินัย เพราะวินัย เป็นตัวการจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ใน
สภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนา 

2. พัฒนาด้านจิตใจ (สมาธิ) เช่น พัฒนาคุณธรรม ความเข้มแข็ง มั่นคงของจิตใจและสภาพจิต
ที่ดีงาม รวมทั้งความสุข 



 

 

23 

 

3. พัฒนาด้านปัญญา (ปัญญา) คือ ความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ รวมทั้งแนวความคิด ทัศนคติ 
และค่านิยม ในการฝึกฝนหรือพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ ทําได้โดยรู้จักวินิจฉัย ไตรตรอง และ
ตรวจสอบโดยอาศัยเหตุผล เพ่ือให้เข้าใจความเป็นจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งปวง 

การพัฒนาทั้ง 3 ด้านน้ีจะต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งหากพัฒนาได้ทั้งสามด้านแล้วจะทําให้
ชีวิตมีแต่ความดีงาม ซึ่งจะนําไปสู่การเข้าถึงอิสรภาพและสันติสุขที่แท้จริง การพัฒนาหรือการฝึกฝน
ทั้ง 3 ด้านน้ี คือ ไตรสิกขา ซึ่งประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา 

พุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนที่นํามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสังคมให้ย่ังยืน ได้แก่ 
อริยสัจ 4 คือ ความจริงอยู่ 4 ประการ การมีอยู่ของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และ 

หนทางไปสู่ความดับทุกข์ ได้แก่ 
1. ทุกข์ คือ การมีอยู่ของทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตายล้วนเป็นทุกข์ ความเศร้าโศก ความโกรธ 

ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวล ความกลัวและความผิดหวังล้วนเป็น ทุกข์ การพลัดพรากจากของที่รักก็
เป็นทุกข์ ความเกลียดก็เป็นทุกข์ ความอยาก ความยึดมั่นถือมั่น ความยึดติดในขันธ์ทั้ง 5 ล้วนเป็นทุกข์ 

2. สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ เพราะ อวิชา ผู้คนจึงไม่สามารถเห็นความจริงของชีวิต พวกเขา
ตกอยู่ในวังวนแห่งตัณหา ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความเศร้าโศก ความวิตกกังวล ความกลัว 
และความผิดหวัง 

3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ การเข้าใจความจริงของชีวิตนําไปสู่การดับความเศร้าโศกทั้งมวล 
อันยังให้เกิดความสงบและความเบิกบาน 

4. มรรค คือ หนทางนําไปสู่ความดับทุกข์ อันได้แก่ อริยมรรค 8 ซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยงด้วย
การดํารงชีวิตอย่างมีสติความมีสตินําไปสู่สมาธิและปัญญาซึ่งจะปลดปล่อย ให้พ้นจากความทุกข์และ
ความโศกเศร้าทั้งมวลอันจะนําไปสู่ความศานติและ ความเบิกบาน พระพุทธองค์ได้ทรงเมตตานําทาง
พวกเราไปตามหนทางแห่งความรู้แจ้งน้ี 

อิทธิบาท 4 คือ เป็นหลักธรรมเป็นเคร่ืองพัฒนาเพ่ือสู่ความสําเร็จ ได้แก่ 1) ฉันทะ ความพึง
พอใจในงาน 2) วิริยะ ความขยันมั่นเพียร 3) จิตตะ ความมีใจฝักใฝ่เอาใจใส่งาน 4) วิมังสา ไตร่ตรอง
หาเหตุผล 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 คือ หลักธรรมคําสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือ
โภคทรัพย์ไว้อย่างครบวงจร เพื่อสร้างสมดุลแก่ชีวิตหลาย 1) อุฏฐานสัมปทา หรือการหาทรัพย์ด้วย
ความขยันหมั่นเพียร ในทางสุจริตชอบธรรม 2) อารักขาสัมปทา หรือการรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้ 
3) กัลยาณมิตตตา หรือการรู้จักคบเพื่อนดีเพื่อไม่ให้ชีวิตถูกชักนําไปในทางที่เสื่อม 4) สมชีวิตา หรือ 
การรู้จักใช้จ่ายอย่างสมควรตามฐานะ 

เมื่อหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 น้ี ถือเป็นหลักการพ้ืนฐานเพ่ือการดับทุกข์ทางกาย อัน
เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นง่ายและมีอยู่มากมายในสังคมปัจจุบัน หากต้องการดับทุกข์ทางสังคม ทรงสอน
หลักประโยชน์เบ้ืองหน้าคือ ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา 
 
2.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพระพุทธศาสนา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักการทั่วไป เป็นการพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญของ
บุคลากรในองค์การเพ่ือการพัฒนาองค์การ ผ่านการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือการปรับปรุงผลงาน 
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และได้เพ่ิมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกําหนดไว้
ในระเบียบข้อบังคับ ก็เป็นเพียงการพัฒนาในวงกว้างเพ่ือองค์การโดยพัฒนาผ่านบุคคล มีการใช้
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ควบคุม แต่การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไม่สามารถครอบคลุม การประพฤติ
ปฏิบัติได้พร้อมทั้งกาย ใจ และไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างย่ังยืน แนวคิดเร่ืองการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
รายบุคคลด้วยความสมัครใจ และไม่ถูกบังคับฝืนใจ สามารถช่วยปลูกฝังให้เป็นคนดี นําไปสู่การมี
คุณธรรมและจริยธรรมอย่างแท้จริง ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เกิดความสงบสุขในสังคมทุกระดับ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา คือกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การโดยการนําคําสอนทางพุทธศาสนามาเป็นแนวคิด ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ด้วยวิธีการฝึกอบรมและการ
พัฒนาเพ่ือการปรับปรุงผลงานและพัฒนาไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิม 

2.4.1 แนวคิดพื้นฐาน 4 อย่าง ของกระบวนการพัฒนามนุษย์ 
1. พระพุทธศาสนาเช่ือว่า ทุกสิ่งในจักรวาลน้ีเป็นธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นธรรมชาติใน

ระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย เมื่อมนุษย์เป็นส่วนหน่ึงในระบบ จึงเรียกว่าระบบความสัมพันธ์แห่ง
เหตุปัจจัยทั้งสิ้น 

2. เมื่อการกระทําของมนุษย์ เป็นไปตามระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยน้ัน ฉะน้ัน เมื่อ
มนุษย์ทําอะไรข้ึนมาระบบเหตุปัจจัยจะกระทบต่อสิ่งภายนอกและตัวมนุษย์เอง สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกก็
กลับมามีผลกระทบต่อตัวมนุษย์ด้วย คือทั้งในมุมกิริยาและปฏิกิริยา 

3. มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และต้องฝึก ทางพระเรียกว่าเป็นทัมมะ คือเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ 
ข้อน้ีเป็นความคิดรากฐานท่ีสําคัญที่สุด ที่ทําให้เกิดระบบจริยธรรมขึ้น และเป็นแกนสําคัญของ
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งทําให้จริยธรรมมีความหมายเท่ากับการศึกษา จริยธรรมจึงเป็นระบบ
ที่มีความประสานกลมกลืน เช่นจริยธรรมกับความสุข เป็นสภาพที่พัฒนาไปด้วยกันได้ หลักการน้ีถือ
ว่า ความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่การได้ฝึกฝนพัฒนา ถ้าไม่พัฒนาแล้วมนุษย์ก็ไม่ประเสริฐ และเมื่อ
พัฒนาแล้วก็สามารถเข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้จริง 

4. มนุษย์ที่พัฒนาแล้ว สามารถทําให้ความแตกต่างกลายเป็นสิ่งที่ประสานเสริมซึ่งกันและ
กัน ทําให้เกิดความสมบูรณ์และดุลยภาพ เมื่อมนุษย์ยังไม่พัฒนา ทําให้เกิดความแตกต่าง หรือเกิด
ความสับสนแล้วกลายเป็นความขัดแย้ง การพัฒนามนุษย์จึงสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการแก้ปัญหา
สภาพแวดล้อม 

2.4.2 จุดหมายของชีวิต 
พระพุทธศาสนา แบ่งจุดหมายของชีวิตเป็น 2 ระดับ คือ ระดับโลกียะ และระดับโลกุตตระ 

การจะเข้าถึงแต่ละจุดหมายน้ันมีวิธีการท่ีแตกต่างกันและคุณสมบัติของผู้สําเร็จในแต่ละเป้าหมายก็
แตกต่างกัน ดังน้ี 

1. จุดหมายระดับโลกียะ สามารถทําได้โดยการดําเนินชีวิตให้บรรลุประโยชน์ที่เป็น
จุดหมายของการมีชีวิตในปัจจุบันและในเบ้ืองหน้า ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาใช้หลัก ทิฏฐธัมมิกัตถะ 
หมายถึง จุดหมายขั้นตาเห็นหรือประโยชน์ปัจจุบันที่สําคัญ ประกอบด้วย มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง 
ไร้โรค งามสง่า อายุยืนยาว มีเงิน มีงาน มีทรัพย์จากอาชีพสุจริต พ่ึงตนได้ทางเศรษฐกิจ มีสถานภาพดี 
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ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นที่ยอมรับในสังคม และมีครอบครัวผาสุก ทําวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ 
นอกจากน้ันยังใช้หลักสัมปรายิกัตถะ หมายถึงจุดหมายข้ันเลยตาเห็นหรือประโยชน์เบ้ืองหน้า ที่เป็น
คุณค่าของชีวิตซึ่งให้เกิดความสุขล้ําลึกภายใน โดยเฉพาะ กล่าวคือ ความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจ ด้วย
ศรัทธา มีหลักใจ ความภูมิใจในชีวิตที่สะอาด ที่ได้ประพฤติแต่ความดีงามสุจริต ความแกล้วกล้ามั่นใจ 
ด้วยมีปัญญาที่จะแก้ปัญหานําพาชีวิตไป และความโปร่งโล่งมั่นใจ ว่าได้ทํากรรมดี มีหลักประกันวิถีสู่
ภพใหม่ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 2549, หน้าที่ 15) 

2. จุดหมายระดับโลกุตตระ เป็นจุดหมายสูงสุด หรือประโยชน์อย่างย่ิงในพุทธศาสนา คือ 
การมีปัญญารู้เท่าทันความจริง เข้าถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต อันทําให้จิตใจเป็นอิสระ โดยไม่
หว่ันไหว หรือถูกครอบงําด้วยความผันผวนปรวนแปรต่าง ๆ ไม่ผิดหวังโศกเศร้าบีบคั้นจิตเพราะความ
ยึดติดถือมั่นในสิ่งใด ๆ ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส สดช่ืน เบิกบานใจตลอดเวลา และเป็นอยู่และกระทํา
การด้วยปัญญาซึ่งมองที่เหตุปัจจัย 

พระพุทธศาสนาต้ังจุดหมายสูงสุดไว้ที่การบรรลุนิพพาน ซึ่งจัดว่าเป็นจุดหมายที่มนุษย์
สามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุถึงได้ด้วย "การพัฒนา" ซึ่งในพระพุทธศาสนาใช้คําว่า "ภาวนา" แปลว่า 
การทําให้มี ทําให้เป็น สู่การพัฒนาที่สูงสุดคือการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุนิพพาน 

2.4.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
พระพุทธศาสนาให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา กล่าวคือ มนุษย์ต้องเป็นผู้กระทําด้วย

การฝึกฝนอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทาง
ปัญญาที่ส่งผลไปสู่ภายนอกตน เป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุ ซึ่งแสดงออกผ่านพฤติกรรมทาง
กายและวาจา 

ดังน้ัน มนุษย์จึงเป็นผู้กระทํา หรือผู้สร้างให้เกิดมีคุณสมบัติดังกล่าวน้ี ให้เกิดการพัฒนาในแง่
ความเป็นมนุษย์ และมนุษย์ก็ยังเป็นผู้ที่ถ่ายถอดคุณสมบัติที่ตนทําให้มีขึ้นไปสู่ภายนอก ซึ่งเป็นการ
พัฒนาในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุน้ีเมื่อพระพุทธศาสนาเน้นความสําคัญของมนุษย์ด้วยการ
พัฒนา ดังน้ัน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อมนุษย์ในแง่บทบาทท่ีควรพิจารณาต่อไป 

หลักพุทธธรรมที่นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งมีความจําเป็นจะต้องฝึกฝนตนเอง
ตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือให้การดํารงอยู่ด้วยความไม่ประมาท ไม่เมาในชีวิต เมาในความมั่งมี เมา
ในสิ่งน้ันในสิ่งน้ี ซึ่งเป็นสิ่งไม่ถาวรแต่ประการใดเลย นอกจากธรรมะที่เป็นยารักษาในให้พ้นจากความ
ทุกข์ แม้เราจะมีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นกฎธรรมดาของโลก แต่ถ้ารู้จักพัฒนาตน
ให้ปฏิบัติต่อการดําเนินชีวิตที่ดีแล้ว ย่อมดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพไปในตัวเอง 

หลักธรรมคําสอนที่นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิต เป็นหลักธรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์มีชีวิตที่
ประเสริฐ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และไม่เบียดเบียนกัน 

การพัฒนาตนของบุคคลตามแนวพุทธต้องต้ังอยู่บนหลักภาวนา 3 คือ กายภาวนา จิตภาวนา 
และปัญญาภาวนา ซึ่งบุคคลสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมน้ี เพ่ือจะก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ประการ คือ 

1. ทําให้บุคคลเป็นคนดีของสังคม เป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย แต่อยู่ในกรอบ
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคม พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลงดเว้นกายทุจริต วจีทุจริต และ
ประพฤติแต่กายสุจริต วจีสรติ อันเป็นไปตามหลักของศีลเรียกว่า กายภาวนา กายภาวนาน้ีเป็นวิธีการ
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พัฒนาบุคคลด้านพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและวาจา เรื่องที่เก่ียวข้องกับสังคม ให้บุคคล
แสดงออกเฉพาะพฤติกรรมในด้านดีเท่าน้ัน 

2. ทําให้บุคคลมีจิตใจและอารมณ์มั่นคง เป็นผู้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่คนอ่ืนเป็นคนที่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลงดเว้นความโลภ ความพยาบาท แล้วให้ประพฤติแต่
มโนสุจริต ไม่มีความโลภ ไม่มีความพยาบาทหรือมีจิตใจเสียสละและยินดีให้อภัย ตามมโนสุจริต เป็น
การพัฒนาจิตใจตามหลักของสมาธิที่เรียกว่า จิตภาวนา 

3. ทําให้บุคคลได้รู้และเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นสัมมาทิฏฐิ ละ
มโนทุจริต ปฏิบัติตามมโนสุจริตเป็นการพัฒนาบุคคล ตามหลักของปัญญา เรียกว่า ปัญญาภาวนา 
การปฏิบัติข้อน้ีเป็นการพัฒนาบุคคลให้เข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง จนถึงสัมมาญาณและบรรลุสัมมาวิมุติ 
(ความหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง) ซึ่งถือเป็นปัญญาภาวนา เช่นกัน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพระพุทธศาสนานั้นต้องพัฒนาตนให้เป็นคนดีก่อนแล้ว 
สังคมก็จะดีไปด้วย ซึ่งตรงกับข้อความที่ว่า "หลักแห่งความประพฤติ" หรือ แนวทางของการประพฤติ
ดี ปฏิบัติชอบของการดําเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะหลักศีลธรรมเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนที่
สร้างสรรค์ชีวิตคนให้เป็นคนดี ทั้งเป็นพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต เพ่ือให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทาง
สูงสุดของชีวิต 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพระพุทธศาสนา คือ กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การโดยการนําคําสอนทางพุทธศาสนามาเป็นแนวคิด พร้อมไปกับความรู้ความเช่ียวชาญใน
การปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ด้วยวิธีการฝึกอบรมและการ
พัฒนาเพ่ือการปรับปรุงผลงานและพัฒนาไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิม 

การพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นให้บุคคลเกิดการพัฒนาจากภายใน เห็นความสําคัญในการพัฒนา
คน สนใจเรียนรู้ และมุ่งความก้าวหน้าอยู่เสมอ แต่เป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ง่าย เพราะบุคคลต้องใช้กําลังใจ
และความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากท่ีจะหลีกหนีความสบายมาทําในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย คนที่สามารถปฏิบัติ
เช่นน้ีได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีใครมากําหนดหรือออกคําสั่งจึงได้ช่ือว่าเป็นคนดีหรือเป็นผู้ประเสริฐ 
อันเป็นคุณสมบัติที่หลายองค์การต้องการให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของตน 

แม้ว่าการพัฒนาตนเองจะทําได้ไม่ง่ายดังกล่าว แต่หากมีหลักที่ดีไว้ยึดเหน่ียว ก็สามารถ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างมั่นคง มีระบบ มีทิศทาง และบรรลุเป้าหมายได้ชัดเจนกว่าการ
ลองผิดลองถูก ศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้รับความสนใจและได้รับการพัฒนาเพ่ือ
นํามาประยุกต์ใช้กันเป็นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงบวก การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
ซึ่งใครจะเลือกหลักการใดมาใช้ก็สามารถพิจารณาได้ตามชอบความเหมาะสม 

หลักการพัฒนาตนตามศาสตร์ตะวันตกที่ใช้อย่างแพร่หลาย จะต่างจากหลักการพัฒนาทาง
ตะวันออก ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาตนที่รากฐานจากภายในหรือจิตใจอย่างแท้จริง ได้แก่ หลักพุทธศาสนา 
ซึ่งเป็นหลักที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลได้อย่างดี ในเรื่องของการพัฒนาตน ตามหลักการ
พระพุทธศาสนาถือว่า คนจะประเสริฐได้เพราะพัฒนาตนและการพัฒนาตนจะทําได้น้ันบุคคลจะต้อง
เปลี่ยนแปลงตนเอง 

พระพุทธศาสนา จึงเรียกได้ว่าเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาคน เป็นศาสนาแห่งการฝึกฝนตน 
สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถน้อมเข้ามาสู่ใจเราทําให้เกิดการพัฒนาตนให้มีความรู้ความ



 

 

27 

 

เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งด้านทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา อันส่งผล
ให้เกิดการเพ่ิมพูนความรู้ความเช่ียวชาญเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีผลิตภาพมากขึ้น ด้วยวิธีที่
ถูกต้องเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่ตนเองดํารงอยู่ซึ่งโดยทั่วไปมนุษย์แทบทุกคนมีความต้องการ
พัฒนา ต้องการความก้าวหน้าและอยากให้ตนมีชีวิตที่มีความสุข ดังน้ัน มนุษย์จึงพยายามแสวงหา
วิธีการต่างๆท่ีจะนํามาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชีวิตของตนเองให้มีการดํารงชีวิตอยู่อย่างมี
ความสุข ซึ่งการนําหลักสอนและปรัชญาทางพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่ดูแล้ว
เหมาะสมที่สุด เพราะเป็นแนวคิดที่ได้รับการปลูกฝังและติดตัวของบุคคลมาแต่เดิมอยู่แล้ว อีกทั้งยัง
เป็นแม่บทของการพัฒนาตนเองและองค์การให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

งานวิจัยน้ีเช่ือในแนวคิดที่ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเป็นรายบุคคล
ในทุกระดับหน้าที่ จะสร้างฐานที่มั่นคงแก่ตัวบุคคลน้ันที่ได้รับการพัฒนาตนเองแล้ว จะสามารถนํา
องค์กร สังคมและประเทศชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างย่ังยืน การพัฒนาตนเองจึงเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดทางพุทธศาสตร์ การพัฒนาตนเอง จึงเป็นการพัฒนาพฤติกรรมที่อยู่ในตัว
บุคคล ให้เกิดสํานึกในคุณค่าความเป็นคนได้มากย่ิงขึ้น เพ่ือการจัดการตนเองให้มีเป้าหมายชีวิตที่ดี ทั้ง
ในปัจจุบัน และอนาคต 

หลักการพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสตร์ประกอบด้วย สาระสําคัญ 3 ประการ คือ ทมะ สิกขา 
และภาวนา 

ทมะ คือ การฝึกนิสัยด้ังเดิมที่ยังไมไ่ด้ขัดเกลาให้เหมาะสม มีขั้นตอนสําคัญ ได้แก่ 1) การรู้จักข่ม
ใจ ข่มระงับความเคยชินที่ไม่ดีทั้งหลายได้ ไม่ยอมให้กิเลสรบเร้า หลอกล่อ ชักนําไปสู่ความเลวร้ายได้ 2) 
การฝึกปรับปรุงตนเอง โดยทําคุณความดี ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

สิกขา คือ การศึกษา เพ่ือให้รู้แจ้ง รู้จักประโยชน์ มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาตัวเอง เป็นกระบวนการฝึกฝนตนเองในการดําเนินชีวิต เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา หมายถึง
การฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย ทางวาจาและการประกอบอาชีพ ดํารงตนในสังคมแบบสาธุชน 
เป็นคนดีของสังคม เป็นคนมีระเบียบ มีวินัยปฏิบัติหน้าที่ตามปทัสถานทางสังคมสามารถดําเนินชีวิต
ได้อย่างดีงามโดยมีความรับผิดชอบเกื้อกูลต่อสังคม จิตสิกขา หมายถึง การฝึกจิต สร้างคุณภาพและ
สมรรถภาพทางจิตให้เข้มแข็งมั่นคง แน่วแน่ ควบคุมตนเองได้ดี มีสมาธิ มีจิตที่สงบ บริสุทธ์ิ ปราศจาก
สิ่งที่ทําให้เศร้าหมอง อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งและตรงตามสัจจธรรม และปัญญา
สิกขา หมายถึงการฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสรรพสิ่ง รู้แจ้งตามความเป็นจริง มีจิตใจเป็น
อิสระและมีปัญญาบริสุทธ์ิ 

ภาวนา หมายถึง การทําให้เจริญงอกงาม ประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา และปัญญา
ภาวนา ตามหลักพุทธศาสนา การพัฒนาจะต้องดําเนินไปพร้อมกัน 

1. กายภาวนา คือการพัฒนาด้านกายภาพ (physical development) เป็นกระบวนการสร้าง
ความเจริญงอกงามทางร่างกาย การฝึกอบรมร่างกายให้รู้จักติดต่อกับสิ่งภายนอกด้วยดีและปฏิบัติต่อสิ่ง
ภาย นอกเหล่าน้ันในทางทีเ่ป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมเจริญงอกงามและกําจัดให้อกุศลธรรมเสื่อม
สูญไป สิ่งภายนอกท่ีมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ก็ คือ อารมณ์ภายนอกทั้ง 5 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาในข้อน้ีก็คือ การทําให้บุคคลรู้จักวิธีการเก่ียวข้องกับอารมณ์ภายนอกทั้ง 5 
อย่างน้ี อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าสูงขึ้น 
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2. ศีลภาวนา คือ การพัฒนาด้านศีลธรรม (moral development) เป็นกระบวนการฝึก อบรม
บุคคลให้มีศีล ให้ต้ังอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลต่อบุคคลอ่ืน 

3. จิตตภาวนา คือ การพัฒนาด้านจิตใจหรืออารมณ์ (spiritual development) เป็นความ
พยายามที่จะฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งให้มีความมั่นคง และมีความเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมท้ังหลาย 
เช่น มีเมตตากรุณา มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน มีสมาธิ มีความสดช่ืนเบิกบาน มีความสงบสุข 
แจ่มใส เป็นต้น การพัฒนาทางด้านจิตใจที่บางทีเรียกว่า การพัฒนาอารมณ์ 

4. ปัญญาภาวนา คือการพัฒนาด้านสติปัญญา (intellectual development) เป็นกระบวนการ
ในการฝึกอบรมให้รู้ และเข้าใจสิ่งทัง้หลายตามความเป็นจริง ผู้ที่มีความรู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตาม
สภาพของมัน สามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระ และบริสุทธ์ิหลุดพ้นจากกิเลสเศร้าหมอง และทําตนให้ปลอด
พ้นจากความทุกข์ ทําตนให้มีความสุข สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
ทําตนให้อยู่เหนือปัญหา เหนือความขัดแย้ง และพัฒนาส่วนรวมให้มีความสงบ มีความเสมอภาค และมี
ความเป็นประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพ 

หลักการพัฒนาตนเอง เริ่มด้วยการพิจารณาตนเองว่ามีข้อดีและข้อบกพร่องอะไรบ้าง โดยการ
สํารวจจากคนที่เป็นกัลยาณมิตรช่วยบอก แล้ววิเคราะห์ตนเองว่ามีสิ่งใดที่ดีและควรรักษาไว้ สิ่งใดไม่ดี
ควรขจัดให้หมดไป และการนําสิ่งดีที่ยังไม่มีเข้ามาเพ่ิมให้กับตัวเราให้มากขึ้น เมื่อวิเคราะห์และ
ต้ังเป้าหมายแล้ว กําหนดวิธีการ และวางแผนดําเนินการ โดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเราเอง เมื่อ
วางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ดําเนินการด้วยการลงมือปฏิบัติจริง แล้วสรุปผลการปฏิบัติว่าสามารถทํา
สําเร็จหรือไม่สําเร็จ บรรลุเป้าหมายเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่ ถ้ามีจะได้หาทาง
ปรับปรุง เพ่ือให้การดําเนินการในคร้ังต่อไปมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2.4.4 หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาวะความเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้เกิดการแข่งขันอย่างไร้รูปแบบเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึง
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือสนองกับความต้องการ เพ่ิมความสมบูรณ์พูนสุขให้กับตนเอง โดยละเลยหรือให้
ความสําคัญเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการบริหารคุณค่าทางคุณธรรมและจริยธรรม ปราศจากการทําจิตใจ
ให้บริสุทธ์ิ หรือการแสวงหาการดับทุกข์ด้วยตนเอง ทั้งน้ีมนุษย์ยังไม่สามารถหาเครื่องมืออ่ืนใดมา
ทดแทนความสุขของตนเองได้นอกจากสิ่งที่เป็นทางด้านวัตถุที่เป็นรูปธรรม อาจเป็นในรูปธรรมของตัว
เงินค่าตอบแทน รวมถึงความม่ันคั่งของตนเอง มนุษย์จึงแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ในขณะเดียวกัน การพัฒนาแนวคิดผู้นําในเชิงจริยธรรมและการพัฒนาทางด้านจิตใจของ
มนุษย์ทั่วไป ได้มีการสอนและเรียนรู้กันอย่างแพร่หลายในสังคมตะวันออก ที่มีการสืบทอดแนวคิดหลัก
ปรัชญามาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นหลักการปรัชญาของอินเดีย จีน ญี่ปุ่น รวมถึงในสังคมไทยด้วย 

หลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักธรรมของสัตบุรุษ คือคนที่มีความประพฤติชอบด้วยกาย วาจา 
ใจ มีพฤติกรรมถูกต้องตามทํานองครองธรรม มีจิตสงบ ระงับบาปอกุศล ไม่เบียดเบียนให้ผู้ อ่ืน
เดือดร้อน มนุษย์ปฏิบัติตามแล้วสามารถทําให้บรรลุนิพพานได้ ซึ่งประกอบด้วย 

1. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุผล รู้จักหลักการ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติ คือ รู้ว่าตําแหน่ง หน้าที่การงาน ฐานะ อาชีพ รู้จักรับผิดชอบตลอดถึงผลสําเร็จขั้น
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สูงสุด คือ ตามธรรมชาติของความเป็นจริง ไม่ตกเป็นทาสของความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลส 
ตัณหา อุปาทาน 

2. อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล รู้ความมุ่งหมาย คือ รู้ความหมายที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์
ที่ตนกระทํา รู้ว่าหลักการน้ันมุ่งหมายอะไร การดําเนินชีวิตอย่างน้ัน ๆ เพ่ือประโยชน์อะไรเป็นผลดี
หรือผลเสีย ตลอดถึงขึ้นสูงสุดที่เป็นประโยชน์ที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิต 

3. อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตนตามความเป็นจริง โดยฐานะภาวะ เพศ ความรู้ กําลัง
ความสามารถ คุณธรรมท่ีจะประพฤติปฏิบัติชอบได้อย่างเหมาะสมและรู้จักแก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องถูกต้องตามจุดมุ่งหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

4. มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค การใช้จ่ายทรัพย์สิน คือ รู้จักพอดีพอเหมาะ
รู้จักคิด พูด กระทํากิจต่าง ๆ แต่พอดี แม้การพักผ่อนสนุกสนาน ก็เช่นกัน 

5. กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันควร รู้เวลาไหน ควรทําอะไร ที่ไหน ใช้เวลาแต่พอดีในการ
ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือประกอบกิจการหน้าที่การงานต่าง ๆ 

6. ปริสัญญุตา เป็นผัรู้จักบริษัท คือ การรู้จักชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ควรมีกริยาวาจาอย่างไร มี
ระเบียบวัฒนธรรมประเพณีอย่างไร ควรประพฤติตนให้เหมาะสมกับสังคม และสิ่งแวดล้อมน้ัน ๆ 

7. ปุคคลัญญุตา การรู้บุคคล และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลที่จะต้องเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน 
ภาวนา 3 คือ การพัฒนาตนของบุคคลตามแนวพุทธ คือ กายภาวนา จิตภาวนา และปัญญา

ภาวนา ซึ่งบุคคลสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมน้ี เพ่ือจะก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ประการ คือ 
1. ทําให้บุคคลเป็นคนดีของสังคม เป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และอยู่ในกรอบ

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคม พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลงดเว้นกายทุจริต วจีทุจริต ให้ประพฤติแต่
กายสุจริต วจีสุริต อันเป็นไปตามหลักของศีลเรียกว่า กายภาวนา เป็นวิธีการพัฒนาบุคคลด้านพฤติกรรมที่
แสดงออกทางกายและวาจา ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับสังคม ให้บุคคลแสดงออกเฉพาะพฤติกรรมในด้านดี
เท่าน้ัน 

2. ทําให้บุคคลมีจิตใจและอารมณ์มั่นคง เป็นผู้มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่แก่คนอ่ืนและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลงดเว้นความโลภ ความพยาบาท แล้วให้ประพฤติแต่มโน
สุจริต ไม่มีความโลภ ไม่มีความพยาบาทหรือมีจิตใจเสียสละและยินดีให้อภัย ตามมโนสุจริต เป็นการ
พัฒนาจิตใจตามหลักของสมาธิที่เรียกว่า จิตภาวนา 

3. ทําให้บุคคลได้รู้และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นสัมมาทิฏฐิ ละ
มโนทุจริต ปฏิบัติตามมโนสุจริตเป็นการพัฒนาบุคคล ตามหลักของปัญญา เรียกว่า ปัญญาภาวนา 
การปฏิบัติข้อน้ีเป็นการพัฒนาบุคคลให้เข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง จนถึงสัมมาญาณและบรรลุสัมมาวิมุติ 
(ความหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง) ซึ่งถือเป็นปัญญาภาวนา 

ศีล 5 คือ ระเบียบปฏิบัติของสังคม ได้แก่ การเว้นจากการปลงชีวิตสัตว์ที่มีชีวิต ชีวิตทั้งหลาย
มีค่าเท่าเทียมกันทั้งหมด ซึ่งการที่ทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นที่
รองรับของธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล จากการเว้นถือเอาของที่เขามิได้ให้ การไม่เบียดเบียนเก่ียวกับการ
ดําเนินชีวิตด้านทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต การเว้นจากการประพฤติผิดในกาม งดเว้น
จากความประพฤติในการท่ีจะล่วงละเมิดคู่ครองหรือการที่ไม่ล่วงเกินในขอบเขตแห่งความเป็นสามี
ภรรยากันซึ่งดําเนินไปทางกาย ในการประพฤติเมถุนด้วยประสงค์ในการเสพอสัทธรรม โดยมีเจตนา
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ล่วงเกิน อคมนียฐาน (ฐานะมิควรถึง หมายถึง สตรีหรือบุรุษที่มีเจ้าของคุ้มครอง) การเว้นจากการพูด
เท็จ งดเว้นจากความประพฤติในการท่ีจะกล่าวด้วยคําพูดที่บิดเบียนจากความเป็นจริง โดยมีความจง
ใจเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจผิดคิดว่า คําที่กล่าวเท็จน้ันเป็นความจริง โดยการแสดงออกทางกาย วาจา การ
แสดงออกทางกายน้ันหมายถึงกิริยาอาการที่แสดงให้คนอ่ืนเข้าใจผิด ส่วนด้านวาจา หมายถึง การพูด
ให้ผู้อ่ืนเช่ือด้วยถ้อยคําเท็จโดยเจตนาการพูดคําหยาบคายด้วยถ้อยคําที่คนทั่วไปไม่นิยมพูด การพูด
ส่อเสียดเพ่ือให้ผู้อ่ืนแตกแยกกัน การเว้นจากของเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท 
สุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท เป็นสิ่งเสพติดที่ทําให้เสียสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่ควรงด
เว้น เพราะสุราและเมรัยเป็นเหตุทําให้ผู้ที่ด่ืมมึนเมา ขาดความย้ังคิด หลงลืมเลือนดังพระพุทธเจ้าตรัส
ว่า ด้วยโทษของการด่ืมสุราเมรัย 6 ประการ คือ ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ด่ืมพึงเห็นเอง 1 ก่อการวิวาท 
1 เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 1 เป็นเหตุเสียช่ือเสียง 1 เป็นเหตุไม่รู้จักอาย 1 เป็นเหตุบ่ันทอนกําลังปัญญา 1 

การละเมิดศีล 5 ก่อให้เกิดความไม่ดีงามสําหรับตนเองและสังคม ความไม่สงบเรียบร้อยใน
สังคม ถือเป็นความประพฤติผิดในระดับพ้ืนฐานเป็นเหตุของความทุกข์ความเดือดร้อน เกิดความ
ขัดแย้งเอารัดเอาเปรียบ ตกอยู่ในอํานาจของกิเลสเหล่าน้ัน คือไม่มีความเข้มแข็งในการควบคุมตน 
เมื่อมีการละเมิดศีล 5 สภาพของจิตใจและร่างกาย ก็จะกลายเป็นเคร่ืองช่วยสนับสนุนการสร้างปัญหา
ของมนุษย์ให้มากย่ิงขึ้น พระพุทธองค์ตรัสสอนให้ยึดหลักสําหรับใช้ในชีวิต คือ หนทางการดําเนินชีวิต
ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นการปฏิบัติตามศีลธรรม
ขั้นพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์ที่สําคัญที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องความทุกข์ เพ่ือให้การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สู่ความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ ดับกิเลสได้สิ้นเชิง การประพฤติปฏิบัติจะต้องสอดคล้อง
กับจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต คือการบรรลุถึงนิพพาน อันเป็นความสุขอย่างย่ิงที่ชีวิตมนุษย์
ต้องการ 

พรหมวิหาร 4 คือหลักธรรมประจําใจที่ประเสริฐ ที่จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนามนุษย์
ทางด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบด้วย 

1. เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี การแสดงออกซึ่งมิตรภาพไมตรีของสังคมมนุษย์ โดย
ปรารถนาแผ่เมตตาจิตให้ทุกคนมีความสุขกาย สบายใจ 

2. กรุณา ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากทุกข์ ปัญหาหรืออุปสรรคทั้งหลาย 
บําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบผลสําเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง สิ่งสําคัญ
อย่ากรุณาจนเกินประมาณ ต้องรู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมในการทําการสงเคราะห์ควรประกอบด้วย
อุเบกขากํากับ 

3. มุทิตา ความรู้สึกยินดีด้วยเมื่อเห็นบุคคลอ่ืนได้ดีมีความสุข ตัวเองก็มีจิตใจแช่มช่ืนเบิกบาน 
พลอยยินดีปลาบปลื้มใจไปด้วย เมื่อเห็นเขาเหล่าน้ันประสบผลสําเร็จ มีความเจริญงอกงามในตําแหน่ง
หน้าที่การงานย่ิงขึ้นไป 

4. อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง ต้องรักษาความยุติธรรมถูกต้อง สมควรแก่เหตุที่ตนได้กระทํา
ไว้ และปฏิบัติตามความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่หมู่พวกฟ้อง 

สังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรมท่ีเป็นสิ่งยึดเหน่ียวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในความสามัคคี 
หลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้มนุษย์มีการช่วยเหลือกัน 
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1. ทาน การให้ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึงความรู้
และแนะนําสั่งสอน ทานในสังคหวัตถุน้ี มุ่งเพ่ือให้สงเคราะห์ผู้รับ มีความมุ่งหมายอยู่ที่ผู้รับเป็นสําคัญ 
เช่น ช่วยเหลือสงเคราะห์กันด้วยปัจจัย 4 คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ฉะน้ัน 
การให้ทานจึงควรให้ด้วยความเมตตาเป็นที่ต้ัง เพ่ือแสดงน้ําใจไมตรี สร้างเสริมมิตรภาพ ให้ด้วยกรุณา 
ต้องการช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ ความเดือดร้อนแก่กัน ให้ด้วยมุทิตา ส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ผู้ทํา
ความดี มีความเจริญก้าวหน้า เพราะฉะน้ัน การให้ด้วยวัตถุสิ่งของจึงมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับ (ที.ปา., เล่ม 
11, ข้อ 40, หน้า 167) 

2. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเป็นที่รัก กล่าวคําสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานฉันท์ 
สามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใครนับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็น
หลักฐานจูงใจให้นิยมยินดี การพูดดีมีคุณค่า เป็นสื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี คนที่พูดดี จะช่วย
ให้การทํางานสําเร็จ การส่ือสัมพันธ์อันดีต่อกันของมนุษย์ เมื่อมีการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรก็เกิด
สัมพันธไมตรีอย่างดีของมนุษย์ (ที.ปา., เล่ม 11, ข้อ 40, หน้า 167)  

ปิยวาจา คือ คําพูดที่กล่าวออกมาจากใจ จริงใจ จับใจ และจูงใจ การพูดควรประกอบด้วย
หลักการ 4 ประการ คือ 1) แจ่มแจ้ง คือ ข้อความท่ีกล่าวมีความชัดเจน 2) จูงใจ คือ พูดแล้ว จูงใจให้
คนทําดี มีกําลังใจ 3) แกล้วกล้า คือ ทําให้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง 4) ร่าเริง คือ 
ทําให้ผู้ฟังมีความสนุก ร่าเริง บันเทิงใจ 

3. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณะ ตลอดถึง 
ช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และ
ขวนขวายช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ บําเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งช่วยเหลือแก้ไข สามารถรักษาความ
สามัคคีในหมู่คณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไว้ได้ ความเป็นผู้มีในเอ้ือเฟ้ือเอาธุระของคนอ่ืน 
หรือสังคมด้วยแรงกาย ด้วยปัญญาหรือด้วยทรัพย์ จนเต็มความสามารถท่ีจะช่วยได้ เป็นเหตุให้รัก นับ
ถือกันอย่างมั่นคง ช่วยให้การพัฒนาที่มั่นคงและเข้มแข็งต่อไป 

4. สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ําเสมอในชน
ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล 
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติ
สม่ําเสมอต่อมนุษย์ด้วยกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน ด้วยการร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ถือตัวมีความ
เสมอภาค วางตนเหมาะสม สามารถผูกพันรักษาความสามัคคีในสังคมมนุษย์ไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะ
มนุษย์ทั้งหลาย รักนับถือการวางตนสม่ําเสมอไม่ถือตัว เป็นธรรมดาของโลกที่มนุษย์ทั้งหลายไม่เสมอ
กัน ด้วยทรัพย์ ยศศักด์ิ บริวาร ศิลปวิทยา และปัญญา แต่ที่ไม่ย่ิงหย่อนกว่ากันคือเคารพในความเป็น
มนุษย์ ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างมีศักด์ิศรี เสมอกันในฐานะเป็นมนุษย์เหมือนกัน 

อริยสัจจ์ 4 คือ หลักธรรมสําคัญที่กล่าวถึงความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ 
ความจริงที่ทําให้ปุถุชนเป็นพระอริยะ ประกอบด้วยองค์ธรรม 4 ประการ มีดังน้ี 

1. ทุกข์ ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น สภาวะที่ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่น
สารและความเที่ยงแท้ ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริงหรือเรียกกันในสํานวนชาวบ้านว่า ความไม่สบาย
กาย ไม่สบายใจ ได้แก่ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่ง
ที่รัก ความปรารถนาที่ไม่ได้ดังหวัง 
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2. สมุทัย เหตุเกิดแห่งทุกข์สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา ความทะยานอยาก ความด้ินรน 
ความเสน่หาในอารมณ์ จําแนกเป็น 3 ประเภท คือ 

2.1 กามตัณหา คือ ความทะยานอยากด้วยอํานาจความใคร่ หมายถึง ความอยากใน
อารมณ์มีรูปที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจความอยากได้ กามคุณ คือ สิ่งสนองความต้องการทางประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) หรือความทะยานอยากในอารมณ์ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา ชักให้ใคร่ พาใจ
ให้กําหนัด เช่น รูปที่สวย เสียงที่เพราะ กลิ่นที่หอม รสที่อร่อย สัมผัสที่อ่อนนุ่ม สําหรับกรณีที่คนเรา
เกิดความอยากกินข้าวอยากด่ืมนํ้า อันเป็นความต้องการทางร่างกาย เช่นน้ีไม่จัดเป็นตัณหา ส่วนความ
ต้องการอย่าร้างกับสามี ภรรยา ซึ่งเป็นเรื่องของกามคุณ จัดเป็นกามตัณหาโดยแท้ 

2.2 ภวตัณหา คือ ความทะยานอยากเป็นโน่นเป็นน่ี หมายถึง ความอยากในภาวะของ
ตัวตนที่จะได้จะเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง อยากเป็น อยากคงอยู่ตลอดไป ความติดใจอยู่ในรูปภพ อรูป
ภพหรือติดใจในฌานสมาบัติ ซึ่งประกอบด้วยสัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยง อยากอยู่ใน
กามสุขนาน ๆ อยากอยู่ในวัยหนุ่มสาวตลอดไป 

2.3 วิภวตัณหา คือ ความทะยานอยากไม่เป็นโน่นไม่เป็นน่ี หมายถึง ความอยากในความ
พรากพ้นไปแห่งตัวตนจากความเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงอันไม่น่าปรารถนา โดยอยากทําลาย อยากให้ดับ
สูญซึ่งประกอบด้วยอุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าตายแล้วสูญ เช่น อยากฆ่าตัวตายเพ่ือให้พ้นจากความคับ
แค้นในชีวิตปัจจุบัน 
 ตัณหานั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เพราะเป็นเหตุให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง 3 คือ กามภพ 
คือ กามภูมิ 11 (อบายภูมิ 4 โลกภูมิ 1 สวรรค์หรือเทวโลก 6) รูปภพ (พรหมโลกที่มีรูปขันธ์) อรูปภพ 
(พรหมโลกที่ปราศจากรูปขันธ์) อย่างไม่รู้จักจบสิ้นและการเกิดบ่อย ๆ ก็เป็นทุกข์ร่ําไป 

3. นิโรธ ความดับทุกข์ ความดับตัณหาได้อย่างสิ้นเชิง ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป ภาวะที่เข้าถึง
ได้เมื่อกําจัดอวิชชา ตัดตัณหาสิ้นแล้ว ภาวะที่หลุดพ้น สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ หรือเรียกว่า ภาวะ
นิพพาน การบรรลุนิพพาน คือ ความดับเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสได้โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

4. มรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือเรียกว่า อริยมรรค หมายถึงปัญญาอันเห็นชอบว่า 
สิ่งน้ีเป็นทุกข์ สิ่งน้ีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ สิ่งน้ีคือความดับทุกข์ สิ่งน้ีคือทางให้ถึงความดับทุกข์ (ที.ม., เล่ม 
10, ข้อ 299, หน้า 348) 

อริยสัจทั้ง 4 ประการ เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งดําเนินการแก้ปัญหาตามเหตุผล ตามปัจจัย 
เป็นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของบุคคลด้วยปัญญาของตัวบุคคลเอง ไม่ต้องอาศัยการดลบันดาลจากสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย เป็นความจริงที่เก่ียวกับชีวิตของคนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด อยู่ในเพศภาวะ
ใด จะต้องประสบด้วยกันทั้งสิ้น เป็นหลักความจริงที่เป็นกลางที่ติดเน่ืองสัมพันธ์กับชีวิตของบุคคล
ตลอดเวลา ไม่ว่าบุคคลจะแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วสูญสลายไปอย่างไร หลักน้ียังคง
อยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ฉะน้ัน อริยสัจ 4 จึงเป็นหลักความจริงอันประเสริฐ หลักความจริงอันมั่นคง 
โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาชีวิตมนุษย์ในสังคม เราสามารถนําหลักอริยสัจ 4 มาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาชีวิตและทรัพยากรมนุษย์ได้ตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นที่ 1 ทุกข์ เรียกว่าขั้นตัวปัญหา หมายถึง สภาพปัญหาหรือความไม่พอใจ ความติดขัด 
บกพร่องที่บุคคลได้ประสบหรือเกิดขึ้นในชีวิตของตน ในขั้นน้ี พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลกําหนดรู้ 
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ยอมรับ ทําความเข้าใจ และกําหนดขอบเขตของมันให้แจ่มชัดว่าเป็นปัญหาหรือไม่ เป็นปัญหาใหญ่
หรือปัญหารอง จัดเป็นขั้นแถลงปัญหาที่จะต้องทําความเข้าใจและรู้ขอบเขต เรียกว่า ปริญญากิจ 

2. ขั้นที่ 2 สมุทัย เรียกว่าขั้นสาเหตุปัญหา หมายถึง เหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวก่อให้เกิด
ปัญหา เกิดความติดขัดบกพร่องในชีวิตบุคคล ในขั้นน้ีพระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลเฟ้นหาสาเหตุแห่ง
ปัญหาหรือความทุกข์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องชัดเจน และต้องเป็นสาเหตุต้นตอจริง ๆ ที่เกิดจากตัวเองเป็น
ส่วนใหญ่มิใช่ไปโทษดินฟ้าอากาศหรือโชคชะตาซึ่งเป็นเรื่องนอกตัวออกไปท่าเดียว จัดเป็นขั้น
วิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหาซึ่งจะต้องแก้ไขกําจัดให้หมดสิ้นไป เรียกว่า ปหานกิจ 

3. ขั้นที่ 3 นิโรธ เรียกว่าขั้นดับทุกข์ หมายถึงความหลุดพ้นจากปัญหา เป็นขั้นที่ต้องทําให้
ประจักษ์แจ้งแก่ใจ หรือทําให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมา เป็นขั้นกําหนดจุดหมายปลายทางที่แน่นอน พร้อม
ทั้งกําหนดจุดหมายและเป้าหมายรองไว้ด้วยว่าแต่ละขั้นตอนน้ันมีจุดหมายและเป้าหมายเพียงใด แค่
ไหน จัดเป็นขั้นช้ีบอกภาวะปราศจากปัญหาซึ่งเป็นจุดหมายที่ต้องการให้เห็นว่าการแก้ปัญหาเป็นไปได้
และจุดหมายน้ันควรเข้าถึงซึ่งจะต้องทําให้สําเร็จ เรียกว่า สัจฉิกิริยากิจ 

4. ขั้นที่ 4 มรรค เรียกว่า ขั้นลงมือแก้ปัญหา หมายถึงข้อปฏิบัติหรือวิธีการเพ่ือแก้ปัญหา เป็น
ขั้นลงมือทําการแก้ปัญหาไปตามขั้นตอน เป็นวิธีการอย่างละเอียดเพื่อแก้ปัญหา เช่น กําหนดวาง
วิธีการ วางแผนงาน และรายการท่ีจะต้องทําให้ละเอียด จัดเป็นขั้นกําหนดวิธีการและรายละเอียดที่
จะต้องปฏิบัติในการลงมือแก้ปัญหา เรียกว่า ภาวนากิจน 

มรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์อันเป็นจริยธรรมสายกลางที่สร้างปุถุชนให้
เป็นอริยชนเป็นคุณธรรมส่งเสริมการศึกษา ประกอบด้วยมรรคมีองค์ 8 คือ 

1. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ การมคีวามเห็นถูกต้องตามหลักธรรม แยกอธิบายเป็น 2 ระดับ 
1.1 โลกียสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ที่ยังขึ้นต่อโลก ได้แก่ความเห็น ความเช่ือ ความเข้าใจ

เก่ียวกับโลก และชีวิตที่ถูกต้องตามหลักแห่งความดี เป็นไปตามคลองธรรม หรือสอดคล้องกับศีลธรรม 
เกิดจาก ปรโตโฆสะ คือปัจจัยภายนอก เป็นเบ้ืองต้นของสัมมาทิฎฐิ 
 1.2 โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบระดับโลกุตระ คือไม่ขึ้นต่อโลก ได้แก่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับโลกและชีวิตถูกต้อง ตามความเป็นจริง หรือรู้เข้าใจสภาวะของธรรมชาติ เกิดจาก โยนิสมน
สิการ คือปัจจัยภายใน เป็นเบ้ืองปลายของสัมมาทิฎฐิ 

2. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ หมายถึงความคิดถึงนึกตรึกตรองที่ถูกต้องเป็นกุศลที่
ประกอบด้วยมโนสุจริต เป็นไปใน 3 เรื่อง คือ 

2.1 ความคิดนึกตรึกตรองที่ปลอดจากกาม หรือความนึกคิดในทางเสียสละ ไม่ติดใจเพลิน
ใจในการปรนเปรอสนองความอยากของตน 

2.2 ความคิดนึกตรึกตรองท่ีปลอดจากพยาบาทหรือความคิดที่ประกอบด้วยเมตตา ไม่ขัด
เคืองหรือเพ่งมองผู้อ่ืน สัตว์อ่ืนในแง่ร้าย 

2.3 ความคิดนึกตรึกตรองท่ีปลอดจากการเบียดเบียนหรือความคิดที่ประกอบด้วยกรุณา 
ไม่คิดมุ่งร้ายทําลายผู้อ่ืน 

3. สัมมาวาจา วาจาชอบ หมายถึงการใช้วาจาหรือคําพูดติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนอย่าง
ถูกต้องตามหลักวจีสุจริต 4 คือ 
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3.1 ละเว้นขาดจากการกล่าวเท็จ คือไม่ยอมพูดปดเพราะเหตุตนเอง ผู้อ่ืนหรือเพราะเห็นแก่
ประโยชน์ใด ๆ เป็นคนพูดคําสัตย์ ยึดมั่นในคําสัตย์ เป็นที่ไว้ใจได้ ควรแก่การเช่ือถือ ไม่เป็นคนลวงโลก 

3.2 ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด คือ เป็นคนช่วยสมานคนที่แตกร้าวกัน ส่งเสริมคนที่
สมัครสมานกัน ชอบกล่าวถ้อยคําที่สร้างสามัคคี 

3.3 ละเว้นขาดจากการพูดคําหยาบ คือพูดแต่คําน่ิมนวล สุภาพ อ่อนหวาน ไพเราะเสนาะ
หู มีไมตรี และเป็นคําอันเป็นที่พอใจของคนส่วนมาก 

3.4 ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ คือ พูดถูกกาล พูดตามความเป็นจริง พูดคําที่มี
ประโยชน์ พูดถูกธรรม ถูกวินัย ถูกกฎกติกามารยาทของสังคม พร่ังพร้อมไปด้วยเหตุผล พอเหมาะ
พอควรและมีความหมาย เรียกว่ามีคําพูดประดุจขุมทรัพย์ 

4. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายอย่างถูกต้อง
ตามหลักกายสุจริต 3 คือ 

4.1 ละเว้นขาดจากการฆ่า การเบียดเบียนทําลายล้างผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน คือเป็นคนที่ปราศจาก
การมีอาวุธไว้ครอบครอง มีความรู้สึกผิดชอบ เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน โดยมีความ
ปรารถนาประโยชน์เก้ือกูลต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ 

4.2 ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ คือ เป็นคนที่เคารพกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินของผู้อ่ืน ไม่
ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมย ไม่ถือเอาทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านหรือในป่า (สิ่งของ
สาธารณะ) มาเป็นสมบัติของตน 

4.3 ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม คือไม่เป็นคนประพฤติล่วงละเมิดประเวณีทาง
เพศ ไม่สําส่อนทางเพศ ไม่เป็นชู้กับสามีภรรยาผู้อ่ืน เป็นต้น 

5. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ หมายถึงการเว้นขาดจากมิจฉาชีพคือวิธีเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด 
เช่น การทําการหลอกลวง การใช้เล่ห์เหลี่ยม การมีกลโกง การขูดรีด การฉ้อฉล การค้ากําไรเกินควร 
หรือเว้นขาดจากมิจฉาวณิชชา การค้าขายที่ไม่ชอบธรรมก่อให้เกิดโทษ 5 อย่าง คือ การค้าขายอาวุธ
เครื่องประหาร การค้าขายมนุษย์ การค้าขายสัตว์สําหรับฆ่าเพ่ือเป็นอาหาร การค้าขายสิ่งเสพติดมึน
เมาให้โทษ และการค้าขายยาพิษหรือเว้นขาดการมีอาชีพที่เบียดเบียนทําลายชีวิตผู้อ่ืน โดยประกอบ
แต่สัมมาชีพที่ตรงกันข้ามกับมิจฉาชีพ 

6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ หรือเพียรชอบ หมายถึงการมีความเพียรพยายามที่ถูกต้อง
โดยเร่งระดมเพียรละความช่ัว สร้างและรักษาแต่ความดีตามหลักการสร้างความเพียรชอบ 4 คือ 

 6.1 เพียรระวังไม่ให้ความช่ัวเกิดขึ้นในจิตใจตน 
 6.2 เพียรละกําจัดความช่ัวที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป 
 6.3 เพียรทํากุศลธรรมหรือบําเพ็ญคุณความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้น 
 6.4 เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ต้ังมั่นและให้เจริญย่ิงขึ้นไป 
7. สัมมาสติชอบ ระลึกชอบ หมายถึง การมีสติระลึกรู้ก่อนทํา พูด คิดหรือขณะทํา พูด คิดอยู่

เสมอ เพ่ือไม่ให้พลั้งเผลอประมาทจนเป็นเหตุให้ทําช่ัว พูดช่ัว คิดช่ัวอันเป็นอกุศลกรรม กล่าวในช้ันสูง 
ได้แก่การต้ังสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงคือตามที่สิ่งน้ัน ๆ มันเป็นของ
มันเอง ซึ่งเรียกว่า การเจริญสติปัฏฐาน 4 คือต้ังสติกําหนดพิจารณาหรือเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานให้รู้
เห็นตามเป็นจริงในเรื่องใกล้ตัวหรือภายในตัวของคนเราที่สําคัญ 4 เรื่อง คือกาย เวทนา จิต และ
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สภาวธรรม ว่าเป็นแต่เพียงกาย เวทนา จิต และสภาวธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขาที่จะเข้าไป
กําหนดยึดมั่นถือมั่น ซึ่งมีวิธีปฏิบัติหลายอย่างหลายขั้นตอน เช่น การกําหนดลมหายใจเข้า – ออก 
การกําหนดรู้ทันอิริยาบถ การมีสติรู้ชัดจิตของตน เป็นต้น 

8. สัมมาสมาธิ ต้ังใจมั่นชอบ หมายถึงการมุ่งมั่นบําเพ็ญทําจิตให้มีภาวะแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่
แสดงออกมาในทางกุศลโดยส่วนเดียวและสามารถข่มระงับนิวรณ์กิเลสไว้ได้ พร้อมทั้งจิตมั่นคงแน่วแน่ใน
การประพฤติปฏิบัติธรรม ด้วยหลักการฝึกจิตให้เป็นสมาธิที่จัดลําดับเป็นขั้น ๆ ต้ังแต่ขั้นหยาบไปจนถึง
ขั้นละเอียด ซึ่งมี 4 ขั้น เรียกว่า รูปฌาน 4 คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน เป็นต้น 

อริยมรรคมีองค์ 8 น้ี พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทางเก่าที่เคยมีท่านผู้เดินทางถูกต้องเคยเดินกันมา
ในกาลก่อนแล้ว พระองค์เพียงแต่ทรงค้นพบแลว้ทรงเปิดเผยแก่มวลมนุษย์ ทรงทําหน้าที่แนะนําบอกทาง
น้ีแก่เวไนยชน ดังน้ัน มรรคมีองค์ 8 น้ีจึงเป็นวิธีปฏิบัติของมนุษย์ที่จะทําให้เกิดผลตามกระบวนการดับ
ทุกข์ เป็นหลักประมวลความประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือระบบจริยธรรมทั้งหมด (ม.มู., เล่ม 12, ข้อ 149, 
หน้า 123) 

ฆราวาสธรรม 4 คือ หลักธรรมสําหรับการครองชีวิตที่ดีของมนุษย์ คือ คนที่มีเหย้าเรือน มี
ครอบครัว เรียกว่า คฤหัสถ์ ซึ่งจะเป็นคนที่มีฐานะมั่นคง มีครอบครัวเป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความสุขตาม
วิสัยของชาวบ้านทั่วไป จะต้องรู้จักปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า รู้จักปลูกฝังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในใจ 
ยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับการอยู่ครองเรือน 4 ประการ หรือ ฆราวาสธรรม 4 คือ 

1. สัจจะ สัตย์ซื่อต่อกัน การดํารงมั่นในสัจจะ คือ การมีความจริง ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ 
จริงใจ พูดจริง ทําจริง โดยจะทําอะไรก็ให้เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจกัน ความสัตย์ซื่อต่อกันน้ีเป็นคุณธรรม
ที่สําคัญของคนผู้อยู่เรือนเดียวกัน เช่น สามีภรรยาต้องมีความซื่อตรงจริงใจต่อกัน โดยมีปัญหาอะไรก็
ปรึกษากันด้วยความบริสุทธ์ิไม่ปิดบังอําพรางกัน และข้อสําคัญคือไม่คิดนอกใจกัน เช่นน้ีก็จะทําให้
ชีวิตครอบครัวดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน การทํางานต้องมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชา 
และต่อหน้าที่ของตน 

2. ทมะ รู้จักข่มจิตของตน การรู้จักฝึกฝนตนเอง บังคับควบคุมตนเองได้หรือข่มใจ รู้จัก
ควบคุมจิตใจ แก้ไข้ข้อบกพร่อง ฝึกนิสัย ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาโดยข่มอารมณ์
ของตนเองได้ สามารถระงับยับย้ังใจตนเองได้ในทุกกรณี ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ไร้เหตุผล ไม่โกรธง่าย
ในเมื่ออีกฝ่ายหน่ึงทําหรือพูดไม่ถูกใจ ต้องให้อภัยกัน ในขณะเดียวกันก็จําเป็นต้องหาวิธีปรับปรุงตนให้
ดีย่ิง ๆ ขึ้นไปในทุก ๆ ด้าน 

3. ขันติ ความอดทน มุ่งทําหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง มั่นในจุดหมาย 
ไม่หว่ันไหวต่ออุปสรรคแห่งชีวิต โดยคนเราต้องมีความอดทนได้เสมอเมื่อเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ต้องมีใจ
หนักแน่น ทนต่อความล่วงล้ําเกินกัน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่าย ๆ ไม่ใจเสาะเกินไป ไม่แสดงอาการ
อ่อนแอออกมา เป็นต้น ความอดทนได้น้ีเป็นเหตุให้คนเรากล้าทํางาน ไม่หลบเลี่ยงงาน 

4. จาคะ สละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน คือ มีนํ้าใจ มีความเสียสละ สามารถ
เสียสละความสุขสบายและประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมหรือความมีนํ้าใจช่วยเหลือเก้ือกูล
พร้อมทั้งจะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อ่ืน ไม่คับแค้นเห็นแก่ตนหรือเอา
แต่ใจตัวเอง 
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ฆราวาสธรรมทั้ง 4 ประการน้ี สรุปเป็นคําคล้องจองเพ่ือจําง่ายว่า "จริงใจ ฝึกฝน ทนได้ ให้ปัน" 
เป็นหลักธรรมโดยตรงของฆราวาส เป็นหลักธรรมช่วยควบคุมให้บุคคลมีความสมานสามัคคีกลมเกลียว
กัน (ส.ส., เล่ม 15, ข้อ 845, หน้า 316) 

กุศลมูล 3 คือคุณธรรมที่เป็นต้นกําเนิดเป็นบ่อเกิดหรือมูลเหตุแห่งความดีหรือการสร้างสรรค์
ความดีทุกอย่าง มี 3 ราก หรือกุศลมูล 3 อย่าง คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ไม่โลภ 
ไม่โกรธ ไม่หลง ดังน้ี 

1. อโลภมูล รากเหง้าแห่งความไม่โลภ คือ ความไม่อยากได้ของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนด้วย
อาการอันไม่ชอบธรรมหรือในทางทุจริต มีความยินดีพอใจสิ่งของอันเป็นของตนอย่างสงบเสง่ียมมี
ศักด์ิศรี อโลภะนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้กุศลธรรมอ่ืน ๆ เช่น ความไม่เพ่งเล็ง ความมักน้อย ความ
เสียสละ ความสันโดษ ความซื่อสัตย์สุจริต ความโอบอ้อมอารี เป็นต้น ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น ที่
เกิดขึ้นแล้วก็เจริญ เพ่ิมพูนมากขึ้น 

2. อโทสมูล รากเหง้าแห่งความไม่คิดร้าย หมายถึง ความไม่คิดทําร้ายผู้อ่ืนเพราะมีเมตตา 
กรุณาเป็นที่ต้ังหรือความไม่คิดอาฆาตผูกพยาบาท ไม่พยายามคิดสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่
ผู้อ่ืน อโทสะน้ีเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้กุศลธรรมอ่ืน ๆ เช่น ความไม่จองล้างจองผลาญ มีความ
เมตตา กรุณา ความเป็นมิตร การรู้จักให้อภัย การมีวจีไพเราะ เป็นต้น ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เจริญเพ่ิมพูนมากขึ้น 

3. อโมหมูล รากเหง้าจากความไม่หลง หมายถึง ความรู้ตามสภาพเป็นจริงว่าอะไรผิด อะไร
ถูก อะไรควร อะไรไม่ควร โดยมีเหตุมีผลคิดรู้เท่าทันเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นตามความจริง มีความ
รอบคอบไตร่ตรองด้วยเหตุผลที่ชอบธรรม อโมหะนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้กุศลธรรมอ่ืน ๆ เช่น 
ความไม่ลบหลู่คุณท่าน ความมีศรัทธาประกอบด้วยปัญญา ความรู้จักพลอยยินดี ความว่าง่ายสอนง่าย
และความเห็นชอบ เป็นต้น ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญเพ่ิมพูนมากขึ้น 

กุศลมูลทั้ง 3 จัดเป็นภาเวตัพพธรรม คือธรรมท่ีควรเจริญฝึกฝนอบรมให้เกิดมีในจิตสันดาน
ของตน เพราะเป็นเหตุให้กุศลธรรมอ่ืน ๆ ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น กุศลธรรมอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลย์ย่ิงขึ้น 

 
2.5 สรุป 

ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา คือ กระบวนการในการพัฒนา
มนุษย์ในองค์การโดยการนําคําสอนทางพุทธศาสนามาเป็นฐานคิด ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และ ปัญญา ด้วยวิธีการพัฒนาองค์การและ
การฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือจุดประสงค์ในการปรับปรุงผลงานและพัฒนามนุษย์ไปสู่ภพภูมิดีที่ดีกว่าเดิม 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลด้วยการฝึกอบรม
และการพัฒนา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยึดปรัชญา หลักการ แนวคิดทฤษฏีใดก็ตาม 
เป้าหมายหลักการสําคัญก็เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางานและองค์การในภาพรวม การนําหลักคําสอนทาง
พุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นแนวทางพัฒนาสุดท้ายที่สามารถเข้าถึง
แต่ละบุคคลได้ดีที่สุด ตามหลักปรัชญาในพุทธศาสนาเถรวาท ต้องประพฤติและปฏิบัติด้วยตนเอง 
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และสําหรับการมีส่วนร่วมของบุคลากรขององค์การที่เกิดจากผลของการพัฒนาจะเป็นไปตามกลไก
ตามสํานึกของแต่ละบุคคล โดยในส่วนขององค์การน้ันจะมาทําได้เพียงการจัดโครงการต่าง ๆ 
สนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสํานึกการมีส่วนร่วมในการทํางานภายในองค์การ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่เดิมมีข้อเสียตามมามากมาย (ตามทัศนะของนักวิชาการบางกลุ่ม) 
ต่อมาจึงได้รับการแก้ไขโดยนําการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาในกระบวนการพัฒนา ใน
รูปแบบของการพัฒนาเป็นกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ในลักษณะการยอมรับในสังคม แต่ไม่
สามารถครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติได้พร้อมทั้งกาย ใจ และไม่เพียงพอกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างยั่งยืน การนําคําสอนในพระพุทธศาสนามาใช้พัฒนาจึงเป็นแนวทางสุดท้ายสําหรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด 

จากวรรณกรรมที่กล่าวถึง ในบทที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแนวทางพุทธ
ศาสนา เป็นการให้ความรู้โดยการยกหลักธรรมคําสอนเพียงบางคําสอนเป็นหัวข้อในการวิจัย และ
อ้างอิงถึงหลักไตรสิกขาว่า เป็นหลักธรรมปฏิบัติที่พัฒนาทางกาย วาจา และใจให้ผู้ปฏิบัติสมบูรณ์
พร้อมด้วยสติและปัญญา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจทําวิจัยหัวข้อนี้ เพื่อจะได้ศึกษาเนื้อหา และวิธีการ
อธิบายหลักคําสอนทั้งหมดในคัมภีร์วิสุทธิมรรค เพื่อให้ทราบถึงคําสอนที่จะนํามาใช้เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และวิชาการด้านศาสนา ต่อไป 

 
 
 
 



 
บทที่ 3 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
 
ในบทน้ี ได้แสดงถึงเน้ือหาที่เป็นคําสอนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นหลัก เพ่ือมุ่งส่งเสริมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้แก่ คําสอนทาง ศีล สมาธิ และปัญญาเริ่มด้วยการศึกษาเน้ือหาคํา
สอนและองค์ประกอบจากโครงสร้างของคัมภีร์วิสุทธิมรรคตามความต่อเน่ืองของคําสอนในแต่ละตอนของ
คัมภีร์ โดยคัดเลือกก่อนนําไปวิเคราะห์ความหมายพิจารณาหน้าที่และจุดมุ่งหมายของคําสอนที่สามารถ
นําไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักการทั่วไปและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้หลักคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ย่ังยืนต่อไป 

 
3.1 คัมภีร์วสิุทธิมรรค 

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร),  2554, หน้า 9 - 19)
กล่าวว่า (พุทธโฆสปฺปวตฺติกถา) เป็นคัมภีร์สําคัญฝ่ายเถรวาทคัมภีร์หน่ึงใน ช้ันนวัฎฐกถาแต่งขึ้นโดย
พระพุทธโฆสะ โดยอาศัยโบราณอรรถกถา 3 คัมภีร์ ที่จารึกไว้เป็นภาษาสิงหล เป็นหลักในการแต่ง 
คัมภีร์วิสุทธิมรรค คือ 

1. มหาอรรถกถา เป็นคมัภีร์ด่ังเดิมที่เคยผ่านการสังคายนาในคร้ังแรก อันมีพระมหากัสสปะเป็น
ประธานมาแล้ว และถกูถ่ายทอดเป็นภาษาสงิหลเมื่อสังคายนาครั้งที ่3 ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรง
ส่งพระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนายังนานาประเทศ 

2. มหาปัจจรีอรรถกถา แต่งขึน้ที่ประเทศลังกา 
3. กุรุณทีอรรถกถา แต่งขึ้นทีป่ระเทศลังกา (วิสุทฺธิ., 2554, หน้า 9 - 19) 
พระพุทธโฆสะ เป็นผู้เรียบเรียงประมวลธรรมทั้งหมดในพระไตรปิฎก อันได้แก่ พระวินัยปิฎก 

พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก มาเรียบเรียงใหม่ในลักษณะของไตรสิกขา โดยนําไตรสิกขา
มาต้ังเป็นบทกระทู้ แล้วอธิบายขยายความบทกระทู้ดังกล่าว แสดงหมวดหมู่ของไตรสิกขาเป็นรูป
คําถาม-คําตอบ แบ่งเป็น 3 ภาคใหญ่ ๆ ถือแนววิสุทธิ 7 ประการเป็นหลัก โดยขยายสีลวิสุทธิออกเป็น
นิเทศหน่ึงต่างหาก เรียกว่า สีลนิเทศ แยกจิตวิสุทธิออกเป็นนิเทศหน่ึง เรียกว่า สมาธินิเทศ และแยก
ปัญญาวิสุทธิทั้ง 5 มี ทิฏฐิวิสุทธิ เป็นต้น ออกเป็นอีกนิเทศหน่ึง เรียกว่า ปัญญานิเทศ รวมทั้ง 3 ภาค 
มี 23 นิเทศ (ตอน) 

ในคัมภีร์มหาวงศ์ กล่าวถึงประวัติ พระพุทธโฆสะ ผู้รจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรคไว้ว่าท่านเกิดใน
ตระกูลพราหมณ์ ใกล้กับเมือง พุทธคยา ประเทศอินเดียฝ่ายใต้ ในวัยเยาว์ได้ศึกษาเล่าเรียน ศิลปวิทยา 
ตามธรรมเนียมของพราหมณ์ เป็นผู้ที่เช่ียวชาญในคัมภีร์พระเวทมาก ท่านได้เดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ 
ของอินเดีย เพ่ือโต้ตอบเรื่องปรัชญากับนักปราชญ์ทั้งหลาย วันหน่ึงท่านได้พบกับพระเรวัตเถระที่วัดแห่ง
หน่ึง หลังจากที่ไต่ถามปัญหาทางธรรมะ จึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และขอออกบวช ได้
สมญานามว่า พุทธโฆสะ เพราะเสียงของท่านมีความลึกซึ้ง สื่อความหมายทางธรรมดุจดังพระสุรเสียง
ของพระพุทธเจ้า 
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เมื่อบวชแล้วพระพุทธโฆสะได้รจนาคัมภีร์ญาโณทัย และอัตถสาลินี - อรรถกถาของธัมม
สังคณี อันเป็นคัมภีร์แรกของพระอภิธรรมปิฎก เมื่อท่านเริ่มเขียนอรรถกถาปริตร พระเรวัตแนะนําให้
ท่านเดินทางไปประเทศลังกา เพ่ือศึกษาภาษาสิงหลและคัมภีร์อรรถกถาท่ีลังกา แล้วแปลอรรถกถา
สิงหลออกเป็นภาษามคธ (บาลี) เพ่ือประโยชน์สําหรับผู้ที่ไม่รู้ภาษาสิงหล เพราะในอินเดียเวลาน้ันมี
แต่พระไตรปิฎก ไม่มีอรรถกถาเหมือนอย่างลังกา 

พระพุทธโฆสะเดินทางไปประเทศลังกา ตรงกับช่วงรัชกาลของพระมหานาม พระพุทธโฆสะ
ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านสังฆปาล ในสํานักของฝ่ายมหาวิหาร และขออนุญาตแปลอรรถกถาสิงหล
เป็นภาษามคธ (บาลี) คณะสงฆ์ฝ่ายมหาวิหารขอให้ท่านพิสูจน์ความสามารถด้วยการเขียนอธิบาย
ขยายความคาถา 2 บท พระพุทธโฆสะอธิบายได้อย่างละเอียด มีเน้ือความครอบคลุมคําสอนทั้งหมด
ของพระพุทธเจ้า คือ กล่าวถึงเรื่อง ศีล สมาธิ และปัญญา ผลงานน้ีคือ วิสุทธิมรรค 

วิสุทธิมรรค เป็นปกรณ์พิเศษที่แต่งขึ้น เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปได้ประมาณ 956 ปี ที่ลังกา
ทวีป พระพุทธโฆสะ เป็นที่รู้จักกันมากในเมืองไทย และในเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งปวง เพราะ
ท่านได้ทําหนังสือทางพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษามคธไว้มาก งานใหญ่ที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงเรา
ทั้งหลาย ก็คือ งานแปลคัมภีร์อรรถกถา พระไตรปิฎกจากภาษาสิงหฬเป็นภาษามคธ หรือ ภาษาบาลี 
ในเมืองไทยได้เรียนคัมภีร์ที่ท่านทําไว้เป็นภาษามคธต้ังแต่ประโยค 3 คือ อรรถกถาธรรมบท จนถึง
ประโยค 9 คือวิสุทธิมรรค โดยเฉพาะหนังสือวิสุทธิมรรคเป็นเรื่องที่นิยมศึกษากันมาก นับถือว่าเป็น
ปกรณ์สําคัญปกรณ์หน่ึง เพราะท่านพระพุทธโฆสะได้ประมวลธรรมในพระไตรปิฎก มาแสดงไว้เป็น
หมวด ๆ ต้ังแต่ศีล และสมาธิ ปัญญา โดยลําดับ วิธีแต่งเหมือนอย่างแต่งกระทู้ หรือเรียงความแก้
กระทู้ธรรม ในปัจจุบัน คือขยายความย่อให้พิสดาร บทกระทู้ของวิสุทธิมรรค ว่าด้วยไตรสิกขา ซึ่งเป็น
หัวข้อใหญ่ในพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น นับว่าเป็นบทกระทู้ของหัวใจการปฏิบัติธรรมทีเดียว ท่านพระ
พุทธโฆสะแต่ง อธิบายโดยวิจิตรพิสดารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้อ้างพระพุทธวจนะเป็นอาคต
สถานไว้ในที่น้ัน ๆ ทั่วไป แสดงว่าท่านมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก สามมารถยกเอาธรรมท่ีว่า
ด้วยศีล มารวมไว้ในหมวดศีล ยกเอาธรรมที่เก่ียวกับสมาธิมารวมไว้ในหมวดสมาธิยกเอาธรรมที่
กล่าวถึงปัญญามารวมไว้ในหมวดปัญญา โดยปันออกเป็นนิเทศ ๆ รวมทั้งหมด 23 นิเทศ และประวัติ
แห่งการแต่งวิสุทธิมรรคปกรณ์ของท่านก็คล้ายกับการแต่งสอบไล่ เพราะพระเถระชาวสิงหฬได้ออก
กระทู้ให้ท่านแต่งดูก่อน เมื่อท่านทําได้เป็นที่พอใจ จึงจะยอมยกคัมภีร์อรรถกถาภาษาสิงหฬ ให้ท่าน
แปลเป็นภาษามคธต่อไป ท่านพระพุทธโฆสะได้ทําสําเร็จอย่างรวดเร็วและดีย่ิง เป็นที่พอใจของพระ
เถระชาวสิงหฬทั้งปวง 

ฉะน้ัน คัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นวิทยานิพนธ์สอบความรู้ของท่านพระพุทธโฆสะ ที่รับรองกันว่า 
เป็นช้ันเย่ียม มาต้ังแต่เบ้ืองต้น และเป็นที่รับรองกันในหมู่นักศึกษาตลอดมา วิสุทธิมรรคปกรณ์น้ี ได้ใช้
เป็นหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลีแห่งคณะสงฆ์ประเทศไทยมานาน และใช้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติพระพุทธศาสนา 

3.1.1 โครงสร้างคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร),(วิสุทฺธิ., 2554, หน้า 

19 – 22) ได้กล่าวเกี่ยวกับสารัตถวิจารณ์ว่า โครงสร้างคัมภีร์วิสุทธิมรรค มีการแบ่งหลักคําสอนเป็น
แบบต่อเน่ืองทั้งหมดออกเป็น 23 ตอน ได้แก่ 
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ตอนท่ี 1 ศีลนิเทส ว่าด้วยศีล การรักษาศีล อานิสงส์ของศีล ซึ่งเป็นพ้ืนฐานเบ้ืองต้นของการ
 ปฏิบัติธรรม 

ตอนท่ี 2 ธุตังคนเิทศ ว่าด้วย วิธีการบําเพ็ญธุดงควัตร 13 ประการ เพ่ือบําบัดความมักมาให้
 เบาบาง ส่งเสริมศีลให้บริสุทธ์ิ เป็นพ้ืนฐานเพ่ือการรองรับสมถกรรมฐาน 

ตอนท่ี 3 กัมมัฏฐานคหณนเิทศ ว่าด้วยบุพกิจเบ้ืองต้นก่อนการเจริญสมถกรรมฐาน ด้วยการ
 เล่าเรียนพระสมถกรรมฐาน 40 ประการ 

ตอนที่ 4 ปฐวีกสิณนิเทศ ว่าด้วยวิธีการเจริญปฐวีกสิณ ซึ่งเป็นสมถกรรมฐานประการแรก 
 เช่น อนุรูปวิหาร 5 เหตุเกิดของอุเบกขา เป็นต้น 

ตอนท่ี 5 เสสกสิณนเิทศ ว่าด้วยการเจริญกรรมฐานที่เหลืออีก 9 ประการ รวมกับปฐวีกสิณ 
 เป็น 10 ประการ เช่น อาโปกสิณ เป็นต้น 

ตอนท่ี 6 อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ ว่าด้วยการเจริญอสุภกรรมฐาน 10 ประการ เป็นหมวดที่ 2 
 รองจากกสิณ 10 

ตอนท่ี 7 ฉอนสุสตินิเทศ ว่าด้วยการเจริญอนุสสติกรรมฐาน 6 ประการแรก คือ พุทธานุสสติ 
 ธัมมานุสสติ สงัฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ และเทวตานุสสติ 

ตอนที่ 8 อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ ว่าด้วยวิธีการเจริญอนุสสติ ที่เหลืออีก 4 ประการ คือ
 มรณานุสสติ กายคตาสติ อานาปานสติ อุปมานุสติ รวมกับอนุสติ 6 จึงเป็นอนุสติ 
 10 ประการ 

ตอนท่ี 9 พรหมวิหารนเิทศ ว่าด้วยวิธีการเจริญพรหมวิหารกรรมฐาน 4 ประการ คือ เมตตา
 กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา 

ตอนที่ 10 อารปูปนเิทศ ว่าด้วยวิธีการเจริญอรูปกรรมฐาน 4 ประการ คือ อากาสานัญจายตนะ
 วิญญารญัจายตนะ อากิญจญัญายตนะ และแนวสัญญานาสัญญายตนะ 

ตอนท่ี 11 สมาธินเิทศ ว่าด้วยวิธีการเจริญปฏิกูลสัญญากรรมฐานและธาตุววัตถานกรรมฐาน 
  เป็นกรรมฐานหมวดสุดท้ายของกรรมฐาน 40 ประการ 

ตอนท่ี 12 อิทธิวิธนิเทศ ว่าด้วย วิธีการแสดงฤทธ์ิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ 10 ประการ อันเป็นผล
  มาจากการเจริญสมถกรรมฐาน 

ตอนที่ 13 อภิญญานิเทศ ว่าด้วย อภิญญา 6 ประการ เช่น ทิพพโสต ทิพพจักษ ุเจโตปริยญาณ
 (รู้วาระจิตแห่งผู้อ่ืน) อันเป็นผลจากการเจริญสมถกรรมฐาน 
 ตอนท่ี 14 ขันธนิเทศ แสดงถึงขันธ์ 5 อันเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐานหมวดแรก และวิเศษ
  นามแห่งขันธ์ต่าง ๆ 

ตอนท่ี 15 อายตนธาตุนิเทศ ว่าด้วย อายตนะ 12 และ ธาตุ 18 อันเป็นภูมิหรืออารมณ์ของ
 วิปัสสนากรรมฐานหมวดที่ 2 และ 3 

ตอนท่ี 16 อินทริยสัจจนิเทศ ว่าด้วย อินทรีย์ 22 และอริยสัจ 4 อันเป็นภูมิหรืออารมณ์ของ
 วิปัสสนากรรมฐานหมวด 4 และ 5 

ตอนท่ี 17 ปัญญาภูมินิเทศ ว่าด้วย ปฏิจจสมุปบาท 12 ประการ อันเป็นในภูมิของวิปัสสนา
 กรรมฐาน หมวดสุดท้าย 
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 ตอนท่ี 18 ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ ว่าด้วย วิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนเห็นรูปนามตามความ
  เป็นจริง 

ตอนท่ี 19 กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนสิ้นความสงสัย
 ในสภาวธรรม เพราะเห็นรูปนามพร้อมเหตุปัจจัย 

ตอนที่ 20 มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ ว่าด้วย วิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จน
สามารถข้ามพ้นวิปัสสนูปกิเลส 

ตอนท่ี 21 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ ว่าด้วยวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ไปตามวิถี
 ของวิปัสสนาญาณ 9 เริ่มที่ อุทยัพญาณจนถึงอนุโลมญาณโดยลําดับ 

ตอนที่ 22 ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ ว่าด้วยวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนได้บรรลุ
 อริยมรรคทั้ง 4 เป็นพระอริยบุคคล 

ตอนท่ี 23 ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ ว่าด้วยอานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น คือ การพัฒนาให้มนุษย์ไปเป็นทรัพยากรที่มี

คุณค่าและความสามารถพร้อมมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 
โดยพุทธศาสนามีระบบและกระบวนการในการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา 3 ประการ ประกอบด้วย 1. 
การพัฒนาเพ่ือการรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย เรียกว่า ศีล 2. การพัฒนาเพ่ือการทําใจให้ต้ังมั่น ไม่
หว่ันไหว เรียกว่า สมาธิ และ 3. การพัฒนาเพ่ือการรอบรู้ เรียกว่า ปัญญา 

เน้ือหาในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เป็นการปฏิบัติในเรื่องศีล  ตอนที่ 3 ถึง
ตอนที่ 13 เป็นการปฏิบัติในเรื่อง สมาธิ และตอนที่ 14 ถึงตอนที่ 23 เป็นการปฏิบัติในเรื่อง ปัญญา 
ฉะน้ันวิสุทธิมรรคจึงเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยคําสอนเพ่ือการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ 

3.1.2 เนื้อหาในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
 ตอนท่ี 1 สีลนิเทศ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 
2554, หน้า 9 - 80) เป็นนิเทศแรกของการอธิบายเน้ือหาส่วนศีล ประกอบด้วยเน้ือหาดังน้ี 
 1. สีลสรูปปาทิกถา เป็นเรื่องความหมายของศีล 
 2. สีลานิสังสกถาเภทกถา เรื่องอนิสงของการปฏิบัติศีล 
 3. สีลัปปเภทกถา การจัดแบ่งประเภทของศีล 
 4. ปาติโมกขสังวรสีล ปาติโมกข์สังวรศีล 
 5. อินทรีย์สังวรสีล พรรณนาอินทรีย์สังวรศีล 
 6. อาชีวปาริสุทธิสีล พรรณนาอาชีวปาริสุทธิศีล 
 7. ปัจจยสันนิสสิตสีล พรรณนาปัจจยสันนิสิตศีล 
 8. จตุปริสุทธิสัมปาทนวิธี พรรณนาวิธีการให้จตุปริสุทธิถึงพร้อม 
 9. ปฐมสีลปัญจกะ พรรณนาจัดแบ่งศีลหมวด 5 อันดับที่แรก 
 10. ทุติยสีลปัจกะ พรรณนาจัดแบ่งศีลหมวด 5 อันดับที่สอง 

11. สีลสังกิเลสโวทานะ พรรณนาถึงความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วของศีล  
สรุปว่า ตอนที่ 1 เป็นการกล่าวถึงศีลหรือการฝึกหัดกายและวาจาให้สะอาด สว่าง และสงบ 

กล่าวคือในความเป็นมนุษย์หรือความเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักของพระพุทธศาสนาก็คือการ
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ปฏิบัติในหลักศีลดังที่กล่าวมาแล้ว ฉะน้ัน การเข้าสู่การปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนาจึงต้องเร่ิมด้วยการรู้ เข้าใจ และปฏิบัติในหลักศีล 

ตอนที่ 2 ธุตังคนิทเทศ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 
2554, หน้า 83 – 129) เป็นการปฏิบัติอย่างพิเศษ ช่วยขัดเกลาหรือกําจัดกิเลส เป็นการปิดก้ันกระแสแห่ง
อารมณ์ ช่วยให้เป็นคนสันโดษ มักน้อย เป็นข้อปฏิบัติที่ผู้กระทําต้องทําด้วยใจและมีความสมัคใจ ไม่เป็นกิจ
ที่พึงบังคับให้กระทํา ธุดงค์น้ีเป็นวัตรปฏิบัติที่มิใช่กิจจําเป็นหลักเหมือนพระวินัย จึงเหมาะสําหรับผู้ที่
ต้องการปฏิบัติให้บริสุทธ์ิย่ิงขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ปฏิบัติให้เหมาะสม ธุดงค - นิทเทศ มี 13 ประการ คือ 
 1.  ปังสุกูลิกังคธุดงค์ ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร 
   2.  เตจีวริกังคธุดงค์ ถือการใช้ผ้าไตรจีวรเป็นวัตร 

3.  ปิณฑปาติกังคธุดงค์ ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร 
4.  สปทานจาริกังคธุดงค์ ถือการเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวัตร 
5.  เอกาสนิกังคธุดงค์ ถือการน่ังฉัน ณ อาสนะเดียวเป็นวัตร 
6.  ปัตตปิณฑิกังคธุดงค์ ถือการฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร 
7.  ขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์ ถือห้ามภัตตาหารอันเขานํามาถวายในภายหนังเป็นวัตร 
8.  อารัญญิกังคธุดงค์ ถืออยู่ป่าเป็นวัตร 
9.  รุกขมูลิกังคธุดงค์ ถืออยู่โคนไม้ป็นวัตร 
10. อัพโภกาสิกังคธุดงค์ ถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร 
11. โสสานิกังคธุดงค์ ถืออยู่ในป่าช้าเป็นวัตร 
12. ยถาสันถติกังคธุดงค์ ถืออยู่ในเสนาสนะที่ท่านจัดให้เป็นวัตร 
13. เนสัชชิกังคธุดงค์ ถือการน่ังเป็นวัตร โดยไม่นอนแต่ไม่ห้ามยืนและเดิน ธุตังคปกิณณกกถา 
ปกิณณกะ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติธุดงค์  

สรุปว่า ตอนที่ 2 เป็นการกล่าวถึงธุดงค์หรือการปฏิบัติตนอย่างหนัก โดยถือการต้ังใจหรอืเจตนา
เป็นหลักชัย กล่าวคือการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆพระพุทธศาสนากล่าวให้หลักการไว้หลายอย่าง 
แต่เฉพาะส่วนแห่งธุดงค์น้ีนับได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่หนักที่สุดคือเป็นความหนักทั้งการรักษาสัจจะแห่งใจ
และเป็นความหนักทั้งการปฏิบัติซึ่งอาจเป็นส่วนแห่งการทรมานตนให้ลําบากมากขึ้นกว่าเดิม 
 ตอนท่ี 3 กรรมฐานคหณนิทเทส ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 133 – 200) กรรมฐานเป็นการปฏิบัติอย่างพิเศษ ช่วยในการขัดเกลาหรือ
กําจัดกิเลสซึ่งเป็นเคร่ืองทําจิตใจให้เศร้าหมองและไม่ผ่องใส เป็นข้อปฏิบัติที่ผู้กระทําต้องทําด้วยใจและมี
ความสมัครใจด้วย ไม่เป็นกิจที่พึงบังคับให้กระทํา เป็นเน้ือหาเก่ียวกับการเจริญกรรมฐาน คือ 

1.  สมาธิเอกกทุกวัณณนา เป็นสมาธิเพียงอย่างเดียว หรือเป็นสมาธิ 2 
2.  สมาธิติกวัณณนา สมาธิมี 3 คือพรรณนาเร่ืองสมาธิอย่างตํ่า อย่างกลาง และอย่างสูง 
3.  สมาธิจตุกกวัณณนา สมาธิมี 4 จําแนกตามการปฏิบัติและความรู้ 
4.  ทสปลิโพวัณณนา การพรรณนาเรื่อปลิโพธ 10 ประการ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติสมาธิ 
5.  กรรมฐานทายกวัณณนา การพรรณนาเร่ืองอาจารย์ผู้ฝึกกรรมฐาน 
6.  จริยาวัณณนา การพรรณนาเร่ืองจริตต่างๆ ของผู้ฝึกกรรมฐาน 
7.  จัตตาฬีสกัมมัฏฐานวัณณนา การพรรณนาเร่ืองกรรมฐาน 40 ประการ  
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สรุปว่า ตอนที่ 3 เป็นการกล่าวถึงการถือปฏิบัติในกรรมฐาน โดยการปฏิบัติเช่นน้ีเป็นการเน้น
ที่การดําเนินชีวิตด้วยใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้ กล่าวคือกรรมฐานน้ีนับได้ว่าเป็น
ฐานแห่งการปฏิบัติตนให้ได้ประสบกับความต้ังมั่นแห่งใจหรือสมาธิซึ่งมีกล่าวไว้ในไตรสิกขาน่ันเอง 
ฉะน้ัน การรู้อย่างเข้าใจและการปฏิบัติในกรรมฐาน จึงจัดว่าเป็นส่วนสําคัญแห่งการเสริมสร้าง
ความสุขอย่างไม่อิงอามิสได้อีกแบบหน่ึง 
 ตอนท่ี 4 ปฐวีกสิณนิเทศ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 203 – 291)เป็นการเพ่งกสิณโดยมีดินเป็นอารมณ์ ท่านกล่าวว่า  

1.  อนนุรูปวิหาร พรรณนาเร่ืองวิหารที่ไม่เหมาะแก่การเจริญสมาธิ 18 ประการ  
2.  อนุรูปวิหาร พรรณนาเร่ืองวิหารที่เหมาะแก่การเจริญสมาธิ 5 ประการ 
3.  ขุททกปลิโพธ พรรณนาเร่ืองปลิโพธเล็กน้อย 
4.  ภาวนาวิธาน พรรณนาเรื่องวิธีการเจริญปฐวีกสิณ เป็นการเพ่งกสิณโดยมีดินเป็นอารมณ์ 
5.  สัตตสัปปายะ พรรณนาเร่ืองสัปปายะ 7 ประการ ให้ผู้บําเพ็ญกรรมฐานพึงเว้นเหตุ

แวดล้อมอันไม่สบาย เพราะจะทําให้สมาธิเสียไป 
6.  ทสวิธอัปปนาดกสัลละ พรรณนาความฉลาดในการเจริญอัปปนาสมาธิ 10 ประการ 
7.  นิมิตตาภิมุขปฏิปาทนะ พรรณนาเร่ืองการให้สมาธิมุ่งหน้าต่อนิมิต 
8.  ปัญจังควิปปหีนาทิ พรรณนาเร่ืองการละองค์แห่งฌาน 5 ประการ 
9.  ติวิธกัลยาณะ พรรณนาเร่ืองความงาม 3 ประการ 
10. จิรัฏฐิติสัมปาทนะ พรรณนาเร่ืองการให้สมาธิต้ังมั่นได้นาน 
11. นิมิตตวัฑฒนนัย พรรณนาเรื่องการขยายนิมิตต่างๆ เป็น “ปฏิภาคนิมิต” 
12. ปัญจวสีกถา พรรณนาเร่ืองวสีความชํานาญ 5 ประการ 
13. ทุติยฌานกถา พรรณนาเร่ืองทุติยฌาน 
14. ตติยฌานกถา พรรณนาตติยฌาน 
15. จตุตถฌานกถา พรรณนาจตุตตถฌาน 
16. ปัญจกฌานกถา พรรณนาปัญจกฌาน  

สรุปว่า ตอนที่ 4 เป็นการกล่าวถึงปฐวีกสิณหรือการเพ่งพิจารณาธาตุคือดิน ซึ่งนับว่าเป็น 1 
ในบรรดาธาตุ 4 (ดิน นํ้า ไฟ และลม) โดยการพิจารณาธาตุดินเช่นน้ีก่อให้เกิดความเข้าใจในสรรพสิ่ง
ในโลกน้ี ซึ่งเมื่อบุคคลพัฒนาจิตได้ดังกล่าวแล้วความต้ังมั่นแห่งใจหรือสมาธินับว่าเป็นบ่อเกิดแห่ง
ปัญญาก็จะได้รับการกระตุ้นให้เกิดอย่างต่อเน่ืองจนนําไปสู่ความสุขใจและพ้นทุกข์ได้ในที่สุด 

ตอนท่ี 5 เสสกสิณนิเทศ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 301 – 310) คือ กสิณ 9 ชนิดที่พรรณนาต่อจากตอนที่ 4 ปฐวีกสิณนิเทศ  

1.  อาโปกสิณกถา พรรณนาการเจริญอาโปกสิณ (เพ่งดูนํ้า) 
2.  เตโชกสิณกถา พรรณนาการเจริญเตโชกสิณ (เพ่งดูไฟ) 
3.  กสิณกถา พรรณนาการเจริญวาโยกสิณ (เพ่งลม) 
4.  นีลกสิณกถา พรรณนาการเจริญนีลกสิณ (เพ่งดูสีเขียว) 
5.  ปีตกสิณกถา พรรณนาการเจริญปีตกสิณ (เพ่งดูสีเหลือง) 
6.  โลหิตกสิณกถา พรรณนาการเจริญโลหิตกสิณ (เพ่งดูสีแดง) 
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7.  โอทาตกสิณกถา พรรณนาการเจริญโอทาตกสิณ (เพ่งดูสีขาว) 
8.  อาโลกกสิณกถา พรรณนาเจริญอาโลกกสิณ (เพ่งดูแสงสว่าง) 
9.  ปริจฉินนากาสกสิณกถา พรรณนาการเจริญกสิณที่กําหนดอากาศ (เพ่งดูอากาศ) 
10. ปกิณณกกถา พรรณนาเรื่องปกิณณกะเก่ียวกับกสิน เช่น ความสามารถของผู้ได้ฌาน

ซึ่งสําเร็จมาจากกสิณ  
สรุปว่า ตอนท่ี 5 เป็นการกล่าวถึงกิเลสกสิณซึ่งเป็นกสิณที่เหลือจากปฐวีกสิณที่มีกล่าวไว้แล้ว

ในบทที่แล้ว กล่าวคือเป็นการพรรณนาถึงกสิณ 8 ประการ มีอาโปกสิณหรือกสิณคือนํ้า เป็นต้น ซึ่ง
เป็นการสอนให้พิจารณาหรือเพ่งสิ่งต่างๆเพ่ือให้เกิดความสามารถแห่งใจหรือสมาธิน่ันเอง 

ตอนท่ี 6 อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 315 – 337) อสุภ คือ การพิจารณาซากศพต่าง ๆ 10 อย่าง ให้เป็น
อารมณ์ โดยขณะพิจารณาซากศพต่าง ๆ ก็ให้บริกรรมไปด้วย  

1.  อุทธุมาตกาทิปทัตถวัณณนา พรรณนาความหมายของบทต่าง ๆ มีบทว่าอุทธุมาตก 
2.  อุทธุมาตกกัมมัฏฐาน พรรณนาอุทธุมาตกกรรมฐาน 
3.  ฉยกถา พรรณนาการวินิจฉัยต่างเก่ียวกับอสุภกรรมฐาน 
4.  วินีลกาทิกัมมัฏฐาน พรรณนาอสุภกรรมฐานต่าง ๆ มวีีนีลกรรมฐานเป็นต้น 
5.  ปกิณณกกถา พรรณนาเร่ืองปกิณณกะเก่ียวกับอสุภกรรมฐาน  

สรุปว่า ตอนท่ี 6 เป็นการกล่าวถึงอสุภกรรมฐานซึ่งเป็นการสอนให้พิจารณาความไม่สวยไม่
งามของร่างกาย อาทิเช่น พิจารณาซากศพที่พองข้ึนหรือซากศพที่มีสีเขียวคล้ํา กล่าวคือ ในที่น้ีเป็น
การเน้นยํ้าในพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของสังขารคือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่มีอัตตาที่แท้จริง  
ฉะน้ัน เน้ือหาในบทน้ีจึงเป็นส่วนแห่งการพัฒนาสมาธิเพ่ือก่อเกิดปัญญาอีกระดับหน่ึงได้ 

ตอนที่ 7 ฉอนุสสตินิเทศ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้าที่ 343 – 393) สติ คือ ความระลึกหรืออารมณ์ที่ควรน้อมนําไปไว้ใน
ใจ เพ่ือเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว ทําจิตใจให้สงบ สังเวช และเป็นเคร่ืองยังจิตใจให้เกิดความเสื่อมใส โดยใน
ที่น้ี เรียกว่า อนุสสติ มี 6 ประการ  

1.  พุทธานุสสติกถา พรรณนาการเจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน 
2.  ธัมมานุสสติกถา พรรณนาการเจริญธัมมานุสสติกรรมฐาน 
3.  สังฆานุ สสติกถา พรรณนาการเจริญสังฆานุสสติกรรมฐาน 
4.  สีลานุสสติกถา พรรณนาการเจริญสีลานุสสติกรรมฐาน เป็นศีลอันบริสุทธ์ิของตน 
5.  จาคานุสสติกถา พรรณนาการเจริญจาคานุสสติกรรมฐาน เป็นการบริจาค และคุณแห่ง

การบริจาค 
6.  เทวตานุสสติกถา พรรณนาการเจริญเทวตานุสสติกรรมฐาน เป็นคุณธรรมท่ีทําบุคคลให้

เป็นเทวดามีศรัทธา เป็นต้น  
 7.  ปกิณณกกถา พรรณนาเรื่องปกิณณกะเกี่ยวกับการเจริญอนุสสติทั้ง 6  

สรุปว่า ตอนที่ 7 เป็นการกล่าวถึงอนุสสติ 6 อย่างหรือสิ่งที่ควรนํามาเป็นอารมณ์ในการระลึก
หรือพิจารณาให้ก่อเกิดความดีอย่างสูงสุด และเป็นเครื่องมือแห่งการสร้างกําลังใจให้เกิดความเพียร
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พยายามในการปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น ยึดถือพระคุณของพระพุทธองค์เป็นที่ต้ัง ซึ่งเมื่อพิจารณาได้เช่นน้ี
แล้ว กําลังใจที่จะเดินตามปฏิบัติตามพระพุทธองค์เพ่ือความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นตามมา 

ตอนท่ี 8 อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์
(อาจ อาสภมหาเถร) , 2554, หน้า 397 – 478) อนุสสติ คือ สิ่ งที่ควรนํามาเป็นที่ต้ังแห่งอารมณ์ที่ควร
ระลึกถึง หมายความว่า เมื่อสติปรารภอารมณ์อย่างใดอย่างหน่ึงเกิดขึ้น ก็มีช่ืออย่างน้ัน เช่นปรารภความ
ตายหรือนําความตายหรือนําความตายมาเป็นเคร่ืองเตือนสติอยู่ตลอดเวลา ก็มีช่ือว่ามรณัสสติ เป็นต้น 
สําหรับนิทเทสน้ีจะพรรณนาถึงอนุสสติ 4 ประการ ต่อจากอนุสสติ มี 6 ประการ ในฉอนุสสตินิเทศ รวม
เป็น อนุสสติ 10 ประการ ในกรรมฐาน 40 

1.  มรณัสติกถา พรรณนาการเจริญมรณสติกรรมฐาน คือ กาลมรณะ และอกาลมรณะ 
2.  กายคตาสติกถา พรรณนาการเจริญกายคตาสติกรรมฐาน อาการ 32 ของร่างกาย 
3.  อานาปานสติกถา พรรณนาการเจริญอานาปานสติกรรมฐานพิจารณากําหนดลมหายใจเข้าออก 
4.  อุปสมานุสติกถา พรรณนาการเจริญอุปสมาสติกรรมฐาน พิจารณาถึงพระนิพพานให้

เป็นอารมณ์  
สรุปว่า ตอนที่ 8 เป็นการกล่าวถึงอนุสสติหรือสิ่งอันเป็นที่ต้ังแห่งการระลึกถึง โดยในที่น้ีเน้น

การกล่าวถึงอนุสสติที่เหลือจากบทที่แล้ว เช่น มรณัสสติหรือกายคตาสติ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเน้น
กล่าวถึงสิ่งอันเป็นที่ต้ังแห่งการะลึกที่มีความละเอียดลึกซึ้งย่ิงขึ้นและเป็นไปเพ่ือความสงบแห่งจิตเพ่ือ
ความเจริญแห่งปัญญาอันเป็นส่วนแห่งวิปัสสนาเป็นลําดับต่อไป 

ตอนท่ี 9 พรหมวิหารนิเทศ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์
(อาจ อาสภมหาเถร) , 2554, หน้า 481 – 567) พรหมวิหาร 4 ประการ เป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่หรือผู้ที่
ได้ช่ือว่าเป็นนักปกครอง คุณธรรมทั้ง 4 ประการ น้ีเป็นการสร้างความรู้สึกที่แผ่ไปโดยไม่มีประมาณ ไม่
จํากัดชาติ ช้ัน วรรณะ ของบุคคลแต่ประการใด 

1.  เมตตาภาวนากถา พรรณนาการเจริญเมตตาพรหมวิหาร 
2.  กรุณาภาวนากถา พรรณนาการเจริญกรุณาพรหมวิหาร 
3.  มุทิตาภาวนากถา พรรณนาการเจริญมุทิตาพรหมวิหาร 
4.  อุเปกขาภาวนากถา พรรณนาการเจริญอุเบกขาพรหมวิหาร 
5.  ปกิณณกถาภาวนา พรรณนาเร่ืองปกิณณกะเก่ียวกับการเจริญพรหมวิหาร  

สรุปว่า ตอนที่ 9 เป็นการกล่าวถึงอนุสสติหรือสิ่งอันเป็นที่ต้ังแห่งการระลึกถึง โดยในที่น้ีเน้น
การกล่าวถึงอนุสสติที่เหลือจากบทที่แล้ว เช่น มรณัสสติหรือกายคตาสติ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเน้น
กล่าวถึงสิ่งอันเป็นที่ต้ังแห่งการะลึกที่มีความละเอียดลึกซึ้งย่ิงขึ้นและเป็นไปเพ่ือความสงบแห่งจิตเพ่ือ
ความเจริญแห่งปัญญาอันเป็นส่วนแห่งวิปัสสนาเป็นลําดับต่อไป 

ตอนที่ 10 อารุปปนิเทศ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 589 – 605) ประกอบด้วยเน้ือหาเก่ียวกับการเจริญอรูปฌาน ดังน้ี 

1.  อากาสนัญจาตยนกถา พรรณนาการเจริญอากาสานัญจาตยนกรรมฐาน 
2.  วิญญาณัญจาตนกถา พรรณนาการเจริญวิญญาณัญจายตนกรรมฐาน 
3.  อากิญจัญญายตนกถา พรรณนาการเจริญอากิญจัญญายตนกรรมฐาน 
4.  เนวสัญญานาสัญญายตนกถา พรรณนาการเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนกรรมฐาน 
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5.  ปกิณณกคาถา พรรณนาเร่ืองปกิณณกะเก่ียวกับการเจริญอรูปฌาน  
สรุปว่า ตอนที่ 10 เป็นการกล่าวถึงอรูปหรือสิ่งที่ไม่ใช่รูป โดยเป็นการพรรณนาหรือบรรยาย

ถึงสิ่งที่หยาบไปหาสิ่งที่ละเอียดย่ิงขึ้น กล่าวคือในส่วนน้ีเป็นส่วนแห่งคําสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้
เป็นฐานแห่งการเข้าถึงความเจริญอย่างสูงสุดคือ พระนิพพานเป็นการต่อไป 

ตอนท่ี 11 สมาธินิเทศ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 609 – 645) สมาธิ คือ การที่จิตต้ังมั่นไม่หว่ันไหวไปกับอารมณ์ภายนอก
ที่มากระทบ แต่จะสงบอยู่จุดใดจุดหน่ึง  

1.  อาหาเรปฏิกูลภาวนา พรรณนาการเจริญอาหาเรปฏิกูล พิจารณาความน่าเกลียดใน
อาหารท่ีกลืนกินเข้าไป 

2.  จตุธาตุวัตถานาภาวนา พรรณนาการเจริญการกําหนดธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย 
3.  สมาธิอานิสังสกถา พรรณนาอานิสงส์ของการเจริญสมาธิ 

สรุปว่า ตอนท่ี 11 เป็นการกล่าวถึงสมาธิซึ่งเป็นคุณธรรมท่ีเป็นความต้ังมั่นแห่งใจ กล่าวคือ
เป็นบทเรียนที่มีเน้ือหาว่าด้วยสิ่งต่างๆที่สามารถนํามาเป็นอารมณ์แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมได้ 
เช่น อาหารก็สามารถนํามาพิจารณาให้เห็นความปฏิกูลและน่ารังเกียจ จนนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจ
ในสรรพสิ่งเป็นลําดับต่อไป 

ตอนที่ 12 อิทธิวิธินิเทส ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร),  2554, หน้า 649 – 692) เมื่ออภิญญา คือ ธรรมที่ควรรู้ย่ิง เป็นอิทธิวิธีที่เป็น
ส่วนโลกิยะอภิญญาอย่างแรกใน 5 ที่เป็นส่วนโลกุตตระมี 1 ประกอบด้วยเน้ือหาเก่ียวกับวิธีทําฤทธ์ิ
ต่าง ๆ ดังน้ี 

1.  อภิญญากถา พรรณนาเร่ืองการเจริญอภิญญาต่างๆ  
2.  ทสอิทธิกถา (อิทธิวิธี) พรรณนาเร่ืองการทําฤทธ์ิทั้ง 10 ประการ  
3.  นันโทปนันทนาคทมนกถา พรรณนาเร่ืองการทรมานนันโทปนันทนาคราช  

สรุปว่า ตอนที่ 12 เป็นการกล่าวถึงธรรมที่ควรรู้ย่ิงหรืออภิญญา ซึ่งเป็นผลแห่งการประพฤติ
ปฏิบัติทางจิต กล่าวคือเน้ือหาในท่ีน้ีได้พรรณนาถึงความรู้อย่างย่ิงยวดที่ผู้ปฏิบัติตามคําสอนของพระ
พุทธองค์จะพึงได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการสามารถรู้ใจของผู้อ่ืนได้ หรือ การแสดงฤทธ์ิได้ ฉะน้ัน สิ่งที่ผู้
ศึกษาจะได้เห็นอย่างชัดเจนในที่น้ีคือความเป็นเหตุเป็นผลในพระพุทธศาสนา หรือเมื่อมีการปฏิบัติที่
ถูกต้องแล้ว ผลที่ได้รับก็ย่อมชัดเจนและเป็นไปได้เสมอ 

ตอนท่ี 13 อภิญญานิเทศ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 695 – 721) แสดงโลกิยอภิญญา 4 ประการ รวมกับอิทธิวิธีในตอน
ที่ 12 เป็นโลกิยอภิญญา 5 ผลที่เกิดจากการบําเพ็ญเพียรทางจิตประกอบด้วยเน้ือหาเก่ียวกับการ
เจริญอภิญญาต่าง ๆ ดังน้ี 

1.  ทิพพโสตธาตุกถา พรรณนาเร่ืองการเจริญทิพพโสตธาตุ (หูทิพย์) 
2.  เจโตปริยญาณกถา พรรณนาเร่ืองการเจริญเจโตปริยญาณ (รู้ใจผู้อ่ืน) 
3.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณกถา พรรณนาเรื่องการเจริญปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได้) 
4.  จุตูปปาตญาณกถา พรรณนาเร่ืองการเจริญจุตูปปาตญาณ (รู้การเกิดของเหล่าสัตว์) 
5.  ปกิณณกกถา พรรณนาเร่ืองปกิณณกะเก่ียวกับการเจริญอภิญญาต่าง ๆ  
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สรุปว่า ตอนท่ี 13 เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่ย่ิงยวดหรืออภิญญาอีกคร้ัง ด้วยว่าในบทท่ีแล้วได้
พรรณนาถึงอภิญญาไปแล้วบางส่วนเท่าน้ัน ฉะน้ัน ในที่น้ี จึงเป็นการอธิบายเพ่ิมเติมในบางส่วน 
กล่าวคือได้อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่ว่าด้วยจุตูปปาตญาณหรืออภิญญาอ่ืนๆ ให้พิเศษย่ิงขึ้น ด้วยว่าการ
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาน้ันมีหลายรูปแบบและแต่ละรูปแบบก็มีผลหรืออานิสงส์ที่พิเศษแตกต่างกัน
ไป ฉะน้ัน การกล่าวให้ย่ิงขึ้นจึงเป็นการสมควรเป็นอย่างย่ิง 

ตอนที่ 14 ขันธนิเทส ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร),  2554, หน้า 731 – 798) ประกอบด้วยเนื้อหาเก่ียวกับภูมิปัญญาประการแรก คือ 
ขันธ์ 5 ดังน้ี 

1.  ปัญญากถา พรรณนาความเบ้ืองต้นเก่ียวกับเรื่องปัญญา 
2.  ปัญญาปเภทกถา พรรณนาเร่ืองประเภทของปัญญา 
3.  ปัญญาภูมิมูลสรีรววัตถานะ พรรณนาเร่ืองการกําหนดภูมิ มูล และสรีระของปัญญา 
4.  รูปขันธกถา พรรณนาเร่ืองรูปขันธ์ 
5.  วิญญาณขันธกถา พรรณนาเร่ืองวิญญาณขันธ์ 
6.  เวทนาขันธกถา พรรณนาเร่ืองเวทนาขันธ์ 
7.  สัญญาขันธกถา พรรณนาเร่ืองสัญญาขันธ์ 
8.  สังขารขันธกถา พรรณนาเร่ืองสังขารขันธ์ 
9.  อคีตาทิวิภาคกถา พรรณนาการจําแนกอารมณ์มีอตีตารมณ์ 
10. กมาทิวินิจจฉยกถา พรรณนาการวินิจฉัย  

สรุปว่า ตอนท่ี 13 เป็นการกล่าวถึงขันธ์ 5 ที่ประกอบไปด้วยรูป เวทนา สัญญา สังขารและ
วิญญาณ โดยท้ัง 5 ส่วนน้ีนับว่าเป็นบทพิจารณาถึงความเป็นจริงของสรรพส่ิง เพราะเมื่อจําแนก
แยกแยะสิ่งที่เห็นหรือสัมผัสแล้ว ก็ล้วนรวมลงในทั้ง 5 ส่วนน้ีทั้งน้ัน หรือรวมลงในนามและรูปเท่าน้ัน 
ซึ่งถ้าเข้าใจได้เช่นน้ีแล้ว การเจริญวิปัสสนากรรมฐานย่อมเป็นไปได้เสมอและสามารถเห็นผลได้อย่าง
เร็วแน่นอนที่สุด 

ตอนที่ 15 อายตนธาตุนิเทส ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 805 – 811) ประกอบด้วยเน้ือหาเก่ียวกับอายตนะ 12 และธาตุ 18 ดังน้ี 

1.  อายตนวิตถารกถา พรรณนาเร่ืองอายตนะเร่ืองอายตนะ 12 
2.  ธาตุวิตถารกถา พรรณนาเร่ืองธาตุ 18  

สรุปว่า ตอนที่ 15 เป็นการกล่าวถึงอายตนะภายในและอายตนะภายนอก กล่าวคือเป็นการ
พรรณนาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตากับรูป หูกับเสียง เป็นต้น โดยมุ่งให้เห็นการเกิดขึ้นแห่งอารมณ์รัก 
เกลียด และหลง เพราะอารมณ์เหล่าน้ีล้วนมาจากการผสมผสานกันระหว่างอายตนะภายในและ
ภายนอกดังกล่าว ซึ่งเมื่อว่ากันตามความจริงแล้ว อารมณ์ที่เกิดต่อเน่ืองจากการประจบกันดังกล่าวหา
มีอยู่จริง ๆ ไม่ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราล้วนเป็นการปรุงแต่งเท่าน้ัน 

ตอนที่ 16 อินทรียสัจจนิเทส ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 821 – 852) หน้า ประกอบด้วยเน้ือหาเก่ียวกับอินทรีย์ และอริยสัจ 4 
เพ่ือให้เป็นผู้มากไปด้วยความสลด ดํารงตนอยู่ในอินทรีย์สังวร รู้ที่สุดของทุกข์ได้เพราะกําหนดรู้อินทรีย์
ทั้งหลาย ดังน้ี 
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1.  อินทริยวิตถารกถา พรรณนาเร่ืองอินทรีย์ 22 
2.  สัจจวิตถารกถา พรรณนาเร่ืองอริยสัจ 4 
3.  ทุกขนิทเทสกถา พรรณนาเร่ืองทุกข์ 
4.  สมุทยนิทเทสกถา พรรณนาเร่ืองสมุทัย 
5.  นิโรธนิทเทสกถา พรรณนาเร่ืองนิโรธ 
6.  นิพพานกถา พรรณนาเร่ืองนิพพาน 
7.  มัคคนิทเทสกถา พรรณนาเร่ืองมรรค 
8.  เอกวิธาทิวินิจฉยกถา พรรณนาวินิจฉัยอริสัจโดยแยกเป็นอย่างต่าง ๆ  

สรุปว่า ตอนที่ 16 เป็นการกล่าวถึง บ่อเกิดแห่งปัญญาที่แท้จริงคืออริยสัจ 4 ประกอบด้วย 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค กล่าวคือคําสอนเรื่องอริยสัจน้ีนับว่าเป็นหลักคําสอนที่บอกถึงความ
สมเหตุสมผลที่สุดในพระพุทธศาสนา โดยสมุทัยและมรรคเป็นเหตุ ส่วนทุกข์และนิโรธเป็นผล ฉะน้ัน 
ในที่น้ีจึงกล่าวได้ว่าปัญญาที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาก็คือการเข้าใจในอริยสัจ 4 น่ีเอง 
 ตอนท่ี 17 ปัญญาภูมินิเทส ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 863 – 968) ประกอบด้วยเน้ือหาเก่ียวกับภูมิของปัญญาประการ
สุดท้ายเป็นกลุ่มธรรมมี 11 ประการ 

1.  ปฏิจจสมุปปทากถา พรรณนาเร่ืองปฏิจจสมุปบาท 
2.  อวิชชาปัจจยาสังขารปทกถา พรรณนาแก้บทอวิชฺชาปจฺจยา 
3.  ปัฏฐานปัจจยกถา พรรณนาปัฏฐานปัจจัย 
4.  อวิชชาปัจจยาสังขารปทวิตถารกถา พรรณนาแก้บทว่า อวิชฺชาปจฺจยา 
5.  สังขารปัจจยาวิญญาณปทวิตถารกถา พรรณนาแก้บทว่า สงฺขารปจฺจยาวิญฺญาณ 
6.  วิญญาณปัจจยานามรูปปทวิตถารกถา พรรณนาแก้บทว่า วิญญฺญาณปจฺจยานามรูป 
7.  นามรูปปัจจยาสฬายตนปทวิตถถารกถา พรรณนาแก้บทว่า นามรูปปจฺยา 
8.  สฬายตนปัจจัยผัสสปทวิตรถารกถา พรรณนาแก้บทว่า สฬายตนปจฺจยา 
9.  ผัสสปัจจยาเวทนาปทวิตถารกถา พรรณนาแก้บทว่า ผสฺสปจฺจยา 
10. เวทนาปัจจยาตัณหาปทวิตถารกถา พรรณนาแก้บทว่า เวทนาปจฺจยา 
11. ตัณหาปัจจยาอุปาทานปทวิตถารกถา พรรณนาแก้บทว่า ตณฺหาปจฺจยา 
12. อุปาทานปัจจยาภวปทวิตถารกถา พรรณนาแก้บทว่า อุปาทานปจฺจยา 
13. ภวปัจจยาชาติอาทิปทวิตถารกถา พรรณนาแก้บทว่า ภวปจฺจยา 
14. ภวจักกกถา พรรณนาแก้บทว่า ภวจกฺกํ  

สรุปว่า ตอนที่ 17 เป็นการกล่าวถึงที่ต้ังหรือภูมิที่เป็นที่เกิดของปัญญา หมายความว่าปัญญา
จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีฐานคือรู้เหตุและผลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในที่น้ีได้นําเสนอเร่ืองปฏิจจสมุปทา
บาทซึ่งเป็นหลักธรรมที่แสดงถึงสายเกิดและสายดับ เป็นต้นว่าสายเกิดคืออวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิด
สังขารหรือสายดับคืออวิชชาดับสังขารจึงดับ 

ตอนที่ 18 ทิฏฐิวิสุทธิเทส ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 977 – 986) ประกอบด้วยเน้ือหาเก่ียวกับทิฏฐิวิสุทธิ คือ ความเห็น
อย่างถูกต้องซึ่งนามรูป ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา 
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1.  นามรูปปริคคหกถา พรรณนาเรื่องการกําหนดนามรูป (นามรูปปริจเฉกทญาณ) 
2.  อรูปธัมมานัง อุปัฏฐานนการกถา พรรณนาเรื่องอาการปรากฏของอรูปธรรม 
3.  สัมพหุลสุตันตสังสันทนา เปรียบเทียบความในพระสูตรหลายพระสูตร 
4.  อุปมาหินามรูปวิภาวนา พรรณนาเรื่องอุปมาของนามรูป 

สรุปว่า ตอนที่ 18 เป็นการกล่าวถึงความหมดจดหรือความบริสุทธ์ิแห่งความเห็น โดยได้แสดง
ถึงความหมดจดแห่งศีลและจิตก่อน ลําดับต่อมาก็ได้นําเสนอถึงความหมดจดแห่งทิฏฐิ โดยใช้นัยแห่ง
การอธิบายที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่าในญาณ 14 ประการ เป็นหลักอธิบายเพ่ิมเติม 

ตอนท่ี 19 กังขาวิตรณวิสุทธินเิทส ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระ -
พุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 995 – 1006) เก่ียวกับกังขาวิตรณวิสุทธิ ดังน้ี 

1.  ปัจจยปริคคหกถา พรรณนาเรื่องการกําหนดปัจจัยของนามรูป(ปัจจยปริคคหญาณ) โดย
ข้ามพ้นความสงสัยในอดีต อนาคต และปัจจุบัน  

สรุปว่า ตอนที่ 19 เป็นการกล่าวถึงความหมดจดเพราะพ้นจากความสงสัยในสิ่งที่เป็นอดีต 
อนาคตและปัจจุบัน กล่าวคือความบริสุทธ์ิประเภทน้ีเป็นความเข้าใจในสรรพสิ่งในกาลทั้ง 4 อย่าง
ถูกต้อง โดยไม่มีความติดข้อง เป็นความหลุดพ้นจากการยึดติดในตัวตนและสิ่งภายนอกทั้งหมด 

ตอนท่ี 20 มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 1009 – 1068) ประกอบด้วยเนื้อหา
เก่ียวกับมัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ดังน้ี 

1.  สัมมสนญาณกถา พรรณนาเร่ืองสัมมสนญาณ ปัญญาที่เห็นแจ้ง 
2.  จัตตาฬีสาการอนุปัสสนากถา พรรณนาการเห็นนามรูปโดยอาการ 40 
3.  อิทริยติกขการณนวกกถา พรรณนาการทําอินทรีย์ให้กล้าโดยอาการ 9 
4.  รูปนิพพัตติปัสสนาการกถา พรรณนาอาการเห็นแจ้งความเกิดของรูป 
5.  อรูปนิพพัตติปัสสนาการกถา พรรณนาอาการเห็นแจ้งความเกิดของอรูป 
6.  รูปสัตตกสัมมสนกถา พรรณนาการพิจารณารูปโดยอาการ 7 
7.  อรูปสัตตกสัมมสนกถา พรรณนาการพิจารณาอรูปโดยอาการ 7 
8.  อุทยัพพยญาณกถา พรรณนาเรื่องอุทยัพพยญาณ ปัญญาเห็นแจ้งความเกิด ความ

เสื่อม 
9.  วิปัสสนูปกิเลสกถา พรรณนาเร่ืองวิปัสสนูปกิเลส 10 ประการ 
10. มัคคามัคคววัตถานกถา พรรณนาการกําหนดทางและไม่ใช่ทางแห่งธรรมท้ังหลาย  

สรุปว่า ตอนที่ 20 เป็นการกล่าวถึงความหมดจดแห่งญาณที่เป็นเคร่ืองมือตัดสินว่าน้ีเป็นทาง
ที่ใช่ น้ีเป็นทางที่ไม่ใช่ กล่าวคือญาณน้ีเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็จะคอยเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิบัติให้แต่ละคน
สามารถเข้าใจความเป็นจริงอย่างถูกต้อง โดยไม่มีกิเลสประการใดมาทําให้เกิดความมัวหมองได้ เป็น
ความบริสุทธ์ิแท้ 

ตอนท่ี 21 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทส ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 1072 – 1125) เป็นความหมดจดแห่งความรู้ ความเห็น
ปฏิบัติที่ถูกต้องโดยข้อธรรมหมายถึง ญาณ 8 มีสัจจานุโลมิกญาณเป็น 9 หมายถึงวิปัสสนาญาณ 9 

1.  อุปกิเลสวิมุตตอุทยัพพยญาณกถา พรรณนาเร่ืองอุทยัพพยญาณที่พ้นอุปกิเลส 
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2.  ภังคานุปัสสนาญาณกถา พรรณนาเร่ืองภังคานุปัสสนาญาณ 
3.  ภยตุปัฏฐานญาณกถา พรรณนาเร่ืองภยตุปัฏฐานญาณ 
4.  อาทีนวานุปัสสนาญาณกถา พรรณนาเร่ืองอาทันวานุปัสสนาญาณ 
5.  นิพพิทานุปัสสนาญาณกถา พรรณนาเร่ืองนิพพิทานุปัสสนาญาณ 
6.  มุญจิตุกัมยตาญาณกถา พรรณนาเร่ืองมุญจิตุกัมยตาญาณ 
7.  ปฏิสังขานุปัสสนาญาณกถา พรรณนาเร่ืองปฏิสังขานุปัสสนาญาณ 
8.  สังขารุเปกขาญาณกถา พรรณนาเร่ืองสังขารุปเปกขาญาณ 
9.  อนุโลมญาณกถา พรรณนาเร่ืองอนุโลมญาณ 
10. วุฏฐานคามินีวิปัสสนากถา พรรณนาเร่ืองวุฏฐานคามินีวิปัสสนา 

สรุปว่า ตอนที่ 21 เป็นการกล่าวถึงญาณซึ่งเป็นตัวกําหนดความรู้และความเห็นอย่างถูกต้อง
หลังจากที่ได้มีการปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือเป็นญาณที่อยู่ในรูปแบบแห่งกรรมฐานประเภทท่ี
เรียกว่าวิปัสสนาน่ันเอง ด้วยว่าเป็นการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งได้อย่างถ่องแท้ โดยไม่มีสิ่งใดๆมา
หลอกลวง จนเกิดความหลงผิดหรือเกิดมิจฉาทิฏฐิได้ 

ตอนท่ี 22 ญาณทัสสนวิสุทธินิเทส ได้แสดงอธิบายเอาไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จ 
พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า ประกอบด้วยเน้ือหาเก่ียวกับญาณทัสสนวิสุทธิดังน้ี 

1.  ปฐมมัคคญาณกถา พรรณนาเร่ืองปฐมรรคญาณ 
2.  โสตาปันนปุคคลกถา พรรณนาเรื่องโสดาบันบุคคล 
3.  มัคคญาณกถา พรรณนาเร่ืองทุติยมรรคญาณ 
4.  ตติยมัคคญาณกถา พรรณนาเร่ืองตติยมรรคญาณ 
5.  จตุตถมัคคญาณกถา พรรณนาเร่ืองจตุตถมรรคญาณ 
6.  อรหันตปุคคลกถา พรรณนาเร่ืองอรหันตบุคคล 
7.  โพธิปักขิยกถา พรรณนาเร่ืองโพธิปักขิยธรรม 
8.  วุฏฐานพลสมาโยคกถา พรรณนาเร่ืองวุฏฐานะและพลสมาโยค 
9.  ปหาตัพพธมฺมปหานกถา พรรณนาเร่ืองธรรมที่มรรคญาณพึงละ 
10. ปริญญาทิกิจจกถา พรรณนาเร่ืองกิจในเรื่องอริยสัจมีปริญญากิจเป็นต้น 
11 .ปริญญาทิปเภทกถา พรรณนาเร่ืองประเภทของกิจมีปริญญากิจเป็นต้น 

สรุปว่า ตอนที่ 22 เป็นการกล่าวถึงความสมบูรณ์ทางคุณธรรม หรือการละกิเลสทั้งหลายของ
พระอริยบุคคลช้ันต่างๆในทางพระพุทธศาสนา โดยเริ่มต้ังแต่พระโสดาบันเป็นต้นไป จนในที่สุดก็คือ
พระอรหันต์ซึ่งเป็นบุคคลที่หลุดพ้นแล้ว หมายความว่า ญาณในบทน้ีเป็นญาณในมรรคทั้ง 4 อาทิเช่น 
อนาคามิมรรคและเป็นญาณที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองจากโคตรภูญาณน่ันเอง 

ตอนที่ 23 ปัญญาภาวนานิสังสนิเทส ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จ-
พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 1183 – 1226) ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
อานิสงส์ของการเจริญ 

1.  อานิสังสปกาสนา พรรณนาเร่ืองอานิสงส์ของการเจริญปัญญา 
2.  นานากิเลสวิทธังสนกถา พรรณนาการกําจัดกิเลสต่าง ๆ 
3.  ผลสมาปัตติกถา พรรณนาเร่ืองผลสมาบัติ 
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4.  นิโรธสมาปัตติกถา พรรณนาเร่ืองนิโรธสมาบัติ 
5.  อาหุเนยยภาวาทิสิทธิกถา พรรณนาเร่ืองความสําเร็จเป็นอาหุไหยบุคคลเป็นต้น 
6.  นิคมกถา คาถาท้ายปกรณ์ คําอุทิศกุศล คําอธิฐานของพระพุทธโฆสาจารย์ 

สรุปว่า ตอนที่ 23 เป็นการกล่าวถึงปัญญาหรือความรอบรู้ในสรรพสิ่งอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ที่สุดด้วยว่าแนวคําสอนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคน้ีได้เป็นหลักการที่พัฒนาผู้ปฏิบัติตามคําสอน
ของพระพุทธองค์ โดยเร่ิมต้ังแต่ศีลหรือความฝึกหัดร่างกายและวาจา ต่อมาเป็นหลักแห่งความต้ังใจ
มั่นซึ่งคือสมาธิ ส่วนประการสุดท้ายคือปัญญาซึ่งเป็นเน้ือหาที่ปรากฏอยู่ในบทน้ี โดยเป็นการพรรณนา
ให้เห็นผลอย่างชัดแจ้งว่าปัญญาจะเกิดได้ต้องมีการพัฒนามาอย่างเป็นลําดับ เป็นขั้นเป็นตอน ไม่ใช่แค่
คิดก็เป็นปัญญาแล้วแต่ปัญญาที่แท้จริงต้องผสมผสานด้วยการปฏิบัติและการปฏิบัติจะเห็นผลได้ก็ต้อง
มาจากการศึกษาที่ถูกทางด้วย 

การสรุปเน้ือหาแต่ละตอนที่แสดงไว้ เป็นการสรุปเน้ือหาโดยภาพรวมในเบ้ืองต้น เพ่ือคัดเลือก
หลักคําสอนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไปใช้วิเคราะห์ในขั้นรายละเอียด ซึ่งเน้ือหาของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ปรากฏใน คือ หลักคําสอนด้านศีล หลักคําสอนด้านสมาธิ และหลักคํา
สอนด้านปัญญา 

 
3.2 หลักธรรมคําสอนด้านศีล 
 เป็นหลักธรรมที่มีคุณค่าต่อผู้ปฏิบัติเองและรวมไปถึงคุณค่าต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
แต่เมื่อไม่ปฏิบัติอยู่ในศีล เป็นผู้ทุศีล ย่อมได้รับโทษแห่งความทุศีล ดังท่านแสดงไว้ว่า ไม่เป็นที่ชอบใจ
ของเทวดา ต้องเดือนร้อนเพราะคนมีศีลเขายกย่อง เป็นเย่ียงอย่างทางไม่ดีของคนอ่ืน ทําให้ไทยธรรม
ของทายกไร้ผล เป็นคนมีค่าน้อย ต้องหวาดระแวงอยู่เป็นนิตย์หมดหวังในการบรรลุคุณวิเศษมีโสดา
ปัตติผลเป็นต้น 
 ผู้ปฏิบัติอยู่ในศีล ย่อมได้รับอานิสงส์แห่งศีล ท่านพรรณนาโดยนัยตรงกันข้ามกับความเป็นผู้
ทุศีล อันเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดา และเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่สวรรค์และนิพพาน นอกจากยังมีหลักคํา
สอนเรื่องการปฏิบัติธุดงค์ที่ให้คุณค่าในการใช้ชีวิตอย่างสมถะไม่ฟุ่มเฟือย มีชีวิตที่เรียบง่าย มีความ
เป็นอยู่ที่สงบ 
 หลักธรรมคําสอนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคในส่วนศีลน้ี ท่านรวบรวมหลักคําสอนเก่ียวกับการปฏิบัติ
ศีลมาอธิบายไว้ หลักศีลที่สําคัญ คือการปฏิบัติตามหลักจตุปาริสุทธิศีล อันเป็นหลักคําสอนเพ่ือให้ผู้
ปฏิบัติมีความบริสุทธ์ิเป็นเบ้ืองต้นของการปฏิบัติกรรมฐาน เรียกว่า ศีลวิสุทธิ คือ จตุปาริสุทธิศีลซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบของ ปาฏิโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล ปัจจยสันนิสสิตศีล 
 ตอนที่ 1 สีลนิทเทส ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 9 – 24) ท่านได้รวบรวมหลักคําสอนเก่ียวกับการปฏิบัติศีลมาไว้จํานวน
มาก แต่ทั้งหมดก็สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) วารีตศีล หมายถึงข้อห้ามว่าไม่ควรทํา ถ้าทําก็
ถือว่าผิดศีล 2) จารีตศีล หมายถึงข้อบัญญัติที่ควรทํา ถ้าไม่ทําถือว่าผิดศีล และ 3) จาริกศีล เป็นกลุ่ม
ศีลที่เก่ียวกับความประพฤติมารยาทที่เป็นสมบัติผู้ดีสําหรับฆราวาส ได้แก่ ศีล 8 หรือศีล 5 และเพ่ือ
พรหมจรรย์ เช่นศีล 227 ของพระภิกษุ ศีล 10 ของสามเณร เป็นต้น สําหรับหลักศีลที่สําคัญ คือการ
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ปฏิบัติตามหลักจตุปาริสุทธิศีล อันเป็นหลักคําสอนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความบริสุทธ์ิเป็นเบ้ืองต้นของการ
ปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งเรียกว่า ศีลวิสุทธิ จตุปาริสุทธิศีลน้ีประกอบด้วยองค์ประกอบดังน้ี 

1.  ปาฏิโมกขสังวรศีล การสํารวมอยู่ในพระปาฏิโมกข์ 
2.  อินทรียสังวรศีล สํารวมระวังอินทรีย์ คือ หู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ มิให้พอใจหรือ

เสียใจ เมื่อกระทบอารมณ์ พยายามทําใจให้เฉยเพ่ือความสงบสุข มิใช่สุขอย่างไม่สงบ 
3.  อาชีวปาริสุทธิศีล คือ ความบริสุทธ์ิแห่งอาชีพ มีอาชีพบริสุทธ์ิไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีพ 
4.  ปัจจยสันนิสสิตศีล คือ ศีลที่เก่ียวกับการรับและการบริโภคปัจจัยใช้สอยของชีวิต 

 ปาฏิโมกขสังวรศีล 
ปาฏิโมกขสังวรศีล ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 

2554, หน้า 25 – 30) อธิบายว่า คือ ข้อสํารวมในพระปาฏิโมกข์ ในทุกขณะเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรง
ห้าม กระทําตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ซึ่งทรงบัญญัติเป็นสิกขาบท ปกติแล้วปาฏิโมกขสังวรศีล
น้ันเป็นข้อปฏิบัติสําหรับบรรพชิตฝ่ายเดียว สําหรับคฤหัสถ์ก็สามารถนําไปปฏิบัติตามได้ เพ่ือมุ่งกําจัด
และขัดเกลากิเลสให้เบาบางลง 

เมื่อการรักษาศีล คือ การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติ การปฏิบัติธรรม คือ การ
ฝึกฝนอบรมจิตใจให้งดงาม คนดีมีศีลธรรม คือ คนที่มีกายวาจาเรียบร้อยและมีจิตใจงดงามการรักษา
ศีลน้ันมี 3 วิธี เรียกว่า วิรัติ คือ การงดเว้น ได้แก่ (1) สมาทานวิรัติ การงดเว้นด้วยการสมาทาน (2) 
สัมปัตตวิรัติ การงดเว้นในขณะเผชิญหน้า (3) สมุจเฉทวิรัติ การงดเว้นโดยเด็ดขาด 

การท่ีจะรักษาศีลให้บริสุทธ์ิหมดจดเรียบร้อย ต้องประกอบด้วยวิรัติ 3 อย่างใดอย่างหน่ึง
ดังต่อไปน้ี 

1. สมาทานวิรัติ ได้แก่ การเปล่งวาจาขอสมาทานศีลจากพระภิกษุ สาม เณร หรือ จากบุคคล
ผู้มีศีลโดยการเปล่งวาจาขอสมาทานเป็นข้อ ๆ ไปดังน้ี 

ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนาเป็น
เครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และการใช้ให้คนอ่ืนฆ่า ในสิกขาบทน้ี เป็นทั้งสาหัตถิกประโยค 
เพราะลงมือฆ่าด้วยตนเอง, เป็นทั้งอาณัติกประโยค เพราะใช้ให้คนอ่ืนฆ่า 

อะทินนาทานา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมา ทานสิกขาบท คือเจตนา
เป็นเคร่ืองงดเว้นจากการลักทรัพย์ด้วยตนเอง และใช้ให้คนอ่ืนลัก ในสิกขาบทน้ี คําว่า“ทรัพย์” หมาย
เอาทั้งสวิญญาณกทรัพย์ ทรัพยที่มีวิญญาณครอง เช่น คน สัตว์ และ วิญญาณฏทรัพย์คือ ทรัพย์ที่ไม่มี
วิญญาณครอง ได้แก่ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ และหมายความรวมไปถึงสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้
และอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ในสิกขาบทน้ี เป็นทั้งสาหัตถิกประโยคเพราะลักด้วยตนเอง
เป็นทั้งอาณัติกประโยค เพราะใช้ให้คนอ่ืนลัก 

กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมา ทานสิกขาบท คือเจตนา
เป็นเคร่ืองงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ในสิกขาบทน้ี คําว่า “การประพฤติผิดในกาม”หมายถึง
การร่วมประเวณีในบุรุษและสตรีที่ไม่ใช่สามีภรรยาคู่ครองตนเอง สิกขาบทนี้เป็นสาหัตถิก ประโยค 
เพราะผิดประเวณีด้วยตนเองอย่างเดียว ไม่เป็นอาณัติกประโยค เพราะใช้ให้คนอ่ืนผิดประเวณี 

มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเป็น
เครื่องงดเว้นจากการพูดปด พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ และ พูดเพ้อเจ้อ ในสิกขาบทน้ี คําว่า
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“มุสาวาท” หมายความรวมไปถึง วจีทุจริต 4 ประการ คือ การปด พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ และ พูด
เพ้อเจ้อ การพูดปด ได้แก่ การพูดเท็จ หรือพูดให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งเรียกว่า มุสาวาท
การพูดคําหยาบ ได้แก่ การด่าว่าคนอ่ืนให้ได้รับความอับอาย เรีบกว่า ผรุสวาจา การพูดเพ้อเจ้อได้แก่ 
การพูดให้ไขว้เขว เหลวไหลไร้สาระ ทําให้เสียประโยชน์ของผู้อ่ืน เรียกว่า สัมผัปปลาปะสิกขาบทน้ี 
เป็นสาหัตถิกประโยค เพราะพูดด้วยตนเองอย่างเดียว ไม่เป็นอาณัติกประโยค เพราะให้ใช้คนอ่ืนพูด 

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทาน
สิกขาบท คือ เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความ
ประมาทในสิกขาบทน้ี คําว่า “สุราและเมรัย” หมายถึง สุรา 5 อย่างและเมรัย 5 อย่าง 

2. สัมปัตตวิรัติ ได้แก่ การงดเว้นในขณะเมื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์น้ัน ๆ เช่น มีช่องทาง
พอที่จะฆ่าเขาได้ แต่ระลึกถึงศีลจึงไม่ฆ่า มีช่องทางพอที่จะโกงเขาได้แต่ไม่โกง มีช่องทางพอที่จะล่วง
ประเวณีได้แต่ไม่ล่วงประเวณี มีเหตุที่จะต้องให้โกหกเขาได้แต่ไม่โกหกมีโอกาสท่ีจะด่ืมนํ้าเมาได้ แต่ไม่
ด่ืมเพราะคํานึงถึงศีลดังกล่าวแล้ว เรียกว่า สัมปัตตวิรัติ แปลว่า งดเว้นได้ในขณะประจวบเข้าเฉพาะ
หน้า จัดเป็นผู้รักษาศีลเช่นเดียวกัน 

3. สมุจเฉทวิรัติ หรือ เสตุฆาตวิรัติ ได้แก่ เว้นด้วยตัดขาด หรือด้วยชักสะพานตัดตอนเสียทีเดียว 
เว้นได้เด็ดขาด คือ การงดเว้นความช่ัว ของพระอริยะทั้งหลาย อันประกอบด้วยอริยมรรคซึ่งขจัดกิเลสที่
เป็นเหตุแห่งความช่ัวน้ัน ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ไม่เกิดมีแม้แต่ความคิดที่จะประกอบกรรมช่ัวน้ันเลย 

4. เป็นวิรัติของพระอริยบุคคล ตัวอย่างเช่น อยู่ในสถานะการณ์ถูกบังคับให้ทําร้ายผู้อ่ืน ถ้าไม่
ทําตนเองก็จะถูกฆ่า ก็ไม่ยอมฆ่าผู้อ่ืนโดยเด็ดขาด ยอมให้เขาฆ่าตนเองดีกว่าที่จะล่วงละเมิดศีล ดังน้ี
เป็นต้น  
 สรุปว่า ถ้าผู้ใดมีวิรัติ 3 อย่างน้ี ผู้น้ันก็มีศีล ถ้าไม่มีวิรัติ ก็หมายความว่า ศีลไม่มีในผู้น้ัน ดังน้ัน 
วิรัติถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับคฤหัสถ์ในการรักษาซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้บุคคลบรรลุธรรมได้
 อินทรียสังวรศีล 

อินทรียสังวร ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 
2554, หน้า 31 - 33) อธิบายว่า คือ การสํารวมระวังตนโดยอาศัยสติเป็นตัวกํากับสํารวมในอินทรีย์ทั้ง 
6 ซึ่งอาจเปรียบเทียบว่าคนเราน้ีมีช่องทางติดต่อกับภายนอกอยู่ 6 ทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
ใจ เหมือนกับบ้านก็มีประตูหน้าต่าง เป็นทางติดต่อกับภายนอก คนเราก็เหมือนบ้านที่มีประตูหน้าต่าง
อยู่ 6 ช่องทาง สิ่งต่างๆ ภายนอกที่เราจะรับรู้รับทราบก็มาจาก 6 ทางน้ี จะเป็นสิ่งที่ดีทําให้ใจของเรา
สงบผ่องใสก็มาจาก 6 ทางนี้ จะเป็นสิ่งที่ทําให้ใจของเราฟุ้งซ่าน ขุ่นมัว ก็มาจาก 6 ทางนี้เหมือนกัน
ช่องทางทั้ง 6 น้ีนับว่ามีความสําคัญมาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบช่องทางทั้ง 6 ไว้ดังน้ี 

1. ตาคนเราน้ีเหมือนงู คือ ชอบที่ลับ ๆ อะไรที่เขาปกปิดเอาไว้ละก็ชอบดู ย่ิงปกปิดย่ิงอยากดู 
แต่อะไรที่เปิดเผยออกแล้วไม่ลับแล้ว ความอยากดูกลับลดลง 

2. หูคนเราน้ีเหมือนจระเข้ คือ ชอบที่เย็น ๆ อยากฟังคําพูดเย็น ๆ ที่เขาชมตัว หรือคําพูด
เพราะ ๆ ที่เขาพูดกับเรา 
 3. จมูกคนเราน้ีเหมือนนกในกรง คือ ชอบด้ินรนพอได้กลิ่นอะไรก็ตามดมทีเดียวว่ามาจาก
ไหน 

4. ลิ้นคนเราน้ีเหมือนสุนัขบ้า คือ บ้านํ้าลายว่าง ๆ ไม่รู้จะทําอะไรขอให้ได้นินทาชาวบ้านละก็ชอบ 
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5. กายคนเราน้ีเหมือนสุนัขจิ้งจอก คือ ชอบที่อุ่น ๆ ที่นุ่ม ๆ ชอบซุก เด๋ียวจะไปซุกตักคนโน้น 
เด๋ียวจะไปซุกตักคนน้ี ชอบอิงคนโน้น ชอบจับคนน้ี 

6. ใจคนเรานี้เหมือนลิง คือ ชอบซน คิดโน่น คิดน่ี ประเด๋ียวก็ฟุ้งซ่านถึงเร่ืองในอดีตประเด๋ียว
ก็สร้างวิมานในอากาศถึงเรื่องในอนาคต ไม่ยอมอยู่น่ิง ไม่ยอมสงบ 

สุภีร์ ทุมทอง. (2554), หน้า 162) ได้อธิบายเอาไว้ว่า อินทรียสังวร เป็นการปฏิบัติอินทรีย์เพ่ือ
ควบคุมจิตใจ ควบคุมความรู้สึกป้องกันไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้น เมื่อเกิดทาง ตา หูจมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้
กิเลสครอบงํา ซึ่งหากขาดอินทรียสังวรจะเกิดจากอารมณ์ที่พอใจ อกุศลต่าง ๆ ก็มากข้ึนเป็นการพอกพูน
ความโลภ ความโกรธ ความหลงอันจะนําความทุกข์มาให้ 

ดังน้ัน ในการพิจารณาอินทรีย์สังวรนั้นควรที่จะมีสติ พินิจพิจารณาและใช้อย่างระมัดระวัง
อย่างให้พลังพลาดไปกับอินทรีย์ที่กระทบทางช่องทางทั้ง 6 อันเป็นเหตุทําให้เกิดกิเลสที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวเรา อินทรีย์สังวรนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเราจะสู้กับกิเลสชนะหรือแพ้ก็อยู่ตรงนี้ เรามีอินทร์สังวรดี
แล้ว โอกาสที่กิเลสจะรุกรานเราก็ยาก คุณธรรมต่าง ๆ ที่เราตั้งใจรักษาไว้ก็จะสามารถทําได้อย่างที่
ต้ังใจเหมือนบ้านถ้าเราใส่กุญแจ ดูแลประตูหน้าต่างอย่างดีแล้ว ถึงแม้ตามลิ้นชักตามตู้จะไม่ได้ใส่
กุญแจก็ย่อมปลอดภัย โจรมาเอาไปไม่ได้ แต่ถ้าเราขาดการสํารวมอินทรีไปดูในสิ่งไม่ควรดู จับต้อง
สัมผัสในสิ่งไม่ควรสัมผัส คิดในสิ่งไม่ควรคิด ฯลฯ แม้เราจะมีความต้ังใจรักษาศีล รักษาคุณธรรมต่าง ๆ 
ดีเพียงไร ก็มีโอกาสพลาดได้มาก เหมือนบ้านที่ไม่ได้ปิดประตู หน้าต่าง แม้จะใส่กุญแจตู้ ลิ้นชักดี
เพียงไรก็ย่อมไม่ปลอดภัย โจรสามารถมาลักไปได้ง่าย วิธีที่จะทําให้อินทรีย์สังวรเกิดขึ้นน้ัน ให้เราฝึก
ให้มีหิริโอตตัปปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ซึ่งหิริโอตตัปปะ ทําให้เกิดอินทรีย์สังวร อินทรีย์
สังวรทําให้เกิดศีล ศีลทําให้เกิดสมาธิ สมาธิทําให้เกิดปัญญา ผู้มีอินทรีย์สังวรดี ศีลก็ย่อมบริสุทธ์ิ ศีล
บริสุทธ์ิ สมาธิก็เกิดได้ง่าย สมาธิต้ังมั่นปัญญาก็เกิดขึ้น เป็นความสว่างภายในเห็นถึงสิ่งต่าง ๆ ตาม
ความเป็นจริงเห็นถึงตัวกิเลสที่ซุกซ่อนอยู่ภายใน และสามารถกําจัดไปให้หมดสิ้นได้ ทุกคนจึงควรฝึก
ให้เกิดอินทรีย์สังวรในตัวให้ได้ 

อาชีวปริสุทธิศีล 
อาชีวปาริสุทธิศีล ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 

2554, หน้า 34 - 45) อธิบายว่า คือ ความบริสุทธ์ิแห่งอาชีพ เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่ประกอบ
อเนสนา มีหลอกลวงเขาเล้ียงชีพ”เป็นต้น สัมมาอาชีพ ในส่วนน้ี หมายถึง ปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเป็น
ผลตอบแทนโดยชอบธรรมและยังหมายถึงการทําหน้าที่ ความประพฤติหรือการดํารงตนอย่างถูกต้อง
อย่างหน่ึงอย่างใดที่ทําให้เป็นผู้สมควรแก่การได้ปัจจัยบํารุงเลี้ยงชีวิตด้วย เช่น การที่พระภิกษุดํารงตน
อยู่ในสมณธรรมแล้วได้รับปัจจัย 4 ที่ชาวบ้านถวาย ก็เป็นสัมมาชีพของพระภิกษุหรือการที่ลูกประพฤติ
ตนเป็นลูกที่ดีสมควรแก่การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ก็พึงนับเป็นสัมมาชีพของลูกอน่ึง ในการวัดคุณค่าของ
แรงงาน แทนที่จะวัดเพียงด้วยการได้ผลผลิตเกิดขึ้นสนองความต้องการของมนุษย์อย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่ง
อาจเป็นความต้องการด้วยตัณหา หรือความต้องการของชีวิตแท้จริงก็ยังไม่แน่ ทางธรรมกลับมองที่ผล
อันเก้ือกูลหรือไม่เก้ือกูลแก่ชีวิตแก่สังคมหรือการดํารงอยู่ด้วยดีของหมู่มนุษย์  

ดังน้ัน วิธีปฏิบัติอาชีวปริสุทธิศีลของคฤหัสถ์ ควรยึดธรรมในด้านการแสวงหาทรัพย์จากอาชีวะ
อันชอบธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีหลักธรรมที่พูดถึงการแสวงหาและการรักษาทรัพย์ไว้ว่า อุ, อา
, กะ, สะ มีใจความว่า ครั้งหน่ึง อุชชัยพราหมณ์ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และกราบทูลว่าตนจะไปอยู่ต่างถิ่น 
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จึงขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขปัจจุบัน และธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขภายหน้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูกรพราหมณ์ ธรรม 4 ประการน้ี เป็นไปเพ่ือประโยชน์เพ่ือความสุขใน
ปัจจุบันกล่าวคือ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา ดังน้ี 

1. อุฏฐานสัมปาท คือ หาเลี้ยงชีพด้วยความขยันในการงาน ไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมก็ดี พาณิช
ยกรรมก็ดี โครักขกรรมก็ดี ราชการทหารก็ดี ราชการพลเรือนก็ดี ศิลปะอย่างใดอย่างหน่ึงก็ดี เธอเป็น
ผู้ขยันชํานิชํานาญ ไม่เกียจคร้าน ในงานน้ัน ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอบสวนตรวจตรา รู้จักวิธี
ปฏิบัติในเรื่องน้ัน ๆ สามารถทํา สามารถจัดการ, น้ีเรียกว่าอุฎฐานสัมปทา 

2. อารักขสัมปทา คือ มีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร สั่งสมไว้ด้วยกําลังแขน 
อย่างอาบเหง่ือต่างนํ้า เป็นของชอบ ธรรม ได้มาโดยธรรม เธอจัดการรักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่าน้ัน 
โดยพิจารณาว่า ทําอย่างไร พระราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบโภคะเหลา่น้ีของเราเสยี พวกโจรไม่พึงลักไปเสยี 
ไฟไม่พึงไหม้เสีย นํ้าไม่พึงพัดพาไปเสีย ทายาทร้ายจะไม่พึงเอาไปเสียน้ีเรียกว่า อารักขสัมปทา 

3. กัลยาณมิตตตา คือ อยู่อาศัยในคามหรือนิคมใดก็ตาม เธอเข้าสนิทสนมสนทนาปราศรัย 
ถกถ้อยปรึกษา กับท่านที่เป็นคหบดีบ้าง บุตรคหบดีบ้าง พวกคนหนุ่มที่มีความประพฤติเห็นผู้ใหญ่บ้าง 
คนสูงอายุที่มีความประพฤติเป็นผู้ใหญ่บ้าง ผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีล ประกอบด้วยจาคะ 
ประกอบด้วยปัญญา, เธอศึกษาเย่ียงอย่างความเพียบพร้อมด้วยศรัทธาของท่านผู้เพียบพร้อมด้วย
ศรัทธา ศึกษาเย่ียงอย่างความเพียบพร้อมด้วยศีลของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยศีล ศึกษาเย่ียงอย่าง ด้วย
จาคะของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยจาคะ ศึกษาเย่ียงอย่างความเพียบพร้อมด้วยปัญญาของท่านผู้
เพียบพร้อมด้วยปัญญา น้ีเรียกว่า กัลป์ยาณมิตตตา 

4. สมชีวิตา คือ เลี้ยงชีวิตพอเหมาะ ไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไป ไม่ให้ฝืดเคียงเกินไปโดยรู้เข้าใจทาง
เพ่ิมพูนและทางลดถอยแห่งโภคทรัพย์ ว่าทําอย่างน้ีรายได้ของเราจึงจะเหนือรายจ่ายและรายจ่ายของเรา
จึงจักไม่เหนือรายได้ เปรียบเหมือนคนช่ังตราช่ังหรือลูกมือคนชั่งยกตราช่ังขึ้นแล้ว ย่อมรู้ว่าหย่อนไป
เท่าน้ัน หรือเกินไปเท่าน้ี, ถ้าหากกุลบุตรน้ีมีรายได้น้อย แต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อ ก็จะมีผู้กล่าวว่า เอาได้
ว่า กุลบุตรผู้น้ีกินใช้ทรัพย์สมบัติเหมือนคนกินมะเด่ือ, ถ้ากุลบุตรน้ีมีรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคือง 
ก็จะมีผู้กล่าวเอาได้ว่า กุลบุตรผู้น้ีคงจะตายอย่างคนอนาถา, แต่เพราะกุลบุตรน้ีเลี้ยงชีวิตพอเหมาะน้ีจึง 
เรียกว่า สมชีวิตา 

สรุปว่า วิธีปฏิบัติอาชีวปริสุทธิศีลของคฤหัสถ์น้ันควรที่จะยึดในหลักหัวใจเศรษฐี คือ อุ,อา,กะ,สะ 
ซึ่งเป็นหลักธรรมท่ีพระศาสดาทรงยกหลักการแสวงหาทรัพย์และรักษาทรัพย์ไว้ได้อย่างมั่นคงซึ่งเป็น
ประโยชน์ที่ถูกต้องตามหลักการและเหตุผล ถึงโภคะจะหมดสิ้นไปก็สบายใจได้ว่า ได้ใช้โภคะน้ันให้เป็น
ประโยชน์ถูกต้องตามเหตุผลแล้ว ถึงโภคะเพ่ิมขึ้น ก็สบายใจ เช่นเดียวกัน เป็นอันไม่ต้องเดือดร้อนใจ น้ันเอง 
 ปัจจยสันนิสสิตศีล 

ปัจจยสันนิสิตศีล ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 
2554, หน้า 46 - 51) อธิบายว่า คือ การพิจารณาปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม
และยารักษาโรค ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ที่แท้จริงก่อนที่จะบริโภค ซึ่งศีลข้อน้ีสําเร็จได้
ด้วยปัญญา เป็นคุณธรรมท่ีจะช่วยประคับประคองชีวิตของบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้มีความ หมดจด
ผ่องใส และร่มเย็นเป็นสุขได้ตลอดเวลา 
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เมื่อปัจจัย 4 เป็นสิ่งที่มนุษย์จําเป็นต่อการดํารงชีวิต โดยไม่ต้องพ่ึงสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
เช่นคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น โดยปัจจัยทั้งสี่อย่างน้ีมนุษย์ไม่สามารถขาดได้ เพราะ
เมื่อขาดแล้วอาจส่งผลต่อการดําเนินชีวิตได้ ดังพุทธพจน์ตรัสว่า “สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฐิติกา” สัตว์ทั้ง
ปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอาหาร  

ดังน้ัน ปัจจัย 4 ของคฤหัสถ์น้ันประกอบไปด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษา
โรค ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับปัจจัย 4 ของบรรพชิตคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช  สําหรับใน
ส่วนของคฤหัสถ์น้ันในการพิจารณา ดังน้ี 

1. ให้พิจารณาอาหาร ว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ นํามาเลี้ยงร่างกายประจําวันต้ังแต่เกิดจนตาย เช่น 
ข้าว นํ้า เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ต่าง ๆ เป็นต้น แล้วแต่ว่าผู้ใดจะนําสิ่งใดมาเลี้ยงร่างกาย ตามฐานะความ
เป็นอยู่ของแต่ละบุคคล เพราะร่างกายของมนุษย์จะขาดอาหารไม่ได้ ถ้าขาดอาหารก็ต้องตายในที่สุด 
อาหารจึงมีความสําคัญในชีวิตมนุษย์ 

2. ให้พิจารณาเคร่ืองนุ่งห่ม ว่า เสื้อผ้าสําหรับสวมใส่ เพ่ือปกปิดร่างกายให้ดูสวยงาม เพราะ
ร่างกายของมนุษย์สกปรกและน่าเกลียด นอกจากน้ันเสื้อผ้ายังช่วยป้องกันการรบกวนของแมลงและสัตว์
อ่ืน ๆ ส่วนผ้าห่ม หมายถึงผ้าที่ใช้ห่มกันหนาวในฤดูหนาว เพราะมนุษย์เกิดมาตัวเปล่า เมื่อเกิดมาแล้ว จึง
มีความจําเป็นต้องมีเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับร่างกายภายนอกของมนุษย์ 

3. ให้พิจารณาที่อยู่อาศัย ว่า บ้านเรือนที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยพักผ่อนหลับนอนหลบแดดหลบฝน 
และป้องกันอันตรายจากสัตว์น้อยใหญ่ ที่จะมารบกวนหรือทําร้ายในเวลากลางวันและกลางคืน
เพราะฉะน้ันที่อยู่อาศัยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในความเป็นอยู่ของมนุษย์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ 

4. ให้พิจารณายารักษาโรค ว่า พืชที่เป็นสมุนไพรต่าง ๆ ที่นํามาสกัดเป็นยารักษาโรคเพ่ือนํามา
รักษามนุษย์ ที่เจ็บไข้ หรือป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ให้หายจากความทุกข์ทรมานในอาการป่วยเพราะฉะนั้นยา
รักษาโรค จึงเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้อีก ถ้าไม่มียารักษาโรค 
มนุษย์อาจตายก่อนอายุขัย ด้วยโรคต่าง ๆ 

ทั้งหมดน้ี คือ ปัจจัย 4 ที่สําคัญที่สุดสําหรับร่างกายของมนุษย์ เรียกว่า “รูปธรรม” ปัจจัย 4 ที่
กล่าวมาน้ี มนุษย์มีอยู่ด้วยกันทุกคน บางคนมีมากบางคนมีปานกลางบางคนมีน้อย ผู้ใดที่มีปัจจัย 4 มาก
ก็จะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายผู้ใดมีปัจจัย 4 ปานกลาง ก็จะมีความทุกข์บ้าง สุขบ้าง ส่วนผู้ใดมีปัจจัย 
4 น้อย ก็จะมีแต่ความทุกข์ จะมีมากหรือมีน้อย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมา ยึดมั่น
ถือมั่นในปัจจัยทั้ง 4 อย่างน้ี มีอาหาร เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค มีเพียงพอให้ร่างกายอยู่ได้ 
เพ่ือทําความดีเท่าน้ัน ถึงแม้จะมีปัจจัย 4 มากสักปานใดก็ตาม เมื่อตายไปแล้ว ก็ไม่สามารถนําติดตัวไปได้
เลย มีเพียงความดีเท่าน้ันที่สามารถติดตัวตามตนไปได้ทุกภพทุกชาติ ดังเช่น มหาเศรษฐีหรือยาจก กิน
ข้าวแล้วก็อ่ิม 1 มื้อ เท่ากัน มหาเศรษฐีหรือยาจก มีเสื้อผ้าก่ีชุด ก็ใส่ได้ทีละชุดเท่ากัน มหาเศรษฐีหรือ
ยาจก มีบ้านหลังใหญ่แค่พ้ืนที่ที่ใช้จริง ๆ ก็เหมือนกัน คือ ห้องนอน ห้องนํ้าห้องครัว มหาเศรษฐีหรือ
ยาจก จะมียารักษาโรคดีแค่ไหน ย้ือชีวิตไปได้นาน เพียงไร “สุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกัน” ดังน้ันสิ่งที่ติด
ตัวไปได้ก็มีแต่ความดีกับความช่ัวเท่าน้ัน 

มนุษย์นอกจากมีรูปธรรมแล้วยังมีนามธรรมที่มีอยู่ในร่างกายของเราอีก ที่เรียกว่า“จิตใจ” ก็มี
ปัจจัย 4 เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของจิตใจสิ่งที่สําคัญที่สุดในจิตใจของมนุษย์ มีปัจจัย 4 อย่าง คือ (1) 
อาหารของจิตใจ (2) เครื่องนุ่งห่มของจิตใจ (3) ที่อยู่อาศัยของจิตใจ (4) ยารักษาโรคของจิตใจ ดังน้ี 
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1. อาหารของจิตใจ หมายถึง การฟังธรรม คือ ฟังคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะคํา
สอนทุกบทสอนให้มนุษย์รู้ผิดถูกช่ัวดีรู้บาปบุญคุณโทษผู้ที่ฟังธรรมก็จะได้ประโยชน์คือฟังแล้วรู้เรื่องที่ยัง
ไม่เคยรู้ ฟังแล้วเรื่องที่สงสัยก็หายสงสัย ฟังธรรมแล้วจิตใจเบิกบานผ่องใส ฟังธรรมแล้วมีความเห็นถูก
ตามครรลองคลองธรรม เป็นเหตุให้มีสติปัญญา คือมีความรู้มากขึ้นและสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติ
ตาม ทําให้ละช่ัวประพฤติดี ชําระจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลสทั้ง 3 อย่างคือ ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ทําให้เป็นคนดีงามทั้งกายงามท้ังใจ เพราะฉะน้ันการฟังธรรมจึงเป็นอาหารที่สําคัญที่สุด
สําหรับจิตใจของมนุษย์ ดังน้ันควรฟังธรรมเสมอ ๆ จิตใจจะได้อ่ิมเอิบ ปีติยินดีเปรียบเหมือนกับได้อาหาร
ใจน้ันเองน้ีคือ “การฟังธรรมเป็นอาหารของจิตใจ” ผู้ที่ขาดอาหารของจิตใจ คือ ผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรม ก็จะ
ขาดสติปัญญาไม่รู้ผิดถูกช่ัวดีไม่รู้บาปบุญคุณโทษ โง่เขลาเบาปัญญา ทําแต่ความช่ัว จิตก็ร้อนรนกระวน
กระวายมีแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อน หาความสุขไม่ได้ เพราะไม่ได้ฟังธรรม จิตใจจึงขาดอาหาร ทําให้
จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใส 

2. เครื่องนุ่งห่มของจิตใจ หมายถึง ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ท่านผู้ใดให้ทานเสมอ ๆ เป็นการ
สร้างคุณธรรมประจําใจ ให้มีเมตตา คือ ความรัก มีกรุณา คือความสงสารผู้อ่ืน เป็นความดีที่ได้หุ้มห่อ 
จิตใจของผู้น้ันไว้แล้ว 

ศีล หมายถึง ข้องดเว้นจากการทําความช่ัว การนําศีลมารักษา กาย วาจาให้สะอาดปราศจาก
ความช่ัว ตามศีลแต่ละข้อ แล้วแต่ผู้ใดจะนําศีลข้อใดมาปฏิบัติ ซึ่งมีอยู่มากมาย ผู้ใดปฏิบัติตามศีลข้อ
น้ัน ๆ ได้กายวาจาก็จะสะอาดเมื่อกายวาจาสะอาด จิตใจก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองว่า มีความดี
เป็นเคร่ืองนุ่งห่มจิตใจ เปรียบเหมือนสวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงาม 

สมาธิ หมายถึง การฝึกจิตให้สงบ ไม่ฟุ้งซ่านร้อนรนกระวนกระวาย จิตจะสงบเยือกเย็นเพราะ
มีสติคอยควบคุม เปรียบเหมือนกับสวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงาม บางเบา และสบาย 

ปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่ว ปรีชาหย่ังรู้เหตุผล ความรู้เข้าใจชัดเจน ความรู้เข้าใจหย่ังแยกได้
ในเหตุผล ดี ช่ัว คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ ซึ่งเป็นความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ผู้ที่มี
ปัญญาคือผู้ที่มีคุณธรรมของสัตบุรุษ 7 ประการคือ 1) รู้เหตุ 2) รู้ผล 3) รู้ตน 4) รู้ประมาณ 5) รู้
กาลเวลา 6) รู้ชุมชน 7) รู้บุคคล ดังน้ี 

1) รู้เหตุ 2) รู้ผล หมายความว่า รู้ว่าเหตุใดทําแล้ว ส่งผลให้เกิดทุกข์ เหตุใดทําแล้วส่งผล
ให้เกิดสุข ผู้มีสติปัญญาดี ก็จะเลือกทําแต่เหตุที่ส่งผลให้มีความสุข ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนรวมทั้งสังคม
ประเทศชาติบ้านเมือง 

3) รู้ตน หมายความว่า เป็นผู้รู้จักตน คือรู้ว่าตนเองอยู่ในชาติตระกูลใดยศถาบรรดาศักด์ิ
สูงตํ่าเพียงใด มีสมบัติบริวาร ความรู้และคุณธรรมอยู่ในระดับใด ควรต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
ฐานะ ความเป็นอยู่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน เพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่
การงาน และสร้างช่ือเสียงให้กับวงศ์ตระกูล 

4) รู้ประมาณ หมายความว่า ความเป็นผู้รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี พอเหมาะพอควร ไม่
มากหรือน้อยเกินไปในทุกเรื่อง เช่น รู้จักประมาณในการบริโภคทรัพย์ ให้สมควรกับฐานะความเป็นอยู่
ของตน รู้จักประมาณในการใช้จ่ายเงินทอง รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร รู้จักประมาณในการ
แต่งกาย รู้จักประมาณในการพูด ดังเช่น ลูกนกแขกเต้ารู้ประมาณในการกินอาหาร เป็นต้น 
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5) รู้กาล หมายความว่า รู้จักเวลาและสถานที่ ว่าจะพูด จะทําอะไรในเวลาและสถานที่น้ัน 
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อ่ืน 

6) รู้ชุมชน หมายความว่า ชุมชนใดท่ีมีความเป็นอยู่ที่ดี เราควรเข้าไปคบค้าสมาคมด้วย 
เพ่ือให้เกิดความสามัคคี และเจริญรุ่งเรืองในชุมชนน้ัน ชุมชนใดที่มีความเป็นอยู่ที่ไม่ดี ทําผิดกฎหมาย 
ผิดครรลองคลองธรรม ก็ไม่ควรเข้าไปคบค้าสมาคมด้วย เพราะจะเกิดความเสียหาย เสียทรัพย์สินเงิน
ทอง เสียช่ือเสียง สร้างความเสื่อมโทรมให้กับชุมชนหรือสังคมน้ัน ๆ 

7) รู้บุคคล หมายความว่า รู้จัก เคารพนับถือคบค้าสมาคมกับคนที่เป็นคนดี มีศีล มีธรรม
ประจํา กาย วาจา ใจ เมื่อได้คบค้าสมาคมแล้วเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน รู้ว่าบุคคลใดไม่ควร
เคารพนับถือหรือคบค้าสมาคมด้วย เพราะเป็นคนช่ัว คบแล้วก็จะเกิดโทษ ต่อตนเองและผู้อ่ืนน้ี คือ ผู้
ที่มีปัญญาดี มีความสุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน มีทาน ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเครื่องนุ่งห่มจิตใจผู้ใดพบ
เห็นก็จะดูสวยงาม ทั้งทางกาย วาจา ใจ น้ีคือความหมายของคําว่า “เครื่องนุ่งห่มของจิตใจ” ผู้ที่มี
คุณสมบัติทั้ง 7 ประการน้ี เป็นผู้ดีควรแก่การยกย่องนับถือ เป็นคนที่น่าคบหาสมาคมด้วย ผู้มีปัญญาดี 
มีกายวาจา ใจ ที่สะอาด สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน มีทาน ศีล สมาธิปัญญาเป็นเคร่ืองนุ่งห่มจิตใจ ผู้ใด
พบเห็นก็จะดูสวยงาม ทั้งทางกาย วาจา ใจ น้ีคือ“ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเคร่ืองนุ่งห่มของจิตใจ” 

3. ที่อยู่อาศยัของจิตใจ หมายถึงผู้ที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ส่วนชาวพุทธ ก็นับถือศาสนา
พุทธเป็นที่ยึดเหน่ียว เป็นทีพ่ึ่งที่อาศัยของจิตใจ เพราะพระพุทธศาสนามี สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้า 
เป็นองค์ศาสดา เราจึงเคารพนับถือกราบไหว้บูชา และประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระองค์
ท่าน ด้วยพระองค์ท่านม ีพระปัญญาธิคุณ พระบริสทุธิคณุ พระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ท่านทรงสอน
ใหม้นุษย์ละช่ัวประพฤติดี และชําระจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลสท้ัง 3 อย่าง คือ ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง เพ่ือความพ้นทุกข ์และยังมีคําสอนโดยละเอียดอีกมากมาย เมื่อนํามาปฏิบัติตามแล้ว จะช่วย
ให้บรรเทาความทุกข์ลงได้  

เพราะฉะน้ันผูท้ี่นับถือพระพุทธศาสนา จงึมีความจําเป็นที่จะต้องนับถือศาสนาพุทธอย่างเดียว
ไม่ควรนับถือหลาย ๆ ศาสนาในขณะเดียวกัน ดังน้ันศาสนาจึงเป็นสิ่งสําคญัอย่างย่ิง ที่มนุษย์ต้องยึดถือ
เป็นที่พ่ึงที่อาศยัของจิตใจ เปรียบเหมือนเราพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ร่มเย็นเป็นสุข พ้นจากภัยอันตราย น้ี
คือ ความหมายของคําว่า “ศาสนาเป็นที่อยู่อาศัยของจิตใจ” 

4. ยารักษาโรคของจิตใจ หมายถึง พระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่
สามารถช่วยมนุษย์ที่ป่วยเป็นโรคทางจิต คือ โรคโลภ โรคโกรธ โรคหลง ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต 
เป็นเหตุของการเกิดทุกข์ เมื่อเกิดทุกข์กับสิ่งใดหรือเรื่องใด ให้นําคําสอนบทใดบทหน่ึงที่ช่วยแก้ไข ปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับจิตใจ เช่น เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้น ก็ให้นําคําสอนบทของการให้อภัย และบทเมตตา คือ ความ
รัก กรุณา คือ ความสงสาร มาพิจารณาเพ่ือให้หายจากการเป็นโรคโกรธเมื่อความโลภเกิดขึ้นในจิตใจ ทํา
ให้มักใหญ่ใฝ่สูง อยากได้สิ่งต่าง ๆ มาเป็นของตน ก็ให้นําเอาคําสอนบท อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มา
พิจารณาให้เห็นว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ัน เป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่าน้ัน เมื่อตายไปแล้วไม่สามารถนําติดตัวตาม
ตนไปได้เลย โรคของความโลภก็จะคลายหายไป เมื่อความหลง เกิดขึ้นในจิตใจ จะทําให้มีความรักใคร่
พอใจ ในสิ่งต่าง ๆ ก็จะยึดมั่นถือมั่นว่า เป็นของเราเกิดความทุกข์อย่างหนัก ก็ให้นําคําสอนบท ที่ว่า ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง เกิดขึ้นต้ังอยู่แล้วดับไป ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราของเขา ทุกอย่างเกิดขึ้น ต้ังอยู่แล้วดับไป 
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ในที่สุดแม้แต่ตัวของเราเอง  น้ีเป็นเพียงตัวอย่างคําสอนบางบทเท่าน้ัน ให้นําคําสอนบทต่าง ๆ มาพิจารณา 
เมื่อท่านป่วยด้วยโรคโลภ โรคโกรธ โรคหลง แล้วท่านก็จะหายจากโรคต่าง ๆ เหล่าน้ันได้  

ความหมายของ คําว่า “พระธรรมคําสอน เป็นยารักษาโรคของจิตใจ” ดังน้ัน ปัจจัย 4 ของจิตใจ 
ดังที่ได้กล่าวมาน้ี คือ อาหารของจิตใจ เครื่องนุ่งห่มของจิตใจ ที่อยู่อาศัยของจิตใจ ยารักษาโรคของจิตใจ 
ถ้าผู้ใดมีครบทั้ง 4 อย่างน้ีแล้วก็จะอยู่อย่างสบายใจ ไม่เดือดร้อน ไม่มีความวุ่นวายมีแต่ความสงบทาง
จิตใจ เพราะมีปัจจัยทั้ง 4 เป็นเคร่ืองควบคุมคอยรักษาให้เกิดความสุขทางจิตใจ เพราะมีอาหารของจิตใจ 
เครื่องนุ่งห่มของจิตใจ ที่อยู่อาศัยของจิตใจ และยารักษาโรคของจิตใจ เป็นตัวช่วย ซึ่งเป็นคุณค่าแท้  

สรุปว่า ในจตุปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธ์ิ หรือศีล คือ เครื่องมือให้บริสุทธ์ิ 4 ประการ คือ 
1) ปาติโมกฺขสังวร คือ สํารวมในพระปาติโมกข์ 2) อินฺทฺรีย์สังวร คือ สํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 3) 
อาชีวปาริสุทฺธิ คือเลี้ยงชีพโดยทางชอบ 4) ปจฺจยสนฺนิสฺสิต คือ บริโภคปัจจัยด้วยการพิจารณาทั้ง 4 
ข้อน้ีเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดประโยชน์สําหรับบรรพชิต และคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้
เช่นเดียวกัน ซึ่งได้อธิบายไว้ใน จตุปาริสุทธิศีล 4 ประการ คือปาติโมกข์สังวรศีล อินทรีย์สังวรศีล อา
ชีวปาริสุทฐิศีล ปัจจยสันนิสิตศีล (ศีลเพราะอาศัยการพิจารณา) ซึ่งปัจเวกขณะ 4 อย่าง (จีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช) คือ ปัจจยสันนิสิตศีล แต่การจะบรรลุธรรมจะขาดปัญญาไมได้เลย 
ดังน้ัน ศีลที่ใช้ในการอบรมปัญญาประการหน่ึง คือ อินทรีย์สังวรศีล คือ การอบรมปัญญาที่เป็นการ
สํารวมทางตา หู จมูก ลิ้นกาย และใจ น่ันก็คือการเจริญสติปัฏฐาน 4 ระลีกลักษณะของสภาพธรรมที่
มีจริงในขณะน้ี ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ดังน้ันจึงอบรมปัญญาและศีลประการต่าง ๆ ก็ย่อมทํา
ให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้ 

สําหรับคฤหัสถ์ก็สามารถอบรมปัญญาที่เป็นอินทรีย์สังวรศีล คือ การระลึกลักษณะของสภาพ
ธรรมที่มีจริงที่เป็นสติปัฏฐานได้ แต่ต้องเร่ิมจากการฟังพระธรรมให้เข้าใจก่อน เป็นต้น 

ตอนที่ 2 ธุดงคนทิเทส ในคมัภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหา
เถร) เป็นการแสดงธุดงค ์13 ข้อ แบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 คือ ข้อ 1 - 2 ว่าด้วยจีวร
หรือผ้า หมวดที่ 2 คือ ข้อ 3 -7 ว่าด้วยบิณฑบาตและอาหาร หมวดที่ 2 คือ ข้อ 8-12 ว่าด้วยเสนาสนะ
และที่อยู่อาศัย หมวดที่ 4 คอื ข้อ 13 ว่าด้วยความเพียร ธุดงค์ แปลว่าองค์คุณเคร่ืองกําจัดกิเลส หรือ
คุณสมบัติสําหรับผู้มุ่งกําจัดกิเลสใช้เป็นแนวทางเพ่ือขัดเกลากิเลสให้เบาบางจนถึงหมดสิน้ไปในทีสุ่ด 
 ธุดงควัตรและวัตรปฎิบัติ 

หมวดที่ 1 จีวรปฏิสังยุตต์ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ
มหาเถร), 2554, หน้า 83 - 95) อธิบายเก่ียวกับจีวร  

1. ปังสุกูลิกังคะ การถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร คือการใช้แต่ผ้าเก่าที่คนเขาทิ้งเอาไว้ตามกองขยะ
บ้าง ข้างถนนบ้าง ผ้าห่อศพบ้าง นําผ้าเหล่าน้ันมาซัก ย้อมสี เย็บต่อกันจนเป็นผืนใหญ่แล้วนํามาใช้ งด
เว้นจากการใช้ผ้าของโยมโดยตรงทุกชนิด (วางใกล้เท้าได้) 

2. เตจีวริตังคะ การถือผ้า 3 ผืน (ไตรจีวร) เป็นวัตร คือการใช้ผ้าเฉพาะที่จําเป็นเท่าน้ัน อัน
ได้แก่ สบง (ผ้านุ่ง) จีวร (ผ้าห่ม) สังฆาฏิ (ผ้าสารพัดประโยชน์ เช่น คลุมกันหนาว ปูน่ัง ปูนอน ปัดฝุ่น 
ใช้แทนสบง หรือจีวรเพ่ือซักผ้าเหล่าน้ัน ปัจจุบันภิกษุไทยมักใช้พาดบ่าเมื่อประกอบพิธีกรรม 

หมวดที่ 2 ปิณฑปาตปฏิสังยุตต์ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 69 - 107) อธิบายเก่ียวกับบิณฑบาต 
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3. ปิณฑปาติกังคะ การถือบิณฑบาตเป็นวัตร คือการบริโภคอาหารเฉพาะที่ได้มาจากการรับ
บิณฑบาตเท่าน้ัน ไม่บริโภคอาหารที่คนเขานิมนต์ไปฉันตามบ้าน 

4. สปทานจาริปังคะ ถือการบิณฑบาตตามลําดับบ้านเป็นวัตร คือจะรับบิณฑบาตโดยไม่เลือก
ที่รักมักที่ชัง ไม่เลือกว่าเป็นบ้านคนรวยคนจน ไม่เลือกว่าอาหารดีไม่ดี มีใครใส่บาตรก็รับไปตามลําดับ 
ไม่ข้ามบ้านที่ไม่ถูกใจไป 

5. เอกาสนิกังคะ ถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัตร คือ ในแต่ละวันจะบริโภคอาหารเพียง
ครั้งเดียว เมื่อน่ังแล้วก็ฉันจนเสร็จ หลังจากน้ันก็จะไม่บริโภคอาหารอะไรอีกเลย นอกจากนํ้าด่ืม 

6. ปัตตปิณฑิกังคะ ถือการฉันในบาตรเป็นวัตร คือจะนําอาหารทุกชนิดที่จะบริโภคในมื้อน้ัน 
มารวมกันในบาตร แล้วจึงฉันอาหารน้ัน เพ่ือไม่ให้ติดในรสชาติของอาหาร 

7. ขลุปัจฉาภัตติกังคะ ถือการห้ามภัตตาหารที่ถวายภายหลังเป็นวัตร คือเมื่อรับอาหารมา
มากพอแล้ว ตัดสินใจว่าจะไม่รับอะไรเพ่ิมอีกแล้ว หลังจากน้ันถึงแม้มีใครนําอะไรมาถวายเพ่ิมอีก ก็จะ
ไม่รับอะไรเพ่ิมอีกเลย ถึงแม้อาหารน้ันจะถูกใจเพียงใดก็ตาม  

หมวดที่ 3 เสนาสนปฏิสังยุตต์ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 109 - 121) อธิบายเก่ียวกับเสนาสนะ  

8. อารัญญิกังคะ ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร คือจะอยู่อาศัยเฉพาะในป่าเท่าน้ัน จะไม่อยู่ในหมู่บ้าน
เลย เพ่ือไม่ให้ความพลุกพล่านวุ่นวายของเมืองรบกวนการปฏิบัติ หรือเพ่ือป้องกันการพอกพูนของกิเลส 

9. รุกขมูลิกังคะ ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร คือจะพักอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้เท่าน้ัน งดเว้นจากการ
อยู่ในที่มีหลังคาที่สร้างขึ้นมามุงบัง 

10. อัพโภกาสิกังคะ ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัตร คือจะอยู่แต่ในที่กลางแจ้งเท่าน้ัน จะไม่เข้า
สู่ที่มุงบังใด ๆ เลย แม้แต่โคนต้นไม้ เพ่ือไม่ให้ติดในที่อยู่อาศัย 

11. โสสานิกังคะ ถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัตร คือจะงดเว้นจากที่พักอันสุขสบายทั้งหลาย แล้ว
ไปอาศัยอยู่ในป่าช้า เพ่ือจะได้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ ไม่ประมาท 

12. ยถาสันถติกังคะ ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดไว้ให้เป็นวัตร คือเมื่อใครช้ีให้ไปพักที่ไหน 
หรือจัดที่พักอย่างใดไว้ให้ ก็พักอาศัยในที่น้ัน ๆ โดยไม่เลือกว่าสะดวกสบาย หรือถูกใจหรือไม่ และเมื่อ
มีใครขอให้สละที่พักที่กําลังพักอาศัยอยู่น้ัน ก็พร้อมจะสละได้ทันที 

หมวดที่ 4 วิริยปฎิสังยุตต์ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ
มหาเถร), 2554, หน้า 123 - 124) อธิบายเก่ียวกับความเพียร  

13. เนสัชชิกังคะ ถือการน่ังเป็นวัตร คือจะงดเว้นอิริยาบถนอน จะอยู่ใน 3 อิริยาบถเท่าน้ัน 
คือ ยืน เดิน น่ัง จะไม่เอนตัวลงให้หลังสัมผัสพ้ืนเลย ถ้าง่วงมากก็จะใช้การนั่งหลับเท่าน้ัน เพ่ือไม่ให้
เพลิดเพลินในการนอน 

 
3.3 หลักธรรมคําสอนด้านสมาธิ 
 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค อธิบายเก่ียวกับการสร้างกุศลจิตในอารมณ์ด้วยการทําสมาธิสู่การทํา
กรรมฐาน เมื่อมีจิตกุศลแล้วยังต้องพร้อมถึงความเข้าใจพ้ืนฐานความพร้อมของสภาพแวดล้อมที่เป็น
องค์ประกอบที่จําเป็นเพ่ือความสําเร็จของการทํากรรมฐาน คัมภีร์วิสุทธิมรรคให้หลักปฏิบัติกรรมฐาน
ที่ชัดเจน เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติกรรมฐานที่จะให้ผลดีน้ัน ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระ
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พุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 147) กล่าวว่าพระพุทธโฆสาจารย์ได้กล่าวขั้นตอนการ
พิจารณาความพร้อมก่อนการเจริญสมถกรรมฐานไว้เป็นแนวทาง ดังน้ี 

1.  การตัดปลิโพธ 10 คือ ตัดความห่วงหรือกังวล 10 ประการ 
2.  การชําระศีลให้บริสุทธ์ิ เป็นการสมาทานรักษาศีลตามฐานะ โดยคฤหัสถ์ต้ังตนในศีล 5 
3.  การเข้าหากัลยาณมิตร หรืออาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้กรรมฐานได้ 
4.  การเลือกอารมณ์กรรมฐานทีเ่หมาะกับจริตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน 40 อย่าง 
5.  การเลือกวัดที่เหมาะสมแก่การเจริญสมถกรรมฐาน 

1. การตัดปลิโพธ ปลิโพธ หมายถึง เครื่องผูกพัน หน่วงเหน่ียวให้ใจห่วงกังวล ไม่ทําให้ใจ
ปลอดโปร่ง ไม่เอ้ืออํานวยโอกาสในการเจริญสมถกรรมฐานให้ก้าวหน้า ดังน้ัน ผู้ปฏิบัติจึงควรกําจัด
เสยีในวิสุทธิมรรค ท่านพุทธโฆสาจารย์ได้กล่าวปลิโพธไว้ 10 ประการ คือ 

1) อาวาสปลิโพธ ความกังวลเก่ียวกับวัด 
2) กุลปลิโพธ  ความกังวลเก่ียวกับตระกูลญาติหรืออุปัฏฐาก 
3) ลาภปลิโพธ ความกังวลเก่ียวกับลาภสักการะ 
4) คณปลิโพธ  ความกังวลเก่ียวกับงานสอน 
5) กัมมปลิโพธ ความกังวลเก่ียวกับงานก่อสร้าง 
6) อัทธานปลิโพธ ความกังวลเก่ียวกับการเดินทางไกลด้วยกิจธุระ 
7) ญาติปลิโพธ ความกังวลเก่ียวกับญาติที่เจ็บป่วย 
8) อาพาธปลิโพธ ความกังวลเก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บ 
9) คันถปลิโพธ ความกังวลเก่ียวกับการศึกษาเล่าเรียน 
10. อิทธิปลิโพธ ความกังวลเก่ียวกับเรื่องฤทธ์ิของปุถุชน 

สําหรับปลิโพธทั้ง 10 ประการน้ี ปลิโพธ 9 ประการแรก เป็นความกังวลแก่ผู้ต้องการเจริญ 
สมถกรรมฐาน ส่วนปลิโพธข้อสุดท้าย เป็นความกังวลสําหรับผู้ต้องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่าน้ัน 
ความกังวลเหล่าน้ี ไม่เป็นการเหลือวิสัยหรือไม่เป็นการยากมากกนักที่จะสลัดให้ออกไปจากใจ ผู้
ปฏิบัติจะต้องทําใจว่า สิ่งที่เป็นห่วงหรือกังวลน้ี มีความสําคัญน้อยกว่าผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ    
พระกรรมฐาน และการที่จะจากสิ่งเหล่าน้ีไป ก็เป็นช่วงระยะเวลาไม่นานนัก แล้วก็จะกลับมาประสบ
หรืออยู่ใกล้ชิดหรือดําเนินการต่อไปดังเดิม ความกังวลน้ัน ถ้ามีมากก็จะทําให้เราไม่อาจปฏิบัติ
กรรมฐานได้หรือถ้าเข้าปฏิบัติกรรมฐานแล้ว การปฏิบัติก็ก้าวหน้าไปได้โดยยาก เพราะใจมัวไปกังวล
ในสิ่งน้ันสิ่งน้ีอยู่ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องตัดสินใจเด็ดขาดตัดความกังวลต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้หมดสิ้นไป 

2. การชําระศีลให้บริสุทธิ์ ผู้ปฎิบัติสมถกรรมฐานต้องชําระศีลให้บริสุทธ์ิเพ่ือป้องกันมิให้เกิด 
วิปฏิสาร (ความร้อนใจ) ขึ้นได้ในเวลาเจริญกรรมฐานอยู่ ก่อนลงมือปฏิบัติผู้ปฏิบัติพึงชําระศีลของตน
ให้บริสุทธ์ิ หรือสมาทานศีลเสียก่อน คือถ้าเป็นภิกษุให้แสดงอาบัติเสียก่อน ถ้าเป็นสมเณรก็พึงต่อศีล
เสียก่อน ถ้าหากศีลของตนยังไม่บริสุทธ์ิ ถ้าเป็นฆราวาสก็ให้สมาทานศีล 5 หรือ ศีล 8 ก่อน เพราะศีล
จะสนับสนุนใจให้มีสมาธิ และสมาธิก็เป็นบาทหรือเป็นเหตุให้ได้ปัญญา 

3. การเข้าหากัลยาณมิตรผู้ให้กรรมฐาน กัลยาณมิตร คือ มิตรผู้ดีงามน้ันเป็นบุคคลสําคัญ
มากในการปฏิบัติกรรมฐาน เพราะกัลยาณมิตรน้ัน จะเป็นผู้เก้ือกูลให้ผู้อ่ืนได้ปฏิบัติกรรมฐานได้เป็น
อย่างดี ต้องมีคุณสมบัติที่ดี การปฏิบัติกรรมฐานจะเป็นทางสมถะหรือวิปัสสนาก็ตาม ถ้าปฏิบัติตาม
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ลําพังโดยไม่เข้าใจวิธีจะไม่ได้ผลดีและอาจผิดทางได้ เพราะฉะน้ันต้องมีกัลยาณมิตรคืออาจารย์เป็นผู้
แนะนําช้ีทางผิดและทางถูกต้องให้คือ อุปนิสสยะ อยู่ในสํานักอาจารย์ผู้สามารถ อารักขะ รักษาอินทรีย์ 
6 ให้สมบูรณ์ อุปนิพันธะ ผูกจิตไว้ในสติปัฏฐานทั้ง 4 ด้วยเหตุน้ีกัลยาณมิตรจึงนับว่าเป็นอาจริยบุคคลที่
สําคัญย่ิง ผู้ที่จะเข้าเป็นศิษย์จึงต้องใช้หลักสังเกตให้มาก แต่ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่เป็นโทษ 
เพราะอาจารย์ทุกท่านย่อมหวังประโยชน์เก้ือกูลแก่ศิษย์ด้วยความเมตตากรุณา ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้
แสดงคุณสมบัติของกัลยาณมิตรซึ่งเป็นผู้ให้กรรมฐาน (กรรมฐานทายก) ไว้ 7 ประการดังน้ี 

1) ปิโย เป็นผู้น่ารักด้วยมีเมตตา เป็นที่สบายจิตสนิทใจชวนให้อยากเข้าไปหา 
2) ครุ น่าเคารพ ด้วยความประพฤติ หนักแน่นเป็นที่พ่ึงอาศัยได้ ให้รู้สึกอบอุ่นใจ 
3) ภาวนีโย น่าเจริญใจด้วยความเป็นผู้ฝึกฝน ปรับปรุงตน ควรเอาอย่างให้ระลึกและเอ่ย

อ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ 
4) วตฺตา รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักช้ีแจ้ง แนะนํา เป็นที่ปรึกษาที่ดี 
5) วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคําพร้อมที่จะรับฟังคําปรึกษา ซักถาม ตลอดจนคําเสนอแนะ

เพ่ือการวิพากษ์วิจารณ์ 
 6) คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา แถลงเรื่องล้ําลึกได้ สามารถอธิบายเร่ืองยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ

และสอนให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งย่ิงขึ้นไป 
7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักนําในอฐานะ คือไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสียหรือเรื่องเหลว

ไหวไม่สมควร 
ดังน้ัน ผู้จะบําเพ็ญกรรมฐานพึงเข้าไปหากัลยาณมิตรผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วเพ่ือเรียน

กรรมฐานจากท่าน ในการเข้าหากัลยาณมิตรน้ัน ถ้าได้พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร ก็จะเป็นการดีย่ิง
ถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าก็แสวงหาพระอรหันตสาวก พระอริยบุคคลระดับรองลงมา ท่านผู้ใดได้ฌาน ท่านผู้
ทรงจําพระไตรปิฎก หรือท่านผู้เป็นพหูสูตลดหลั่นระดับลง ด้วยท่านเหล่าน้ีเป็นผู้สามารถทรงคําสอน
สืบ ๆ กันต่อมา ต้ังแต่สมัยพระพุทธเจ้ามิได้ถือคติของตนเป็นใหญ่ ดังน้ันพระโยคีบุคคลเรียนกรรมฐาน
จึงควรเข้าไปหาอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตร แล้วมอบตัวและทําวัตรปฏิบัติต่อท่านแล้วขอโอกาสเรียน
กรรมฐาน ทั้งน้ีเพ่ือมิให้เป็นคนด้ือด้าน ยอมรับฟังคําของอาจารย์โดยอาการเคารพยําเกรง เป็นคนว่า
ง่าย อาจารย์ย่อมสงเคราะห์โดยอามิสและโดยธรรม เธอย่อมทําให้แจ้งอริยมรรคผลตามควรแก่อัธยาศัย
 4. การเลือกอารมณ์กรรมฐานท่ีเหมาะสมกับจริต จริต หมายถึง ความประพฤติปกติ พ้ืนเพ
ของจิต ลักษณะความประพฤติที่หนักไปทางใดทางหน่ึง ตามสภาพจิตที่เป็นปกติของคนน้ันท่าน
พุทธโฆสาจารย์แสดงจริตของบุคคลไว้ 6 อย่าง คือ 

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 167) 
อธิบายคําว่า จริต หมายถึง อาการทางกายและทางวาจาที่ประพฤติเป็นอยู่ประจํา จะเรียกว่า 
อัธยาศัยบวกด้วยนิสัยก็ได้ ท่านแสดงไว้ 6 จริต คือ 

1) ราคะจริต (มีความโน้มเอียงทางรักสวยรักงาม) 
2) โทสจริต (มคีวามโน้มเอียงทางโทสะจัด) 
3) สัทธาจริต (มักเช่ือง่าย) 
4) โมหะจริต (มักหลง สะลืมสะลืม) 
5) วิตกจริต (ชอบวิตก กังวล หมกมุ่น ) 
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6) พุทธิจริต (เจ้าเหตุ เจ้าผล เช่ือยาก ) 
การเจริญกรรมฐานจะให้ได้ผลดีน้ัน ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค อาจารย์ผู้ให้กรรมฐานควรเลือก

กรรมฐานให้เหมาะสมกับจริตผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการเจริญกรรมฐานให้เหมาะสมกับจริตน้ัน ก็
เพ่ือให้การปฏิบัติได้ผลดีและรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม ถ้าพระอาจารย์เลือกกรรมฐานไม่เหมาะสม
กับจริต ก็อาจทําให้การปฏิบัติได้ผลช้าหรือไม่สําเร็จผลเลย ในวิสุทธิมรรคท่านจัดกรรมฐานที่
เหมาะสมแก่จริตต่าง ๆ ไว้ 

1) สําหรับคนราคะจริต คนประเภทน้ีมีราคะเป็นความประพฤติเป็นปกติ มีนิสัยหนักไป
ทางราคะ ชอบรักสวยรักงาม ละมุนละไม นอกจากน้ียังมีนิสัยไปทางลบ เช่นเป็นคนเจ้าเล่ห์ ชอบโอ้
อวดถือตัว มีความปรารถนาลามก มีความอยากเป็นใหญ่ อยากให้คนอ่ืนนิยมชมชอบตนเองจนเกิน
ประมาณ ไม่สันโดษ มีแง่งอน กรรมฐานที่เหมาะสมกับคนราคะจริตน้ี คือ อสุภกรรมฐานหรือกายคตา
สติกรรมฐาน เมื่อคนจริตน้ีเจริญกรรมฐานเหล่าน้ีแล้ว ภาวะจริตที่มีราคะจะสงบเบาบางลง ทําให้ทัน
ความจริงของชีวิตที่ว่า ชีวิตน้ันไม่ได้สวยงามดังที่คิดไว้เสมอไป 

2) สําหรับคนโทสจริต คนประเภทน้ีมีโทสะเป็นความประพฤติปกติ มีนิสัยหนักไปทางเป็น
คนใจร้าย หงุดหงิดง่าย หุนหันพลันแล่น โกรธง่ายชอบผูกอาฆาตพยาบาท เป็นคนมักลบหลู่คุณคนอ่ืน 
มักเป็นคนอวดดีตีตนเทียมท่าน มีความริษยาในคุณคนอ่ืน เป็นคนตระหน่ีเหี่ยวแน่น ชอบเอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืนอย่างน่าเกลียด กรรมฐานที่เหมาะกับคนจริตน้ีก็คือ พรหมวิหารและวรรณกสิณประเภท นี
ลกสิน (เพ่งสีเขียว) ปีตกสิณ (เพ่งสีเหลือง) โลหิตกกสิณ (เพ่งสีแดง) โอทาตกสิณ (เพ่งสีขาว) การ
เจริญพรหมวิหารธรรม จะทําให้คนโทสจริตมีความรักใคร่เอ็นดูต่อผู้อ่ืน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา อีก
ทั้งการเจริญกรรมฐานประเภทวรรณกสิณ ซึ่งมีสภาพสวยงาม เจริญตาจะทําให้จิตใจมีปีติและโสมนัส
อยู่เสมอ โทสะลดลงทําให้เมตตาเกิดขึ้นได้ง่าย มีจิตใจที่สงบลง 

3) สําหรับคนโมหจริต คนประเภทน้ีมีโมหะเป็นความประพฤติเป็นปกติ มีนิสัยหนักไปทาง
โมหะ มีความเขลา เหงาซึม งมงาย ใครเห็นอย่างใดเห็นคล้อยตามไปอย่างน้ัน ชอบง่วงเหงาหาวนอน 
หดหู่ท้อแท้ ปราศจากความเข็มแข็ง มีความรําคาญเกิดขึ้นในจิตใจบ่อย ๆ เป็นคนมีความสงสัยลังเล 
ตัดสินใจอะไรไม่ได้ในทุกกรณี คนประเภทน้ีจับจุดอะไรไม่ได้ชัดเจน ออกจะเป็นคนเฉย ๆ ใครว่าดีงาม
อย่างไรก็พลอยดีงามไปอย่างน้ันด้วย ในทางปริยัติ ควรแก้ไขด้วยการศึกษาเล่าเรียน ไต่ถามเป็นการ
พูดคุยที่มีเหตุผล ควรใส่ใจในการฟังธรรม สนทนาธรรมตามกาล ในการปฏิบัติกรรมฐาน ควรเจริญอา
นาปานสติกรรมฐาน คือ กรรมฐานประเภทกําหนดลมหายใจเข้าออกเพราะกรรมฐานประเภทน้ี
สามารถที่จะขัดเกลาความหลงใหลให้หมดลงได้ 

4) สําหรับคนสัทธาจริต คนประเภทน้ีมีศรัทธาเป็นความประพฤติปรกติ มีนิสัยหนักไป
ในทางศรัทธา มีจิตใจซาบซึ้ง เป็นคนชอบเสียสละ เป็นคนมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย รู้คุณของ
มารดา บิดา ครูอาจารย์ กรรมฐานที่เหมาะสมกับจริตของคนประเภทน้ีคือ พุทธนุสติกรรมฐาน ธัมมา
นุสติกรรมฐาน สังฆานุสติกรรมฐาน สีลานุสสติกรรมฐาน จาคานุสสติกรรมฐาน และเทวตานุสสติ
กรรมฐาน เพราะคนประเภทน้ี มีความเช่ือและความเลื่อมใสเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หากได้เจริญ
กรรมฐานประเภทท่ีกล่าวมาแล้ว ศรัทธาที่มีเหตุมีผลอยู่แล้วก็จะได้ทวีผลโดยลําดับ 

5) สําหรับคนพุทธิจริต คนจริตประเภทน้ีมีความรู้เป็นความประพฤติเป็นปกติเป็นคนที่มี
ลักษณะนิสัยช่างคิด ช่างพิจารณา เป็นคนว่านอนสอนง่าย มีปัญญารู้จักใช้ความคิด เลือกคบแต่เพ่ือน
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ที่ดี รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร เป็นคนชอบระวังตัว จะทําอะไรลงไปคิดหน้าคิดหลังก่อน 
เป็นคนไม่คร้านในการทําความเพียร เป็นคนมีปัญญา บังเกิดความเบ่ือหน่ายในสังสารวัฏและมีความ
ปรารถนาในการพ้นจากทุกข์ กรรมฐานที่เหมาะสมกับจริตน้ี ก็คือ มรณานุสสติ อุปสมานุสสติ อาหาร
ปฏิกูลสัญญา จตุธาตุวัตถาน เพราะกรรมฐานประเภทน้ีจะพัฒนาปัญญาที่มีอยู่ให้แก่กล้า เพ่ิมพูน
ความเฉียบแหลมย่ิงขึ้นไป 

6) สําหรับคนวิตกจริต คนจริตประเภทน้ีมีวิตกเป็นความประพฤติเป็นปกติ มีลักษณะ
นิสัยชอบครุ่นคิด จับจดฟุ้งซ่าน เป็นคนมักพูดพรํา ชอบคลุกคลีกับหมู่คณะ เป็นผู้มีความคิดเฉื่อยชา
ในการประกอบคุณธรรม เป็นคนจับจดทําอะไรไม่เป็นช้ินเป็นอัน กรรมฐานที่เหมาะสมกับคนจริตน้ีก็
คือ อานาปานสติคือ กําหนดลมหายใจเข้าออก จิตใจสงบหายฟุ้งซ่านลงโดยลําดับ 

ส่วนกรรมฐานที่เหลือคือ ปฐวีกสิณ อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ อากาสกสิณ อาโลกสิณ
และอรูปกรรมฐานทั้งสี่เป็นกรรมฐานที่เหมาะสมกับคนทุกจริต เมื่อบุคคลไม่ว่าจะมีจริตชนิดใดก็ตาม 
มีศรัทธาแก้กล้าเจริญกรรมฐานเหล่าน้ีแล้วก็สามารถข่มนิวรณ์ 5 ประการได้ 

5. สถานที่สมควรกับการทํากรรมฐาน อนุรูปวิหาร คือ สถานที่ที่เหมาะสมคือเสนาสนะ ที่
ประกอบด้วยองค์ 5 อันได้แก่ 

1) ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นัก ไปมาสะดวก  
2) กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนไม่อึกทึก  
3) ปราศจากแมลงที่จะการรบกวนของเหลือบ ยุง ลม แดด สัตว์เลื้อยคลาน  
4) เมื่อพักอยู่ที่น่ัน ไม่ขัดสนปัจจัย 4  
5) มีพระเถระเป็นพหูสูต ซึ่งสามารถสอบถามข้อสงสัยให้ท่านช่วยอธิบายแก้ความสงสัยได้  

นอกจากน้ี ผู้ปฏิบัติกรรมฐานควรเลือกสัปปายะ คือ สิ่งอันเป็นที่สบาย ที่เหมาะแก่การเจริญ
กรรมฐาน อันเป็นส่วนหน่ึงซึ่งอุปการะให้มีความสงบทําให้เกิดสมาธิได้ง่าย ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านได้
กล่าวถึงสัปปายะ 7 ซึ่งควรคํานึงถึงในการฝึกจิต คือ 

1) อาวาสสัปปายะ (ที่อยู่อาศัยอันเป็นที่สบาย) 
2) โคจรสัปปายะ (ทางเดินอันเป็นที่สบาย) 
3) ภัสสสัปปายะ (การฟัง การพูดอันเป็นที่สบาย) 
4) บุคคลสัปปายะ (บุคคลอันเป็นที่สบาย) 
5) โภชนสัปปายะ (อาหารอันเป็นที่สบาย) 
6) อุตุสัปปายะ (ฤดูอันเป็นที่สบาย) 
7) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถอันเป็นที่สบาย) 

ในส่วนสมาธิน้ี ท่านพรรณนาหลักคําสอนเก่ียวกับสมาธิที่เป็นวิธีปฏิบัติสมถกรรมฐาน
หลากหลายรูปแบบมาก ได้กล่าวถึงสมถกรรมฐานอันเป็นวิธีการอบรมจิตให้เป็นสมาธิ ต้ังมั่น ไม่
ฟุ้งซ่าน ผู้ต้องการที่จะบําเพ็ญกรรมฐานจะต้องศึกษาให้เข้าใจอารมณ์ของกรรมฐานเสียก่อน จึงลงมือ
ปฏิบัติได้ถูกต้องและได้ผลดี เหมือนทหารผู้เข้าสู่สงครามจะต้องศึกษาให้เข้าใจยุทธศาสตร์เสียก่อนที่
เข้าสู่สมรภูมิเป็นเพียงแต่ว่าทหารต้องรบกับศัตรูภายนอก ส่วนผู้ฝึกจิตต้องรับกับศัตรูภายในเท่าน้ัน  
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ต้ังแต่ตอนที่ 3 ถึง ตอนที่ 11 ท่านได้แสดงวิธีปฏิบัติกรรมฐานไว้ 40 อย่าง โดย
แบ่งเป็น 7 หมวด ดังน้ี  
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- หมวด 1 กสิณ 10 ปฐวีกสิณ 1 ในตอนที่ 4 และ เสสกสิณ 9 ในตอนที่ 5  
- หมวด 2 อสุภ 10 ในตอนที่ 6   
- หมวด 3 อนุสติ 10 อนุสติ 6 ในตอนที่ 7 และอนุสติ 4 ในตอนที่ 8 
- หมวด 4. พรหมวิหาร 4 ในตอนที่ 9 
- หมวด 5. อรูป 4 ในตอนที่ 10 
- หมวด 6. อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 ในตอนที่ 11 
- หมวด 7. ววัฏฐาน 1 ในตอนที่ 11 (วิสุทฺธิ., 2554, หน้า 182) 

 หมวด 1 วิธีปฏิบัติกสิณ 10 
ในคัมภีรวิ์สุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้าที่ 183) ได้

อธิบายเกี่ยวกับ กสิณ หมายถึง วัตถุที่ใช้สําหรับเพ่ง รวมถึงนิมิตที่เกิดขึ้นจากการเพ่งวัตถุน้ัน และฌานอัน
เป็นผลที่เกิดจากการเพ่งกสิณน้ัน เมื่อกล่าวถึงในพระไตรปิฎก คําน้ีจะมีความหมาย 3 ประการ คือ 

1. มณฑลของกสิณ คือ วงกลมท่ีใช้เป็นเคร่ืองหมาย 
2. นิมิตของกสิณ คือ สัญญาณเครื่องหมาย หรือมโนภาพที่ได้รับจากการเพ่งเคร่ืองหมาย 
3. ฌาน อันเป็นผลที่ได้รับจากนิมิตน้ัน 

กสิณ แบ่งตามตามท่ีปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มที่ 1 ภูตกสิณ ได้แก่ ธาตุ 4 คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ 
กลุ่มที่ 2 วรรณกสิณ ได้แก่ สีต่าง ๆ คือ สีเขียว สเีหลือง สีแดง สีขาว 
กลุ่มที่ 3 เสสกสิณ ได้แก่ แสงสว่างและอากาศวิธีปฏิบัติ 

กสิณ แบ่งตามอุปนิสัย (จริต) ของคนออกเป็น 2 พวก พวกแรก คือ กสิณกลาง มี 6 อย่าง 
คนทุกจริตฝึกกสิณน้ีได้ทั้ง 6 เพราะเหมาะกับทุกอารมณ์ ทุกอุปนิสัยของคน 

ปฐวีกสิณ (ธาตุดิน/ของแข็ง ไม่ใช่เฉพาะดิน) จิตเพ่งดิน โดยกําหนดว่าสิ่งน้ีเป็นดิน หายใจเข้า
ให้ภาวนาว่า "ปฐวี" หายใจออกให้ภาวนาว่า "กสิณัง" เมื่อปฏิบัติอยู่ดังน้ี ก็จะข่มนิวรณ์ธรรมเสียได้โดย
ลําดับ กิเลศก็จะสงบระงับจากสันดาน สมาธิก็จะกล้าขึ้น จิตน้ันก็ช่ือว่าต้ังมั่น เป็นอุปจารสมาธิ เมื่อทํา
ได้สําเร็จปฐมฌานแล้ว ก็พึงปฏิบัติในปฐมฌานน้ันให้ชํานาญคล่องแคล่วด้วยดีก่อนแล้วจึงเจริญทุติย
ฌานสืบต่อไปได้ 

อาโปกสิณ (ธาตุนํ้า/ของเหลว) จิตนึกถึงนํ้าเพ่งนํ้าไว้ คือการเพ่งนํ้า โดยกําหนดว่าสิ่งน้ีเป็นน้ํา 
หายใจเข้าให้ภาวนาว่า "อาโป" หายใจออกภาวนาว่า "กสิณัง" ให้เลือกภาวนากสิณใดกสิณหน่ึงให้ได้
ถึงฌาน 4 หรือฌาน 5 กสิณอ่ืน ๆ ก็ทําได้ง่าย ๆ ทั้งหมด 

วาโยกสิณ (ธาตุลม) จิตเพ่งอยู่กับลม นึกถึงภาพลม โดยกําหนดว่าสิ่งน้ีเป็นลม หายใจเข้าให้
ภาวนาว่า "วาโย" หายใจออกภาวนาว่า "กสิณัง" 

เตโชกสิณ (ธาตุไฟ ธาตุร้อน) จิตเพ่งไฟ คือการเพ่งเปลวไฟ โดยกําหนดว่าสิ่งน้ีเป็นไฟ หายใจ
เข้าให้ภาวนาว่า "เตโช" หายใจออกภาวนาว่า "กสิณัง" 

อาโลกสิณ (กสิณแสงสว่าง) จิตเพ่งอยู่กับแสงสว่าง นึกถึงแสงสว่าง วิธีเจริญอาโลกกสิณให้ผู้
ปฏิบัติยึดโดยทําความรู้สึกถึงความสว่าง ไม่ใช่เพ่งที่สีของแสงน้ัน เวลาหายใจเข้าให้ภาวนาว่า "อาโล" 
หายใจออกให้ภาวนาว่า "กสิณัง" 
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อากาสกสิณ (ช่องว่าง) จิตเพ่งอยู่กับอากาศ นึกถึงอากาศ คือการเพ่งช่องว่าง โดยกําหนดว่า
สิ่งน้ีเป็นช่องว่าง เวลาหายใจเข้าให้ภาวนาว่า "อากาศ" หายใจออกภาวนาว่า "กสิณัง" 

พวกที่สอง คือ กสิณเฉพาะอุปนิสัยหรือเฉพาะจริตมี 4 อย่าง สําหรับคนโกรธง่าย คือ พวกโทสจริต 
นีลกสิณ ตาดูสีเขียวใบไม้ ใบหญ้าที่มีสีเขียว หรืออะไรก็ได้ที่เป็นสีเขียว แล้วหลับตาจิตนึกถึง

ภาพสีเขียว ภาวนาว่า นีล กสิณัง 
ปีตกสิณ จิตเพ่งของอะไรก็ได้ที่เป็นสีเหลือง ภาวนาว่า ปีต กสิณัง 
โลหิตกสิณ เพ่งกสิณ หรือนิมิตสีแดงจะเป็นดอกไม้แดง เลือดแดง หรือผ้าสีแดงก็ได้ทั้งน้ันจิต

นึกภาพสีแดงแล้วภาวนาว่า โลหิต กสิณัง 
โอทาตกสิณ ตาเพ่งสีขาวอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวก แล้วหลับตานึกถึงภาพสีขาว ภาวนาโอทา 

กสิณัง จนจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึงไม่วอกแวกไม่รู้ลมหายใจภาพกสิณชัดเจน 
 หมวด 2 วิธีปฏิบัติอสุภะ 10  
 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 183) 
ได้อธิบายเก่ียวกับ อสุภะ 10 หมายถึง การพิจารณาซากศพในสภาพต่าง ๆ ซึ่งท่านกําหนดเป็น 
อารมณ์กรรมฐาน ได้กล่าวไว้โดยรวม 10 อย่าง (กรรมฐานที่ 11 ถึงกรรมฐานที่ 20) คือ 

- อุทธุมาตกะ ซากศพที่พองขึ้นอืด 
- วินีลกะ ซากศพที่เขียวคล้ํา 
- วิปุพพกะ ซากศพที่มีนํ้าเหลืองไหลเย้ิม 
- วิจฉิททกะ ซากศพที่ขาดกลางตัว 
- วิกขายิตกะ ซากศพที่ถูกสัตว์กัดกิน 
- วิกขิตตกะ ซากศพที่มีมือ เท้า ศีรษะขาดหายไป 
- หตวิกขิตตกะ ซากศพที่ถูกบ่ันเป็นท่อนๆ 
- โลหิตกะ ซากศพที่ถูกประหารมีเลือดไหลนอง 
- ปุฬุวกะ ซากศพที่เน่าเฟะคลาคล่ําด้วยตัวหนอน 
- อัฏฐิกะ ซากศพที่เหลือแต่โครงกระดูก  

หมวด 3 วิธีปฏิบัติอนุสสติ 10 
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 184) 

อธิบาย คือ อารมณ์ดีงามท่ีควรระลึกถึงเนือง ๆ ได้แก่ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ จา
คานุสติ เทวตานุสติ มรณสติ กายคตาสติ อานาปานสติ อุปสมานุสติ 

- พุทธานุสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า คือน้อมจิตระลึกถึง และพิจารณาคุณของพระองค์ 
- ธัมมานุสติ ระลึกถึงพระธรรม (คําสั่งสอนของพระพุทธองค์) คือ น้อมจิตระลึกถึง และ
พิจารณาคุณของพระธรรม 

- สังฆานุสติ ระลึกถึงพระสงฆ์ คือน้อมจิตระลึกถึง และพิจารณาคุณของพระสงฆ์ 
- สีลานุสติ ระลึกถึงศีล และพิจารณาศีลของตนที่ได้ประพฤติบริสุทธ์ิ ไม่ด่างพร้อย 
- จาคานุสติ ระลึกถึงจาคะ ทานท่ีตนได้บริจาคแล้ว และพิจารณาเห็นคุณธรรม คือความ
เผื่อแผ่เสียสละที่มีในตน 
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- เทวดานุสติ ระลึกถึงเทวดา หมายถึงเทวดาที่ตนเคยได้รู้ได้ยินมา และพิจารณาเห็น
คุณธรรมซึ่งทําคนให้เป็นเทวดา ตามท่ีมีอยู่ในตน 

- มรณนุสติ ระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดา พิจารณาให้เกิดความไม่
ประมาท 

- กายคตานุสติ สติอันไปในกาย หรือระลึกถึงเก่ียวกับร่างกาย คือ กําหนดพิจารณากายน้ี 
ให้เห็นว่าประกอบด้วยด้วย ส่วนต่าง ๆ คือ อาการ 32 อันไม่สะอาด ไม่งาม น่าเกลียด 
เป็นทางรู้เท่าทันสภาวะของกายน้ี มิให้หลงใหลมัวเมา 

- อานาปานสติ สติกําหนดลมหายใจเข้าออก 
- อุปสมานุสติ ระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบคือนิพพาน และพิจารณาคุณของนิพพาน อันเป็น
ที่หายร้อนดับกิเลสและไร้ทุกข์ 

หมวด 4 วิธีปฏิบัติพรหมวิหาร 4 
ในพระไตรปิฎก สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ได้อธิบายเก่ียวกับ พรหมวิหาร 

แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสําหรับทุกคน เป็น
หลักธรรมประจําใจที่จะช่วยให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธ์ิ หลักธรรมน้ีได้แก่ 

- เมตตา   ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข 
- กรุณา   ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ 
- มุทิตา   ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี 
- อุเบกขา   การรู้จักวางเฉย  

1. เมตตา คือ ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุข
เกิดขึ้นได้ทั้งกายและใจ เช่น ความสุขเกิดการมีทรัพย์ ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือการ
บริโภค ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหน้ี และความสุขเกิดจากการทํางานที่ปราศจากโทษ เป็นต้น 

2. กรุณา คือ ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิด
ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ และเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่า
ความทุกข์มี 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังน้ี 

- ทุกข์โดยสภาวะ หรือเกิดจากเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกาย เช่น การเกิด การ
เจ็บไข้ ความแก่และความตาย สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกจะต้องประสบกับการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรวมเรียกว่า กายิกทุกข์ 

- ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ อันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกตัวเรา เช่น เมื่อ
ปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ การพลัด
พรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ รวมเรียกว่า เจตสิกทุกข์ 

3. มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี คําว่า ดี ในที่น้ี หมายถึง การมีความสุขหรือมีความ
เจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้ อ่ืนได้ดีจึงหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนมีความสุขความ
เจริญก้าวหน้าย่ิง ๆ ขึ้น ไม่มีจิตใจริษยา ความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความฟุ้งซ่านซึ่ง
มักเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดีกว่าตน เราต้องหม่ันฝึกหัดตนให้เป็นคนที่มีมุทิตา เพราะจะสร้างไมตรีและ
ผูกมิตรกับผู้อ่ืนได้ง่ายและลึกซึ้ง 
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4. อุเบกขา คือ การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใครทําดี
ย่อมได้ดี ใครทําช่ัวย่อมได้ช่ัว ตามกฎแห่งกรรม คือ ใครทําสิ่งใดไว้สิ่งน้ันย่อมตอบสนองคืนบุคคล
ผู้กระทํา เมื่อเราเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ําเติมเขาในเรื่องที่
เกิดขึ้น เราควรมีความปรารถนาดี คือพยายามช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามทํานองคลองธรรม (องฺ.ปญจก., เล่ม 22, ข้อ 192, หน้า 252) 

หมวด 5 วิธีปฏิบัติในอรูปธรรมฌาน 4 
พระไตรปิฎก สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ได้แสดงเกี่ยวกับ อรูปธรรมฌาน 4 คือ 

ฌานที่ไม่มีรูป 4 อย่าง คือ อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญา
นาสัญญายตนะ รวม 4 อย่างด้วยกัน และอรูปฌานทั้ง 4 น้ี เป็นฌานละเอียดและอยู่ในระดับฌานที่
สูงสุด ท่านที่ปฏิบัติได้อรูปทั้ง 4 น้ีแล้ว เจริญวิปัสสนาญาณ ย่อมได้บรรลุมรรคผลรวดเร็วเป็นพิเศษ 
เพราะอารมณ์ในอรูปฌานและอารมณ์ในวิปัสสนาญาณ มีส่วนคล้ายคลึงกันมาก ต่างแต่ อรูปฌานเป็น
สมถภาวนา มุ่งดํารงฌานเป็นสําคัญสําหรับวิปัสสนาภาวนามุ่งรู้แจ้งเห็นจริง ตามอํานาจของกฎ
ธรรมดาเป็นสําคัญ แต่ทว่าอรูปฌานน้ีก็มีลักษณะเป็นฌานปล่อยอารมณ์ คือ ไม่ยึดถืออะไรเป็นสําคัญ 
ปล่อยหมดทั้งรูปและนาม ถือความว่างเป็นสําคัญ 

อานิสงส์อรูปฌาน ผู้ที่ได้อรูปฌานทั้ง 4 น้ี นอกจากจะมีผลทําให้จิตว่าง มีอารมณ์เป็นสุข 
ประณีตในฌานที่ได้แล้ว ยังมีผลให้สําเร็จมรรคผลง่ายดายอย่างคาดไม่ถึงอีกด้วย นอกจากน้ันผู้ที่ได้ 
อรูปฌานน้ีแล้วเมื่อสําเร็จมรรคผลจะได้เป็น พระอรหันต์ขั้นปฏิสัมภิทาญาณ คือ มีคุณสมบัติพิเศษ
เหนือจากที่ทรงอภิญญา 6 อีก 4 อย่าง สําหรับท่านที่ได้ปฏิสัมภิทาญาณน้ี ท่านทรงอภิญญา 6 และ
คุณสมบัติพิเศษอีก 4 คือ 

ปฏิสัมภิทา 4 อัตถปฏิสัมภิทา มีปัญญาแตกฉานในอรรถ คือ ฉลาดในการอธิบายถ้อยคําที่ ท่าน
อธิบายมาแล้วอย่างพิสดาร ถอดเน้ือความท่ีพิสดารน้ันให้ย่อสั้นลงมาพอได้ความชัด ไม่เสียความธัมม
ปฏิสัมภิทา ฉลาดในการอธิบายหัวข้อธรรม ที่ท่านกล่าวมาแต่หัวข้อให้ พิสดารเข้าใจชัด นิรุตติ
ปฏิสัมภิทา มีความฉลาดในภาษา รู้และเข้าใจภาษาทุกภาษาได้อย่างอัศจรรย์ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา มี
ปฏิภาณเฉลียวฉลาด สามารถแก้อรรถปัญหาได้อย่างอัศจรรย์ ปฏิสัมภิทาญาณน้ี มีความแปลกจาก
อภิญญา 6 อยู่อย่างหน่ึง คือท่านที่จะทรงปฏิสัมภิทา หรือทรงอรูปฌานน้ีได้ ท่านต้องได้กสิณ 10 และ
ทรงอภิญญามาก่อนแล้วจึงจะปฏิบัติต่อในอรูปน้ีได้ ถ้าท่านนักปฏิบัติที่ไม่เคยเรียนกสิณเลย หรือทรง
กสิณได้บางส่วนยังไม่ถึงขั้นอภิญญาแล้วท่านมาเรียนปฏิบัติในอรูปน้ีย่อมปฏิบัติไม่สําเร็จ เพราะการที่
ทรงอรูปฌานได้ ต้องใช้กสิณ 9 ประการ ปฐวี เตโช วาโย อาโป นีล ปีตะ โลหิตะ โอทาตะ อาโลกะ เว้น
อากาสกสิณอย่างเดียว เอามาเป็นบาทของอรูปฌานคือต้องเอากสิณ 8 อย่างน้ัน อย่างใดอย่างหน่ึงมา
ต้ังขึ้น แล้วเข้าฌานในกสณิน้ันจนถึงจตุตถฌาน แล้วเพิกนิมิตในกสิณน้ันเสีย คําว่าเพิก หมายถึงปล่อยไม่
สนใจในกสิณน้ันการที่จะปฏิบัติ ในอรูปฌาน ต้องเข้ารูปกสิณก่อน ฉะน้ันท่านที่จะเจริญในอรูปฌานจึง
ต้องเป็นท่านที่ได้กสิณจนคล่องอย่างน้อย 9 กอง จนชํานาญและได้อภิญญาแล้วจึงจะมาปฏิบัติในอรูป
ฌานน้ีได้ ฉะน้ันท่านที่ได้ปฏิสัมภิทาญาณจึงเป็นผู้ทรงอภิญญาด้วย สําหรับอภิญญากับปฏิสัมภิทาญาณ
น้ี มีข้อแตกต่างกันอยู่อย่างหน่ึงที่นักปฏิบัติควรทราบ อภิญญาน้ัน ท่านที่ปฏิบัติกสิณครบ 10 หรืออย่าง
น้อยครบ 8 ยกอาโลกกสิณและอากาสกสิณเสีย เมื่อชํานาญในกสิณทั้ง 10 หรือทั้ง 8 น้ีแล้ว ก็ทรง
อภิญญาได้ทันทีในสมัยที่เป็นฌานโลกีย์ ส่วนปฏิสัมภิทาญาณ 4 น้ี เมื่อทรงอรูปฌานที่เป็นโลกียฌาน
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แล้วยังทรงปฏิสัมภิทาไม่ได้ ต้องสําเร็จมรรคผลอย่างตํ่าเป็นพระอนาคามี หรือพระอรหัตตผลปฏิสัมภิทา
จึงจะปรากฏ บังเกิดเป็นคุณพิเศษขึ้นแก่ท่านที่บรรลุ ข้อแตกต่างน้ีนักปฏิบัติควรจดจําไว้ 

1. อากาสานัญจายตนะ การอธิบายในอรูป 4 น้ี เป็นกรรมฐานละเอียดทั้งผู้ที่จะปฏิบัติก็ต้อง
ทรงอภิญญามาก่อน เรื่องการสอนหรืออธิบายในกรรมฐานนี้ มีความสําคัญอยู่อย่างหน่ึง คือ ถ้า
กรรมฐานกองใดท่านผู้อธิบายไม่ได้มาก่อน ก็อธิบาย ไม่ตรงตามความเป็นจริง ท่านที่จะอธิบายได้
ถูกต้องและตรงจริง ๆ ก็ต้องได้กรรมฐานกอง น้ัน ๆ มาก่อน  อากาสานัญจายตนะนี้ ท่านกล่าวไว้ใน  
วิสุทธิมรรคว่า ก่อนที่จะเจริญอรูปอากาสานัญจายตนะน้ี ท่านจะเข้าจตุตถฌานในกสิณกองใดกอง
หน่ึงแล้วให้เพิก คือไม่สนใจในกสิณนิมิตน้ันเสีย ใคร่ครวญว่า กสิณนิมิตน้ีเป็นอารมณ์ที่มีรูปเป็นสําคัญ 
ความสุข ความทุกข์ ที่เป็นปัจจัยของภยันตราย มีรูปเป็นต้นเหตุ เราไม่มีความต้องการในรูปแล้วละรูป
นิมิตกสิณ น้ันถืออากาศเป็นอารมณ์จนวงอากาศเกิดเป็นนิมิตที่มีขอบเขตกว้างใหญ่ แล้วย่อให้สั้นลง
มา อธิษฐานให้เล็กใหญ่ได้ตามประสงค์ ทรงจิตรักษาอากาศไว้โดยกําหนดใจว่า อากาศหาที่สุดมิได้ 
จนจิตเป็นอุเบกขารมณ์ เป็นฌาน 4 ในอรูปฌาน 

2. วิญญาณัญจายตนะ อรูปน้ีกําหนดวิญญาณเป็นอารมณ์ โดยจับอากาสานัญจายตนะ คือ
กําหนด อากาศจากอรูปเดิมเป็นปัจจัย ถือนิมิตอากาศน้ันเป็นฐานที่ต้ังของอารมณ์ แล้วกําหนด ว่า 
อากาศน้ียังเป็นนิมิตที่อาศัยรูปอยู่ ถึงแม้จะเป็นอรูปก็ตามแต่ยังมีความหยาบอยู่มาก เราจะทิ้งอากาศ
เสีย ถือเฉพาะวิญญาณเป็นอารมณ์ แล้วกําหนดจิตว่า วิญญาณหาท่ีสุดมิได้ ทิ้งอากาศและรูปทั้งหมด
เด็ดขาด กําหนดวิญญาณ คือถือวิญญาณ ตัวรู้เป็นเสมือนจิต โดยคิดว่าเราต้องการจิตเท่าน้ันรูปกาย
อย่างอ่ืนไม่ต้องการจนจิตต้ังอยู่เป็นอุเบกขารมณ์ 

3. อากิญจัญญายตนะ อรูปน้ีกําหนดความไม่มีอะไรเลยเป็นสําคัญ โดยเข้าฌาน 4 ใน
วิญญาณ แล้วเพิกวิญญาณ คือ ไม่ต้องการวิญญาณน้ัน คิดว่าไม่มีอะไรเลยเป็นสําคัญ อากาศ ก็ไม่มี
วิญญาณก็ไม่มี ถ้ายังมีอะไรสักอย่างหน่ึงแม้แต่น้อยหนึ่ง ก็เป็นเหตุของภยันตราย ฉะน้ันการไม่มีอะไร
เลยเป็นการปลอดภัยที่สุดแล้วก็กําหนดจิตไม่ยึดถืออะไร ทั้งหมดจนจิตต้ังเป็นอุเบกขารมณ์ 

4. เนวสัญญานาสัญญายตนะ  อรูปน้ีกําหนดว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ คือ ทําความ
รู้สึกตัวเสมอว่า ทั้งมีสัญญาอยู่น้ีก็ทําความรู้สึกเหมือนไม่มีสัญญา คือไม่ยอมรับรู้จดจําอะไรทั้งหมด ทํา
ตัวเสมือนหุ่นที่ไร้วิญญาณ ไม่รับรู้ ไม่รับอารมณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น หนาวก็รู้ว่าหนาวแต่ไม่เอาเรื่อง ร้อนก็รู้ว่า
ร้อนแต่ไม่ด้ินรนกระวนกระวาย มีชีวิตทําเสมือนคนตาย คือไม่ปรารภสัญญาคําจดจําใด ๆ ปล่อยตาม
เรื่องเปลื้องความสนใจใด ๆ ออกจนสิ้น จนจิตเป็นเอกัคคตาและอุเบกขารมณ์   

หมวด 6 วิธีปฏิบัติอาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 2554, หน้า 185) 

ได้อธิบายว่า อาหาเรปฏิกูลสัญญา คือ การพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหาร โดยกําหนดหมายว่า
อาหารที่บริโภคเป็นสิ่งปฏิกูล พึงรังเกียจ จุดมุงหมายเพ่ือไม่ให้ติดใจในรสอาหาร เป็นผู้เลี้ยงง่าย  
ได้แก่ อาหาร 4 อย่าง คือ 

1. กวฬิงการาหาร อาหาร คือ คําข้าว ได้แก่ อาหารท่ีเราบริโภคทุกมื้อทุกวันน้ันเอง เป็น 
ปัจจัยหล่อเลี้ยงร่างกายไว้ 

2. ผัสสาหาร อาหาร คือ ผัสสะหรือสัมผัสต่าง ๆ ที่กระทบอายตนะ 6 เป็นปัจจัย หล่อเลี้ยง
นาม คือ ทําให้เกิดสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา 
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3. มโนสัญเจตนาหาร อาหาร คือ มโนสัญเจตนา หรืออาหาร คือ ความนึกคิดทางใจ เป็นเหตุ
ให้ทํา พูด คิด เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงกรรม 

4. วิญญาณหาร อาหาร คือ วิญญาณ หรือวิญญาณเป็นอาหาร เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงให้เกิดนามรูป 
 การพิจารณาอาหารโดยอาการ 10 

การพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหาร ให้พิจารณาอาหารที่เรียกว่า กพฬีการาหาร หรือ
อาหารท่ีเรารับประทานอยู่ โดยพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารที่เรารับประทานทุกมื้อ มีวิธีการใน
การพิจารณาโดยให้พิจารณาความเป็นปฏิกูลโดยอาการ 10 อย่าง คือ 

1. คมนโต พิจารณาไปสู่สถานที่ที่มีอาหารว่า โดยปกติอาหารไม่ได้เกิดขึ้นในที่อยู่อาศัยของเรา
เองได้ ถ้าเป็นฆราวาสต้องประกอบอาชีพ อาบเหง่ือต่างนํ้าเพ่ือจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาจับจ่ายใช้สอย
ซื้ออาหารเลี้ยงชีวิต แม้ว่าในที่อยู่อาศัยอาจมีความสะดวกสบายสะอาดสวยงาม แต่เมื่อต้องเดินทางไป 
ย่อมได้รับความยุ่งยากนับต้ังแต่การแต่งกาย การเดินทางด้วยเท้า ขึ้นรถ ลงเรือ ได้พบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจ
ต่าง ๆ ทั้งสถานที่และผู้คน ได้สัมผัสสิ่งที่ไม่ดีงาม กรําแดด กรําฝน เหน็ดเหน่ือย ถ้าเป็นภิกษุก็ต้อง
ภิกขาจารไปในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งที่เฉอะแฉะ สกปรก กรําแดดกรําฝน เพ่ือให้ได้อาหารมาเลี้ยงอัตภาพ 

2. ปริเยสนโต พิจารณาว่า มีเงินแล้วก็ต้องไปจับจ่ายซื้ออาหารท่ีตลาด ซึ่งเป็นที่รวมของไม่
สะอาดนานาชนิด เข้าร้านโน้นออกร้านน้ี ตลาดน้ันตลาดน้ี เหยียบยํ่าพบเห็นสิ่งที่ไม่พอใจทั้งสิ่งของและ
ผู้คน ลําบากยุ่งยากอยู่ไม่เว้นแต่ละวัน เมื่อซื้ออาหารแล้ว ก็ต้องหอบห้ิวกลับมา ลําบากในการประกอบ
อาหาร ปรุงแต่งไปตามความต้องการของคนบริโภค คนน้ันชอบอย่างน้ี คนน้ีชอบอย่างน้ัน ต้องพลิก
แพลงประดิษฐ์สับเปลี่ยนมิให้เป็นที่เบ่ือหน่าย มีแต่ความลําบากกายลําบากใจด้วยการแสวงหา ถ้าเป็น
ภิกษุก็ต้องเข้าไปสู่บ้าน ในฤดูฝน เท้าก็ต้องจมลงไปในโคลนเลน ในฤดูร้อนก็ต้องเดินไปด้วยร่างกายท่ี
เป้ือนฝุ่นละออง ถูกลมพัดบ้าง เมื่อถึงประตูบ้าน บางทีก็ต้องเหยียบหลุมโสโครกหรือบ่อนํ้าครํา ที่มีนํ้า
ล้างปลา นํ้าล้างเน้ือ นํ้าซาวข้าว นํ้าลาย นํ้ามูก อุจจาระสัตว์ เช่น อุจจาระสุนัขหรือแมว เป็นต้น มีหมู่
หนอนและแมลงวันไต่ตอม บางทีแมลงวันก็มาเกาะที่ตัวบ้าง ที่บาตรบ้าง ที่ศีรษะบ้าง เมื่อเข้าไปในบ้าน
คนบางบ้านก็ถวาย บางบ้านก็ไม่ถวาย บ้านที่เขาถวาย บางบ้านก็ถวายอาหารที่สุกแต่เมื่อวานบ้าง 
อาหารที่เก่าบ้าง ขนม แกงที่บูดแล้วบ้าง ส่วนบ้านที่ไม่ถวาย บางบ้านก็ทําเป็นไม่เห็น บางบ้านก็พูด
นิมนต์ให้ไปข้างหน้า บางบ้านก็น่ิง ๆ บางคน ไม่ให้แล้วยังตําหนิติเตียน ด่าว่าถากถาง ภิกษุก็จะต้อง
อดทนเดินเข้าไปในบ้าน เพ่ือแสวงหาอาหาร การแสวงหาอาหาร จึงเป็นสิ่งปฏิกูลดังกล่าวมาน้ี 

3. ปริโภคโต พิจารณาความเป็นปฏิกูลโดยการบริโภคว่า เมื่อหยิบอาหารเข้าปากแล้ว อาหาร
ก็คละเคล้าปนกับนํ้าลายใสท่ีปลายลิ้น นํ้าลายข้นที่กลางลิ้น ฟันล่างทําหน้าที่เหมือนครก ฟันบนทํา
หน้าที่เหมือนสาก ลิ้นเหมือนมือ เวลาเคี้ยวอยู่ อาหารน้ันก็แปดเป้ือนไปด้วยมูลฟันที่ค้างติดอยู่ตาม
ซอกฟัน ทั้งสีและกลิ่นของอาหารท่ีเคยเห็นก่อนบริโภคว่าเป็นของสวยของดี ก็กลายเป็นของน่าเกลียด
ไป หากลองคายออกมาแล้วให้กลืนกลับเข้าไปใหม่ก็คงกลืนไม่ลง เพราะดูน่าเกลียดเหมือนรากสุนัข 
แต่อาหารทุกคําที่เคี้ยวกลืนอยู่ได้น้ัน เพราะเมื่อใส่ปากแล้ว ไม่สามารถมองเห็นได้อีก จึงกลืนลง การ
บริโภคน้ันเล่าก็ไม่มีที่สิ้นสุด อ่ิมไปช่ัวระยะเวลาหน่ึงไม่นานก็ต้องหิว บริโภคใหม่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่ดังน้ี 
อาหารที่แต่ละคนบริโภคกันมาในชาติน้ี นับแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาจนเติบใหญ่ ถ้าจะนํามากอง
แยกกันไว้ จะมีจํานวนมากมายนัก ข้าวสารอาจเป็นร้อย ๆ กระสอบ นํ้าอาจเท่าสระนํ้าใหญ่ ๆ 
เน้ือสัตว์ที่บริโภคคิดเป็นจํานวนตัว คงเป็นฝูง ทั้งสัตว์นํ้า สัตว์บก น่ีไม่รวมอาหารที่เราได้บริโภคไว้ใน
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ชาติก่อน ๆ ผู้รู้จึงกล่าวอุปมาไว้ว่า ท้องของเราเหมือนมหาสมุทรประจําร่างกาย การบริโภคจึงเป็นสิ่ง
ที่น่าเกลียด ดังกล่าวมาน้ี 

4. อาสยโต พิจารณาความเป็นปฏิกูลโดยที่อยู่ว่า ธรรมดาอาหารท่ีกลืนเข้าไปในร่างกายแล้ว
ต้องมีดี เสมหะ หนอง เลือด ออกมาคลุกเคล้าปะปน แม้พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระเจ้า
จักรพรรดิ ซึ่งถือว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิสะอาดก็ยังต้องมีสิ่งเหล่าน้ีอย่างใดอย่างหน่ึง ส่วนคนธรรมดาย่อมมี
ครบทั้ง 4 อย่าง ใครที่มีนํ้าดีมาก อาหารก็เหมือนถูกคลุกเคล้าด้วยนํ้ามันมะซาง ถ้ามีเสมหะมากก็
เหมือนคลุกเคล้าด้วยนํ้ากากะทิง ถ้ามีหนองมากก็เหมือนคลุกเคล้าด้วยเปรียงเน่า ถ้ามีโลหิตมากก็
เหมือนย้อมอาหารด้วยสีย้อมผ้า ที่อยู่ของอาหารจึงมีอาการน่าเกลียด ดังกล่าวมาน้ี 

5. นิธานโต พิจารณาความเป็นปฏิกูลโดยเป็นที่หมักหมมรวมกันของอาหารว่า อาหารท่ีเรา
กินเข้าไปเป้ือนนํ้าดี เสมหะ หนอง เลือด หมักหมมรวมกันอยู่ในกระเพาะที่สกปรกโสโครก ถ้วยชาม
ภาชนะเราใช้แล้วยังขัดล้างทําความสะอาด แต่กระเพาะอาหารเป็นที่ใส่อาหารท่ี แปดเป้ือนไปด้วย
นํ้าดี เสมหะ หนอง เลือด ไม่เคยล้างตลอดเวลาเป็นสิบปี แห่งอายุของเรา และทุกวันยังมีอาหารใหม่
หมักหมมทับถมลงไปอีก 

6. อปริปกฺกโต พิจารณาความเป็นปฏิกูลโดยยังไม่ย่อยว่า อาหารที่บริโภคเข้าไปท้ังเก่าและ
ใหม่ที่ลงไปหมักอยู่ในกระเพาะ อันเป็นที่โสโครกย่ิง คละเคล้ารวมกันทั้งนํ้าดี เสมหะ หนอง เลือด 
ซากของสัตว์ต่าง ๆ มีกลิ่นเหม็นเน่า คลุกกันอยู่ มิได้แยกออกจากกัน ไฟธาตุสําหรับย่อยอาหารทําให้
อาหารร้อนเป็นฟองเดือดปุด ๆ บูดเป็นฝาโสโครกเหมือนกองขยะที่อยู่ในหลุมเมื่อนํ้าฝนตกลงมาขัง 
พอถูกแดดเผาก็เป็นฟองเหม็นเน่า น่าเกลียดชังอยู่ในที่มืดแฉะ เป็นดังป่าช้าฝังซากสัตว์ต่าง ๆ ที่กินลง
ไป มีสภาพน่าสะอิดสะเอียน 

7. ปริปกฺกโต พิจารณาความเป็นปฏิกูลโดยย่อยแล้วว่า การถลุงแร่ธาตุต่าง ๆ เมื่อทําเสร็จ
แล้ว ย่อมได้แร่บริสุทธ์ิสวยงาม เช่น เงิน ทอง ดีบุก ทองแดง แต่อาหารที่ถูกย่อยแล้ว ไม่บริสุทธ์ิ
สวยงามดังแร่ แต่กลายเป็นอุจจาระไปขังอยู่ในกระเพาะอุจจาระเป็นก้อน ๆ เหมือนดินเหลืองที่เขาบด
ให้ละเอียดแล้วใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่น้อย ยาวประมาณ 8 องคุลี แต่มีกลิ่นเหม็นร้ายกาจรุนแรง 
อาหารท่ีย่อยแล้วอีกส่วนหน่ึงกลายเป็นนํ้าปัสสาวะอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ เป็นสิ่งน่าเกลียดทั้งน้ัน 

8. ผลโต พิจารณาความเป็นปฏิกูลโดยผลที่สําเร็จว่า อาหารที่ย่อยแล้วกลายเป็น ผม ขน เล็บ 
ฟัน หนัง กระดูก เป็นอวัยวะต่าง ๆ แม้จะย่อยออกมาได้ดีดังน้ัน ก็เป็นเพียงเหมือนของเลี้ยงซากศพ 

9. นิสฺสนฺทโต พิจารณาความเป็นปฏิกูลโดยการหลั่งไหลว่า อาหารท่ีบริโภคเข้าไปนั้น เมื่อ
บริโภคอาหารเข้าไปเพียงทางเดียว แต่เวลาไหลออกก็ออกทางทวารท้ัง 9 เช่น ไหลออกทางช่องตาก็
เป็นขี้ตา ไหลออกทางช่องปาก เป็นนํ้าลาย เสมหะ ไหลออกจากทวารหนักเป็นอุจจาระ ไหลออกจาก
ทวารเบาเป็นปัสสาวะ ไหลออกจากขุมขนเป็นเหง่ือ เป็นต้น ขณะที่บริโภคอาหารก็ล้อมวงกันรื่นเริง 
แต่เวลาถ่ายออกก็แยกกันไปปิดบังกันซ่อนเร้นไม่ให้ใครเห็น 

10 .สมฺมกฺขนโต พิจารณาความเป็นปฏิกูลโดยความแปดเป้ือนว่า อาหารน้ีเมื่อเวลาบริโภคอยู่ก็
เป้ือนมือ ปาก ลิ้น เพดาน ต้องล้างแล้วล้างอีกไม่ใคร่จะหมดกลิ่น เมื่อย่อยเสร็จแล้วก็ยังกลายเป็นขี้มูก  
ขี้ตา ขี้หู ขี้ฟัน สิ่งน่าเกลียดเต็มไปทั่วร่างกาย เวลาถ่ายออกก็เปรอะเป้ือน น่าเกลียด ต้องชําระล้าง ใส่
เครื่องหอมกลบความโสโครกและกลิ่นเหม็น แม้จะหมั่นอาบนํ้า วันละหลาย ๆ ครั้ง ก็ไม่อาจให้สะอาดได้
นาน แต่ได้เพียงช่ัวคราวแล้วก็สกปรกเปรอะเป้ือนใหม่อีก เป็นอย่างน้ีไม่รู้จักจบสิ้น 
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 หมวด 7 จตุธาตุววัฏฐาน 1 
จตุธาตุววัฏฐาน เป็นการพิจารณาธาตุทั้ง 4 ที่ปรากฏในร่างกายจนกระท่ังเห็นเป็นแต่เพียง

กองแห่งธาตุ โดยปราศจากความจําว่า เป็นหญิง ชาย เรา เขา สัตว์ บุคคล เรียกว่า “จตุธาตุววัฏฐาน” 
ในจตุธาตุววัฏฐาน น้ี ผู้เจริญจะต้องทําการพิจารณาธาตุ 4 ที่มีอยู่ภายในตน ธาตุ 4 ที่มีอยู่ภายในตนน้ี 
เมื่อนับโดยพิสดารแล้วมี 42 คือ ปฐวีธาตุ 20 อาโปธาตุ 12 เตโชธาตุ 4 วาโยธาตุ 6 

ปฐวีธาตุ ได้แก่ ปฐวีธาตุที่มีอยู่ในโกฏฐาสที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นแท่ง มี 20 คือ เกสา (ผม) 
โลมา (ขน) นขา (เล็บ) ทันตา (ฟัน) ตโจ (หนัง) มังสัง (เน้ือ) นหารู (เอ็น) อัฏฐิ (กระดูก) อัฏฐิมิ ญชัง 
(เย่ือในกระดูก) วักกัง (ม้าม) หทยัง (หัวใจ) ยกนัง (ตับ) กิโลมกัง (พังผืด) ปิหกัง (ไต) ปัปผาสัง (ปอด) 
อันตัง (ไส้ใหญ่) อันตคุณัง (ไส้น้อย) อุทริยัง (อาหารใหม่) กรีสัง (อาหารเก่า) มัตถลุงคัง (เย่ือในสมอง)
 อาโปธาตุ ได้แก่ อาโปธาตุที่อยู่ในโกฏฐาสที่มีลักษณะเหลวและไหลได้ มี 12 คือ ปิตตัง (ดี) 
เสมหัง (เสลด) ปุพโพ (หนอง) โลหิตัง (เลือด) เสโท (เหง่ือ) เมโท (มันข้น) อัสสุ (นํ้าตา) วสา (เปลวมัน) 
เขโฬ (นํ้าลาย) สิงฆานิกา (นํ้ามูก) ลสิกา (ไขข้อ) มุตตัง (นํ้ามูตร) 

เตโชธาตุ มี 4 ได้แก่ สันตัปปนเตโช คือ ไออุ่นที่ทําให้ร่างกายมีความร้อนมาก ทหนเตโช คือ 
ไออุ่นที่มีความร้อนสูงสามารถเผาผลาญร่างกายให้วิปริตไป ชีรณเตโช คือ ไออุ่นที่ทําให้ร่างกายทรุด
โทรมแก่ลง ปาจกเตโช คือ ไออุ่นที่ทําหน้าที่ย่อยอาหาร 

วาโยธาตุ มี 6 ได้แก่ อุทธังคมวาโย ลมพัดขึ้นเบ้ืองบน อโธคมวาโย ลมพัดลงสู่เบ้ืองล่าง กุจ
ฉิสยวาโย ลมที่อยู่ในช่องท้อง โกฏฐาสยวาโย ลมที่อยู่ในลําไส้ใหญ่ อังคมังคานุสารีวาโย ลมที่อยู่ทั่ว
ร่างกาย อัสสาสปัสสาสวาโย ลมหายใจเข้าออก  

ธาตุทั้ง 4 น้ี เป็นส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกาย การที่เรียกว่า หญิง ชาย เรา เขา สัตว์ บุคคล 
มนุษย์ เทวดา พรหม น้ัน หาใช่อ่ืนไม่ แท้จริงก็ได้แก่ธาตุ 4 ที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นกองปรากฏขึ้นเป็น
รูปร่างสัณฐานต่าง ๆ กันตามอํานาจของกรรมน้ันเอง 
 
3.4 หลักธรรมคําสอนด้านปัญญา 
 ในส่วนปัญญา ท่านนําเสนอหลักคําสอนเก่ียวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน การเจริญ
วิปัสสนาถือว่าเป็นการพัฒนาจิตขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนามีผลมากกว่าบําเพ็ญสมถภาวนาเพราะ
เป็นการถอนทําลายกิเลสอย่างละเอียด อันเป็นต้นตอของทุกข์ทั้งมวลโดยตรงและเพราะเป็นการ
พัฒนาจิตเข้าสู่ขั้นความเป็นพระอริยบุคคล หลักคําสอนเกี่ยวกับปัญญาที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
จํานวน 77 ประการ 7 หมวด ดังน้ี  

- หมวด 1 โพธิปักขิยธรรม 37  ในตอนที่ 22 
- หมวด 2 วิปัสสนาภูมิ 6   ในตอนที่ 14 
- หมวด 3 วิสุทธิ 7   ในตอนที่ 18 
- หมวด 4 วิปัสสนาญาณ 9  ในตอนที่ 21 
- หมวด 5 ญาณ 16 หรือ โสฬสญาณ 
- หมวด 6 วิปัสสนุกิเลส 10  ในตอนที่ 20 
- หมวด 7 ปรมัติธรรม 4   ในตอนที่ 23 



 
 

73 

 สมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)).(2555, 
หน้า 1) ได้อธิบายเอาไว้ว่า ปัญญาในธรรม คือ ความเห็นชอบหรือเรียกว่า สัมมาทิฏฐิ เป็นความเห็นแรก
ที่ตรัสไว้ในมรรคมีองค์ 8 สมาธิในการฟังทําให้ได้ปัญญาในธรรมอันเป็นสัมมาทิฏฐิ ถ้าทําไม่ได้ปัญญาใน
ข้อน้ีก็ไม่บรรลุเป้าหมายและผลของการปฏิบัติ อันเป็นทางที่มุ่งในทางพุทธศาสนา 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี. (2547, หน้า 52). ความรู้อาศัยการสั่งสมมาแต่อดีต ซึ่งความรู้ที่ถูก
สั่งสมไว้น้ันล้วนเกิดจากการพัฒนามาโดยลําดับ การพัฒนาความรู้จึงไม่มีที่สิ้นสุดสามารถเปลี่ยนแปลง
ความรู้เดิมเสียใหม่หรือทําความรู้เดิมที่ผิดให้ถูกหรือที่ถูกให้ผิดได้ตลอดเวลา เพราะขึ้นอยู่กับความรู้ที่
เพ่ิมเติมเข้าไปใหม่น้ีเอง ในปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค จึงอธิบายถึงแหล่งกําเนิดความรู้ที่เป็นบ่อเกิดความรู้
ว่ามี 3 อย่าง คือ สุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการฟัง จินตามยปัญญา ปัญญาทําเกิดจากการคิด 
ภาวนามยปัญญา ความรู้ที่เกิดจากการฝึกฝนอบรม 

หมวด 1 โพธิปักขิยธรรม 37 
โพธิปักขิยธรรม คือ ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ ประกอบด้วยธรรมะ 7 หมวด คือ 

สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8 รวมเป็น 37 
เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม 37  

1. สติปัฏฐาน 4 
ในพระไตรปิฎก เล่ม พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ได้อธิบายเก่ียวกับ สติปัฏฐาน 4 

เอาไว้ว่า คือ การเจริญสติระลึกรู้ไว้ 4 ประการ (ที.ม., เล่ม 14, ข้อ 273 หน้า 209) 
 1) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การหมั่นคิดใคร่ครวญโดยเน้นที่เรื่องรูปธรรม 

2) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การหมั่นคิดใคร่ครวญโดยเน้นที่เรื่องนามธรรมในส่วน
ความรู้สึกจากสัมผัส 

3) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การหมั่นคิดใคร่ครวญโดยเน้นที่เรื่องนามธรรมในส่วน
ของการรับรู้ 

4) ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การหมั่นคิดใคร่ครวญโดยเน้นทุกเรื่องทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม (ที.ม., เล่ม 14, ข้อ 273 หน้า 209) 

สรุปว่า สติปัฏฐาน 4 เป็นหมวดธรรมที่แสดงวิธีการปฏิบัติที่สมบูรณ์ทุกขั้นตอน เริ่มต้ังแต่ต่ืน
นอนจนเข้านอน ผู้ปฏิบัติที่ต้องการปฏิบัติอย่างจริงจังและต้องการผลอย่างรวดเร็ว ต้องปฏิบัติด้วยสติ
ปัฏฐาน 4 น้ี บูรพาจารย์ได้วางแบบสําหรับการเจริญสติปัฏฐาน 4 ไว้ครบบริบูรณ์ ต้ังแต่ต่ืนนอนจนเข้า
นอน การครองผ้าเป็นการเจริญสติต้ังแต่ต่ืนนอน ตัวอย่าง กรณีของพระภิกษุ คือ เมื่อต่ืนนอนตอนเช้า
จะต้องกําหนดสติกับการครองผ้า เริ่มด้วยการนุ่งสบง มีบทภาวนาสําหรับการกํากับสติว่า "อา ปา มะ จุ 
ปะ" เวลาจะคาดปะคตรัดเอว มีบทภาวนาว่า "อมัง กายพันธนัง อธิฏฐามิ" เวลาจะห่มจีวร มีบทภาวนา
ว่า "ที มะ สัง อัง ขุ" เวลาจะพาดสังฆาฏิ มีบทภาวนาว่า "สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ" เวลาจะรัดอกมีบท
ภาวนาว่า "อิมัง องคพันธะนัง อธิฏฐามิ" ก่อนออกบิณฑบาตรตอนเช้าจะหยิบบาตร มีบทภาวนาว่า 
อิมัง ปัตตัง อธิฏฐามิ" กลับจากบิณฑบาตรฉันข้าวก็ต้องพิจารณาอาหารก่อนฉันด้วย ตังขณิกะปัจจเวก
ขณะวิธี โดยพิจารณาว่า เราบริโภคอาหาร มิใช่เพ่ือความอ่ิมหมีพลีมัน เพ่ือกําลังทางกาย เพ่ือความ
เอร็ดอร่อยสนุกสนานมัวเมาโอ้อวดกัน หรือเพ่ือส่งเสริมราคะ เราบริโภคอาหารเพียงเพ่ือยังอัตตภาพให้
เป็นไป เพ่ือประพฤติพรหมจรรย์เท่าน้ัน.เมื่อฉันเสร็จแล้วก็หาที่อันสงบวิเวกเจริญอานาปานสติ 
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การเจริญสติปัฏฐาน 4 เป็นทั้งสมถะ และวิปัสสนา คือ ทําให้จิตสงบจนเกิดสมาธิขั้นฌาน 
และในโอกาสเดียวกันก็เป็นการพิจารณาการเกิดดับของรูป นาม ไปตามสภาวธรรมจนเข้าใจว่า เกิด 
ดับอย่างไร ด้วยเหตุปัจจัยอะไร ทําให้เกิดปัญญาเข้าใจสภาวธรรม จนเกิดวิปัสสนาญาณ เกิดความ
เบ่ือหน่าย คลายกําหนัด ถึงขั้นสามารถดับทุกข์ โทมนัส ปริเทวะ อุปายาสได้ในที่สุด 

สติปัฏฐาน 4 เป็นหมวดธรรมที่กล่าวถึงการปฏิบัติไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด การปฏิบัติ
ตามแนวของสติปัฏฐาน 4 เป็นทางสายเอกที่ทําให้ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว มุ่งตรง
สู่พระนิพพานอย่างแน่นอน เปรียบการเดินทางไปสู่ที่ใดสักแห่งหน่ึง อาจมีหลายเส้นทาง แต่ละ
เส้นทางที่จะไปก็มีความยากง่ายแตกต่างกัน แต่มีทางเดียวที่ไปได้สะดวกปลอดภัยและไปได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งทางน้ันจะเรียกว่าทางสายเอก เหมือนกับการบรรลุธรรมอาจปฏิบัติได้หลายวิธี มีความยาก
ง่ายแตกต่างกัน แต่ทางที่สะดวกรวดเร็วเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเองก็ทรงรับรอง
ว่าทางน้ีเป็นที่ไปอันเอก  
 2. สัมมัปปธาน 4  

ในพระไตรปิฎก สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ได้อธิบายเกี่ยวกับ สัมมัปปธาน 4
คือ ความเพียรพยายามหรือการมุ่งมั่นทําความชอบ 4 ประการ (องฺ.จตุกฺก., เล่ม 21, ข้อ 62, หน้า 90) 

1) สังวรปธาน คือ เพียรระวังยับย้ังบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น 
2) ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 
3) ภาวนาปธาน คือ เพียรทํากุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดมีขึ้น 
4) อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ต้ังมั่น 

สรุปว่า สัมมัปปธาน 4 เป็นหมวดธรรมที่กล่าวถึงความเพียร 4 ประการข้างต้น เปรียบเหมือน
การวางหลักการในการปฏิบัติไว้เป็นหลักใหญ่ ๆ 4 ประการ เพียงแต่ผู้ปฏิบัติเข้าใจในหลักการแล้วก็
สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการที่วางไว้ อะไรที่นอกไปจากหลักการเหล่าน้ีก็ไม่กระทํา กระทําไป
ตามหลักการอย่างเคร่งครัด ก็จะบรรลุจุดประสงคือคือมรรคผลนิพพานได้เอง ส่วนรายละเอียดมิได้
วางไว้เพราะเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว อะไรคือความช่ัวที่ต้องละเว้น ต้องสังวรระวัง อะไรคือความดีที่
ต้องหม่ันประกอบอยู่เน่ือง ๆ พร้อมระวังรักษาไว้ให้พอกพูนย่ิงขึ้น สัมมัปปธาน 4 เป็นหมวดธรรมหน่ึง
ที่มีอยู่ในมรรคมีองค์ 4 คือ สัมมาวายมะ เป็นความเพียรที่ผู้ปฏิบัติต้องพยายามปฏิบัติอยู่อย่าง
สม่ําเสมออยู่แล้ว ความเพียรเป็นตบะที่คอยแผดเผากิเลสให้เหือดแห้งไป ดุจเปลวไฟย่อมทําลายทุกสิ่ง
แม้กระทั่งนํ้าให้เหือดแห้งไปได้ฉันน้ัน 

3. อิทธิบาท 4  
ในสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ได้อธิบายเก่ียวกับ อิทธิบาท 4 คือ ทางแห่งความสําเร็จ

ในกิจอันเป็นกุศลไว้ 4 ประการ (ที.ปา., เล่ม 11, ข้อ 231, หน้า 233) 
1) ฉันทะ คือ ความพอใจและเต็มใจ 
2) วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม 
3) จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ จิตใจจดจ่อ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน 
4) วิมังสา คือ ปัญญาที่พิจารณาใคร่ครวญ หาเหตุผล เพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น 

สรุปว่า การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 เพ่ือการบรรลุธรรมน้ัน ต้องดําเนินไปตามแนวข้างต้น 
คือ การใช้อิทธิบาท 4 ประกอบเข้ากับสัมมัปธาน 4 เป็นการใช้อิทธิบาทในการละความช่ัวและทําความดี
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ให้ถึงพร้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรม คือการบรรลุมรรคผลนิพพาน แต่องค์ธรรมของ
อิทธิบาท 4 น้ัน เป็นองค์ธรรมที่สามารถใช้ไปได้อย่างกว้างขวางสําหรับผู้ที่ต้องการผลสําเร็จในทุก ๆ สิ่ง
ที่พึงประสงค์ เพียงแต่นําองค์ธรรมน้ีไปปฏิบัติให้ตรงตามเหตุปัจจัยของความต้องการสําเร็จน้ัน ๆ 
ตัวอย่างเช่น อยากประสบผลสําเร็จในการเป็นนักร้อง ก็ต้องอยากเป็นนักร้อง (ฉันทะ) เมื่ออยากแล้วก็
ต้องมีความเพียรในการฝกึฝนร้องเพลง โดยอาจเร่ิมจากการเขา้โรงเรียนร้องเพลง หัดร้องตามต้นฉบับ ฝึก
การออกเสียง (วิริยะ) เอาใจใส่ไม่ทอดธุระ คือใส่ใจคอยติดตาม สนใจติดตาม (จิตตะ) และรู้จักศึกษา
แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ ในการร้องเพลงอยู่เสมอ รับฟังคําแนะนํา คําติชม (วิมังสา) 
เมื่อทําได้อย่างน้ีบุคคลน้ันก็ประสบผลสําเร็จในการร้องเพลงให้ไพเราะ ส่วนถ้าต้องการให้มีช่ือเสียงโด่ง
ดังในอาชีพนักร้องก็จะต้องมีองค์ประกอบเพ่ือความสําเร็จในการเป็นนักร้องอาชีพอีกซึ่งก็มีปัจจัยต้อง
นํามาพิจารณาและปฏิบัติตามกระบวนการนั้น ๆ อย่างน้ีเรียกว่าสามารถนําเอาอิทธิบาท 4 แม้ในเรื่องอ่ืน 
เช่น การเรียน การประกอบอาชีพ เป็นต้น  

4. อินทรีย์ 5  
ในพระไตรปิฎก สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ได้อธิบายเกี่ยวกับ อินทรีย์ 5 เอาไว้ 

คือ ธรรมที่ทําหน้าที่เป็นใหญใ่นอารมณ์ 4 ประการ (ขุ.ป., เลม่ 31, ข้อ 423 – 463, หน้า 300 – 344) 
1) สันธินทรีย์ คือ ความศรัทธาเป็นใหญ่ 
2) วิริยินทรีย์ คือ ความเพียรเป็นใหญ ่
3) สตินทรีย์ คอื สติที่ระลึกรูใ้นอารมณ์ปัจจุบันเป็นใหญ ่
4) สมาธินทรีย์ คือ การทําจิตให้เป็นสมาธิต้ังมั่นจดจ่ออยู่ในอารมณ์กรรมฐาน 
5) ปัญญินทรีย์ คือ ปัญญาทําหน้าที่เป็นใหญด้่วยการรู้แจ้ง  

สรุปว่า คําอธิบายเก่ียวกับอินทรีย์ 5 แม้จะมีไม่มากในพระไตรปิฎกแต่ในทางปฏิบัติต้อง
พยายามปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน หมายความว่าต้องปรับให้องค์ธรรมแห่งอินทรีย์ทั้ง 5 มีเท่าเทียมไม่
ย่อหย่อนกัน  สัทธากับปัญญาต้องเสมอกัน วิริยะกับสมาธิต้องเสมอกัน ส่วนสติต้องมีในที่ทุกสถาน
การทุกเมื่อ คนมีสัทธามากแต่ปัญญาน้อยย่อมเลื่อมใสลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่ควรเลื่อมใส ส่วนคนที่มีปัญญา
มากแต่สัทธาน้อย ก็มักเกเรเช่ืออะไรยาก ช่างสงสัย จนเกิดความลังเลใจในการปฏิบัติ ส่วนคนมีสมาธิ
กล้า มีความเพียรอ่อน ย่อมเกียจคร้าน ง่วงง้าวหาวนอน ส่วนคนที่มีความเพียรกล้าก็มักฟุ้งซ่าน ฉะน้ัน 
นักปฏิบัติต้องปรับอินทรีย์ให้สม่ําเสมอกันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือผลคือการบรรลุมรรคผลในที่สุด 

5. พละ 5  
ในพระไตรปิฎก สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาตได้อธิบายเก่ียวกับ พละ 5 เอาไว้ว่า

คือ ธรรมอันเป็นกําลังที่เก้ือหนุนแก่อริยมรรค มี 4 ประการ (องฺ.ปญฺจก., เล่ม 22, ข้อ 13, หน้า 11) 
1) สัทธาพละ คือ ความเช่ือ เลื่อมใส ศรัทธาที่เป็นกําลังให้อดทน  
2) วิริยะพละ คือ ความเพียรพยายาม เป็นกําลังให้ต่อสู้กับความข้ีเกียจ 
3) สติพละ คือ ความระลึกได้ในอารมณ์ เป็นกําลังให้ต้านทานความประมาทพลั้งเผลอ 
4) สมาธิพละ คือ ความต้ังมั่นจดจ่ออยู่ในอารมณ์เป็นกําลังต่อสู้เอาชนะความฟุ้งซ่าน 

 5) ปัญญาพละ คือ เป็นกําลังปัญญาที่เข้มแข็ง ซึ่งทําให้เอาชนะโมหะ คือความโง่ ความหลง
 สรุปว่า พละ 5 กับอินทรีย์ 5 เป็นหมวดธรรมที่เหมือนกัน ต่างกันแต่เพียงช่ือหัวข้อเท่าน้ัน ใน
อินทรีย์ 5 มองในแง่ของความใหญ่ย่อมครอบงําสิ่งอ่ืน ๆ ไว้ได้เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ส่วนพละ 5 มองใน
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แง่ของพลังในการปฏิบัติ เพ่ือความเข้าใจง่ายขึ้น ขอเปรียบเทียบกับกองทัพ กองทัพที่มีกําลังพลมาก 
(พละ) ก็หมายถึงกองทัพที่มีความย่ิงใหญ่ (อินทรีย์) ย่อมเอาชนะข้าศึกศตรูได้ฉันใด การปฏิบัติธรรมก็ฉัน
น้ัน นอกจากองค์ธรรมทั้งสองจะเหมือนกันแล้ว อีกแง่หน่ึงคือความเกื้อกูลกันขององค์ธรรมทั้งสอง องค์
ธรรมทั้งสองเก้ือกูลและสัมพันธ์กันไป ด้วยเมื่อมีองค์ธรรมหน่ึงก็เท่ากับมีองค์ธรรมอีกองค์หน่ึงด้วย สอด
ประสานกลมกลืนกันไป เปรียบเสมือนเมื่อจุดไฟขึ้นแสงสว่างย่อมปรากฏ ความมืดย่อมหายไป 

6. โพชฌงค์ 7  
ในพระไตรปิฎก สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ได้อธิบายเก่ียวกับ โพชฌงค์ 7 เอาไว้ คือ 

ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ 7 ประการ (ที.ปา., เล่ม 11, ข้อ- 327, หน้า 264) 
1) สติสัมโพชฌงค์ คือ ความระลึกได้ สํานึกพร้อมอยู่ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับเรื่อง 
2) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ คือ ความเฟ้นธรรม ความสอดสอ่งสืบค้นธรรม 
3) วิริยสมัโพชฌงค์ คือ ความเพียร 
4) ปีติสมัโพชฌงค์ คือ ความอ่ิมใจ 
5) ปัสสัทธิสมัโพชฌงค์ คือ ความสงบกายใจ 
6) สมาธิสัมโพชฌงค์ คือ ความมีใจต้ังมั่น จติแน่วในอารมณ์ 
7) อุเบกขาสมัโพชฌงค์ คือ ความมใีจเป็นกลาง เพราะเห็นตามเป็นจริง  

สรุปว่า โพชฌงค์ 7 เป็นองค์ธรรมที่แสดงคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรมโดยเฉพาะ 
ผู้บรรลุธรรมจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง 7 ประการน้ี นอกจากเป็นเคร่ืองแสดงคุณสมบัติของผู้บรรลุธรรมแล้ว 
ยังเป็นเครื่องวัดระดับของการบรรลุธรรมของผู้ปฏิบัติได้ด้วย คือ ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติแล้วองค์ธรรม
แห่งโพชฌงค์ 7 จะปรากฏให้เห็นและดําเนินไปเป็นลําดับจากข้อต้นมาหาปลาย และเพ่ิมมากขึ้นเป็น
ลําดับ มีสติมากขึ้น ธัมมวิริยะก็เพ่ิมขึ้น มีผลให้เกิดความเพียรในการปฏิบัติย่ิงขึ้น ความปิติใจจากการ
ปฏิบัติก็มากขึ้น จนเกิดความสงบระงับทั้งกายและจิต จิตจึงต้ังมั่นแนวแน่สู่มรรคผลนิพพาน จนสามารถ
วางเฉยเป็นอุเบกขาในธรรมทั้งหลาย เพราะเท่าทันสภาวธรรมทั้งปวง หมุนเป็นวงกลม แต่วงกลมจะ
ใหญ่เพ่ิมขึ้นซ้อน ๆ กันไปจนเต็มเป่ียมและเต็มที่เมื่อบรรลุธรรม คือ บรรลุอรหัตตผล 
 7. มรรคมีองค์ 8  

ในพระไตรปิฎก สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ได้อธิบายเก่ียวกับ มรรคมีองค์ 8 เอาไว้
ว่า คือ หนทางปฏิบัติที่นําไปสู่ความจริงอันประเสริฐ มี 8 ประการ (ม.อุ., เล่ม- 14, ข้อ 704, หน้า 453) 

1) สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึง เห็นถูกตามความเป็นจริงด้วยปัญญา 
 2) สัมมาสังกัปปะ คือ ดําริชอบ ด้วยการใช้ปัญญาคิดพิจารณาในทางกุศลหรือความดีงาม 

3) สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึงการพูดสนทนา แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม 
4) สัมมากัมมนัตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง 
5) สัมมาอาชีวะ คือ การทํามาหากินอย่างสุจริตชน 
6) สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะ ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม 

 7) สัมมาสติ คอื การไมป่ล่อยให้จิตเกิดความพลั้งเผลอ ต้ังมัน่อยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ 
8) สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ต้ังมั่น สงบ สงัด จากกิเลศ นิวรณ์อยู่เป็นปกติ  

สรุปว่า มรรคมีองค์ 8 มีองค์ธรรมเป็นแนวทางในการดําเนินไปของการปฏิบัติ สําหรับสอบผล
การปฏิบัติของผู้กําลังปฏิบัติว่าดําเนินไปถูกทางหรือไม่ เริ่มต้ังแต่สัมมาทิฎฐิซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ



 
 

77 

เดินทาง คือการรู้ทุกข์ เหตุของทุกข์ ความดับทุกข์ และหนทางในการดับทุกข์ ว่าไม่ใช้เรื่องอ่ืนถ้า
เริ่มต้นทางถูกคือ ต้องการพ้นทุกข์ ก็จะทําให้การปฏิบัติผ่านต่อไปยังจุดต่าง ๆ ตามเส้นทางน้ันอย่าง
ถูกทาง ถ้าเดินทางผิดเมื่อไร ก็จะไม่เห็นจุดสําคัญ ๆ คือความคลายทุกข์ลงเป็นลําดับ ผู้เดินทางที่
ศึกษาเส้นทางมาแล้วอย่างดีจะไม่หลงทาง จะทําให้เดินทางได้ถูกต้องตลอดเส้นทาง จนถึงปลายทาง
คือมรรคผลนิพพานที่ตนมุ่งหมายอย่างปลอดภัย ในการปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติต้องคอยตรวจสอบการ
ปฏิบัติของตนอยู่ตลอดเวลา ว่าเป็นไปเพ่ือการดับทุกข์ ลดละ สละคืน กิเลส ตัณหาและอุปาทาน
หรือไม่ ไม่ได้เฉไฉนอกเส้นทาง เช่นไปติดในลาภยศ สรรเสริญ เสียก่อน อาจทําให้หมดโอกาสที่จะ
บรรลุธรรมเลยก็เป็นได้ ซึ่งมีนักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นภิกษุ แม่ชี หรือฆราวาสเป็นจํานวนมากต้องหลง
ทางเสียกลางคัน นับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างย่ิง 

หมวด 2 วิปัสสนาภูมิ 6  
 วิปัสสนาภูมิ คือ ความรู้เบ้ืองต้น ท่ามกลาง และที่สุด ของวิปัสสนา ไม่ใช่เป็นเพียงแต่เริ่มต้น 
แต่เป็นถึงที่สุดดังน้ันวิปัสสนาภูฎมิ จึงมีความสําคัญในการเจริญภาวนาวิปัสสนา เป็นอุปกรณ์จิต ลําดับ
จิต วิธีการเจริญจิตทั้งหมด วิปัสสนาภูมิ เหมาะแก่ผู้ที่มีความเบ่ือหน่ายในสังสารวัฏ ผู้ที่ไม่ต้องการเกิด
อีก ไม่อยากเวียนว่ายในกองทุกข์อีก ดังน้ันวิปัสสนาภูมิ เหมาะแก่ โคตรภูบุคคล จนถึง พระอนาคามี
บุคคล และ พระอรหัตตมรรคบุคคล  

ในกรรมฐานมัชฌิมา จึงมีการภาวนาคําว่า สัมมาอรหัง และ อรหัง เมื่อ สัมมาอรหัง คือ พระอริยะ
มรรค ต้ังแต่ โคตรภูญาณ ถึง พระอรหัตตมรรค เป็นส่วนเหตุ อรหัง ก็คือ พระอรหัตตผล พระนิพพาน เป็น
ผล เป็นนิโรธ 

1. ขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  พระไตรปิฎก อภิธัมมปิฎก วิภังค์ ได้
อธิบายเก่ียวกับ ขันธ์ 5 เอาไว้ว่า ให้พึงพิจารณาธรรมในธรรมเนือง ๆ คือ 1) รูปขันธ์ 2) เวทนาขันธ์  
3) สัญญาขันธ์ 4) สังขารขันธ์ 5) วิญญาณขันธ์ รูปขันธ์ บรรดาขันธ์ทั้ง 5 น้ัน คือ ที่เป็นอดีต ที่เป็น
อนาคต ที่เป็นปัจจุบันรูปที่เป็นภายในตน ที่เป็นภายนอกตน หยาบ ละเอียด ช้ันตํ่า ช้ันประณีต ไกล 
รูปใกล้ ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน น้ีเรียกว่า ขันธ์ (อภิ.วิ., เล่มที่ 77, ข้อที่ 1, หน้าที่ 1) 

2. อายตนะ 12 คือ ทางเช่ือมต่อให้เกิดความรู้ แบ่งเป็น 2 อย่าง พระไตรปิฎก สุตตันตปิฎก 
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ได้อธิบายเก่ียวกับ อายตนะ 12 เอาไว้ (ที.ปา., เล่ม 11, ข้อ- 304, หน้า 255) 

1) อายตนะภายใน 6 (อินทรีย์ 6) แดนต่อความรู้ภายใน คือ ตา (จักขุ จักษุ) หู (โสตะ) 
จมูก (ฆานะ) ลิ้น (ชิวหา) กาย (กาย) ใจ 

2) อายตนะภายนอก 6 (อารมณ์ 6) แดนต่อความรู้ภายนอก คือ รูป (วัณณะ) เสียง (สัททะ) กลิ่น
(คันธะ) รส (รสะ) สัมผัสทางกาย (โผฏฐัพพะ) อาการท่ีเกิดกับใจ (ธรรมารมณ์)  

สรุปว่า อายตนะ 12 น้ี เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ที่รับรู้ถึงอารมณ์ที่ปรากฏเหมือนตาเห็นรูป หูได้
ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งอ่อนนุ่มหยาบ แข็งกระด้าง ใจรับรู้อารมณ์ เพราะเมื่อ
อายตนะภายนอกกับอายตนะภายนอกกระทบกัน จะทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก อยาก ไม่อยาก รัก 
หลง เกลียด โกรธ ชอบชัง ฯลฯ เมื่ออายตนะภายนอกกระทบกับอายตนะภายในบางคร้ังก็นึกน้อมไป
ในในอนาคต บางครั้งก็นึกน้อมไปในอดีต การน้อมใจเข้าไประลึกรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น แล้วใช้สติเข้าไป
สงบระงับอารมณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ันอย่างเท่าทัน จะเป็นการสกัดก้ันกิเลสที่เกิดขึ้น ดังน้ันอายตนะ 12 
จึงเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่สําคัญอย่างหน่ึงที่ต้องรู้และเข้าใจ ถ้าเท่าทันผัสสะ การกระทบกัน
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ระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกก็เท่ากับการตัดวงจรแห่งปฎิจจสมุปบาทลงได้ ไม่นําไปสู่ 
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส 

3. ธาตุ 18 คือ สิ่งที่ทรงสภาวะของตนเองอยู่ตามท่ีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นไปตามธรรม
นิยาม คือ กําหนดแห่งธรรมดา ไม่มีผู้สร้างผู้บันดาล และมีรูปลักษณะ กิจ อาการเป็นแบบเฉพาะตัว 
อันพึงกําหนดเอาเป็นหลักได้แต่ละอย่าง ๆ ได้แก่ จักขุธาตุ โสตะธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ 
มโนธาตุ รูปธาตุ สัททธาตุ คันทะธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ ธัมมธาตุจักษุวิญญาณธาตุ โสตะวิญญาณ
ธาตุ ฆานะวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุ มโนวิญญาณธาตุ 

จัดเป็นธาตุ 6 จํานวน 2 ชุด คือ ชุดแรก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็น และชุดที่สอง รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรม เมื่อธาตุ 2 ชุดเป็นกัน เช่น ตากระทบรูป หูได้ยินเสียง เกิดความรู้สึกขึ้น 
เป็นอีก 6 ธาตุ เมื่อรวมกันแล้วก็เป็น ธาตุ 18 

4. อินทรีย์ 22  คือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ มนินทรีย์      อิตถิ
นทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สุขินทรีย์ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ โทมนัสสินทรีย์ อุเบกขินทรีย์ สัททินท
รีย์วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ อนัญญตัญญัสสามิตินทรีย์อัญญินทรีย์ อัญญาตาวินท
รีย์  
 5. อริสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

6. ปฏิจจสมุปบาท  คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูปสฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา 
อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข์ โทมะนัส สุปายาส 

หมวด 3 วิสุทธิ 7 
ในสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์วิสุทธิ อธิบายเก่ียวกับ วิสุทธิ 7 หมายถึง ความ

บริสุทธ์ิ ความหมดจด ในศาสนาพุทธกล่าวถึง วิสุทธิ 7 ซึ่งหมายถึง ความบริสุทธ์ิที่สูงขึ้นไปตามลําดับ 
เป็นการชําระให้บริสุทธ์ิ ด้วยการฝึกฝนตนเองที่เรียกว่าไตรสิกขา ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดมุ่งหมาย
คือนิพพาน มี 7 ขั้น คือ 

ศีลวิสุทธิ หรือ ความหมดจดแห่งศีล คือ การถือศีลอย่างไม่งมงาย ละสีลัพพตปรามาส ด้วย
การมีศรัทธาพละสมดุลกับปัญญาพละ ไม่ศรัทธาจนถืออย่างไม่เข้าใจ หรือมีปัญญามาก เกิดความ
ลังเลสงสัย ได้แต่ถือแต่ใจกลับไม่มีศรัทธาเพราะการรักษาศีลให้บริสุทธ์ิ ต้ังใจรักษา ทําให้สามารถ
ปฏิบัติ สมาธิกับวิปัสสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้กล่าวถึง ปาริสุทธิศีล 4 ซึ่งหมายถึง ความประพฤติบริสุทธ์ิที่จัดเป็น
ศีล มีสี่ข้อ ได้แก่ 

ปาฏิโมกข์สังวรศีล หมายถึง ศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นจากข้อห้าม และทํา
ตามข้ออนุญาต ตลอดจนประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบท (คือ ศีลและมารยาทที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก
น่ันเอง) อินทรียสังวรศีล หมายถึง ศีลคือความสํารวมอินทรีย์ 6 ระวังไม่ให้บาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นได้ 
ในขณะที่รับรู้อินทรีย์ทั้งหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 

อาชีวปาริสุทธิศีล หมายถึง ศีลคือความบริสุทธ์ิแห่งอาชีวะ เลี้ยงชีพในทางที่ชอบธรรม 
ปัจจัยสันนิสิตศีล หมายถึง ศีลที่เก่ียวกับปัจจัยสี่ คือ การพิจารณาใช้สอยปัจจัย ให้เป็นไปตาม

ประโยชน์ที่แท้ของส่ิงน้ัน ไม่บริโภคด้วยตัณหา เช่น ไม่บริโภคด้วยความอยากรับประทาน ไม่บริโภค
ด้วยความอยากอยากใช้สอย 
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จิตตวิสุทธิ หมายถึง ความหมดจดแห่งจิต คือ จิตที่สมดุล เพราะวิริยะพละเสมอกับสมาธิพละ 
ทําให้สมาธิก็สมดุล วิริยะก็สมดุล เป็นปัจจัยให้สติกําหนดรู้อยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างพอดี ไม่ไปใน
อนาคตเพราะวิริยะมีมาก ไม่อยู่ในอดีตเพราะสมาธิมีกําลังมากไป เป็นการฝึกอบรมจิตจน
บังเกิดขณิกสมาธิที่ปราศจากนิวรณ์ เพราะสติต่อเน่ืองจนนิวรณ์ไม่สามารถเข้าแทรกในจิตได้ อันเป็น
ปทัฏฐานที่สําคัญ ทําให้เจริญวิปัสสนาได้ง่าย 

ทิฏฐิวิสุทธิ หมายถึง ความหมดจดแห่งทิฏฐิ คือ ความรู้เข้าใจ มองเห็นนามรูปตามสภาวะที่
เป็นจริง เห็นรูปธาตุและนามธาตุเป็นคนละธาตุกันอย่างชัดเจน เป็นเหตุข่มความเข้าใจผิดว่ารูปขันธ์น้ี
เป็นเราเสียได้ เริ่มดํารงในภูมิแห่งความไม่หลงผิด 

กังขาวิตรณวิสุทธิ หมายถึง ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย ความ
บริสุท ธ์ิขั้นที่ทําให้ กําจัดความสงสัยได้ คือ กําหนดรู้ ปัจจัยแห่งนามรูปได้แล้วจึงสิ้นสงสัย 
เห็นปฏิจจสมุปบาท 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ หมายถึง ความหมดจดแห่งญาณเป็นเคร่ืองรู้เห็นว่าทางหรือมิใช่
ทาง จิตรับรู้ถึงกระแสแห่งไตรลักษณ์ได้ 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ หมายถึง ความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางดําเนิน (วิปัสสนา
ญาณ 9) รู้ทุกขอริยสัจจ์ทั้ง 8 ระดับจึงรู้สมุทัยอริยสัจจ์ทั้ง 8 จึงรู้นิโรธอริยสัจจ์ทั้ง 8 จึงรู้มรรค
อริยสัจจ์ทั้ง 8 และพิจารณาทั้งสิ้นพร้อมกัน (สามัคคีธรรม) เมื่อถึงสัจจานุโลมมิกญาณ คือหมุน
ธรรมจักรทั้ง 8 และพิจารณาดุจผู้พิพากษาพิจารณาเหตุทั้งสิ้น 

ญาณทัสสนวิสุทธิ หมายถึง ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ คือการปฏิบัติบริบูรณ์จนก้าว
ผ่านภูมิจิตเดิมคือโคตรภูญาณและวิทานะญาณ ได้ความรู้แจ้งในอริยมรรคหรือมรรคญาณ ความ
บรรลุเป็นอริยบุคคลหรือผลญาณ พิจารณาธรรมที่ได้บรรลุแล้วคือปัจจเวกขณะญาณ ย่อมเกิดขึ้น
ในวิสุทธิข้อนี้ เป็นอันบรรลุผลที่หมายสูงสุดแห่งวิสุทธิ หรือไตรสิกขา หรือการปฏิบัติธรรมใน
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น (ม.มู., เล่ม 12, ข้อ 298, หน้า 295) 

หมวด 4 วิปัสสนาญาณ 9 
ในสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ อธิบายเก่ียวกับ ญาณในวิปัสสนา ญาณที่นับเข้า

ในวิปัสสนาหรือที่จัดเป็นวิปัสสนา คือ เป็นความรู้ที่ทําให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะของสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง มีองค์ประกอบ 9 ประการ ดังน้ี 

1. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ) คือ พิจารณาความ
เกิดขึ้นและความดับไปแห่งเบญจขันธ์ จนเห็นชัดว่า สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นครั้นแล้วก็ต้องดับไป ล้วน
เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมด 

2. ภังคานุปัสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความสลาย) คือ เมื่อเห็นความเกิดดับเช่นน้ันแล้ว 
คํานึงเด่นชัดในส่วนความดับอันเป็นจุดจบสิ้น ก็เห็นว่าสังขารทั้งปวงล้วนจะต้องสลายไปทั้งหมด 

3. ภยตูปัฏฐานญาณ (ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว) คือญาณพิจารณาเห็น
สังขารทั้งหลายว่า จะต้องแตกสลายไป เป็นของน่ากลัวไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น 

4. อาทีนวานุปัสสนาญาณ (ญาณอันคํานึงเห็นโทษ) คือ เมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงซึ่ง
ล้วนต้องแตกสลายไป เป็นของน่ากลัวไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นแล้ว ย่อมคํานึงเห็นสังขารทั้งปวงน้ันว่าเป็น
โทษ เป็นสิ่งที่มีความบกพร่อง จะต้องระคนอยู่ด้วยทุกข์ 
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5. นิพพทานุปัสสนาญาณ (ญาณอันคํานึงเห็นด้วยความหน่าย) คือ เมื่อพิจารณาเห็นสังขาร
ว่าเป็นโทษเช่นน้ันแล้ว ย่อมเกิดความหน่าย ไม่เพลิดเพลิน ติดใจ 

6. มุญฺจิตุกัมยตาญาณ (ญาณอันคํานึงด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย) คือ เมื่อหน่ายสังขารทั้งหลาย
แลว้ ย่อมปรารถนาที่จะพ้นไปจากสังขารเหล่าน้ัน 

7. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ (ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง) คือ เมื่อต้องการจะพ้นไปเสีย จึง
กลับหันไปยกเอาสังขารทั้งหลายข้ึนมาพิจารณากําหนด ด้วยไตรลักษณ์ เพ่ือมองหาอุบายท่ีจะปลด
เปลื้องออกไป 

8. สังขารุเปกขาญาณ  (ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร) คือ เมื่อพิจารณา
สังขารต่อไป ย่อมเกิดความรู้เห็นสภาวะของสังขารตามความ เป็นจริง ว่า มีความเป็นอยู่เป็นไปของ
มันอย่างน้ันเป็นธรรมดา จึงวางใจเป็นกลางได้ ไม่ยินดียินร้ายในสังขารทั้งหลาย 

9. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ  (ญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหย่ังรู้อริยสัจ) คือ 
เมื่อวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลาย ไม่พะวงและญาณ แล่นมุ่งตรงไปสู่นิพพานแล้ว ญาณอันคล้อยต่อ
การตรัสรู้อริยสัจ ย่อมเกิดขึ้นในลําดับถัดไป เป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณ ต่อจากน้ันก็จะเกิดโคตรภู
ญาณมาค่ันกลาง แล้วเกิดมรรคญาณให้สําเร็จความเป็นอริยบุคคลต่อไป (ม.อุ., เล่ม 14, ข้อ 421, หน้า 
477) 

วิปัสสนาญาณทั้ง 9 ประการ ควรเจริญหรือทําให้มีขึ้นในตนเพราะเห็นหนทางที่จะนําไปสู่เป้าหมาย 
อันสูงสุดของชีวิต ซึ่งเราต้องทําให้มีขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นลําดับ (วิสุทฺธิ., 2554, หน้า 1071 - 1079) 

หมวด 5 ญาณ 16 หรือ โสฬสญาณ 
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ),(2543), หน้า 51) อธิบายเก่ียวกับ.ญาณ 16 หรือ 

โสฬสญาณเอาไว้ว่า คือ ความหย่ังรู้ ในที่น้ีหมายถึงญาณที่เกิดขึ้นแก่ผู้เจริญวิปัสสนาตามลําดับ ต้ังแต่
ต้นจนถึงที่สุด 

1. นามรูปปริจเฉทญาณ คือ ญาณกําหนดจําแนกรู้นามและรูป คือ รู้ว่าสิ่งทั้งหลายมีแต่รูปเป็น
ธรรมและนามธรรม และกําหนดแยกได้ว่า อะไรเป็นรูปธรรม อะไรเป็นนามธรรม 

2. ปัจจยปริคคหญาณ คือ ญาณกําหนดรู้ปัจจัยของนามและรูป คือรู้ว่า รูปธรรมและนามธรรม
ทั้งหลายเกิดจากเหตุปัจจัยและเป็นปัจจัยแก่กัน อาศัยกัน โดยรู้ตามแนวปฏิจจสมุปบาท ก็ดี ตามแนวกฎ
แห่งกรรม ก็ดี ตามแนววัฏฏะ 3 ก็ดี 

3. สมัมสนญาณ คือ ญาณกําหนดรู้ด้วยพิจารณาเห็นนามและรูปโดยไตรลกัษณ ์คือ ยกรปูธรรม
และนามธรรมทั้งหลายข้ึนพิจารณาโดยเห็นตามลกัษณะที่เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข ์มใิช่ตัวตน  

4 -12. ได้แก่ วิปัสสนาญาณ 9 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2551 หน้า 199) วิปัสสนาญาณ 9 คือ ญาณในวิปัสสนา  ญาณท่ี

นับเข้าในวิปัสสนาหรือที่จัดเป็นวิปัสสนา คือ เป็นความรู้ที่ทําให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะของสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง  

4. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ คือ พิจารณาความ
เกิดขึ้นและความดับไปแห่งเบญจขันธ์ จนเห็นชัดว่า สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นครั้นแล้วก็ต้องดับไป ล้วนเกิดขึ้น
แล้วก็ดับไปทั้งหมด 



 
 

81 

5. ภังคานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เมื่อเห็นความเกิดดับเช่นน้ันแล้ว 
คํานึงเด่นชัดในส่วนความดับอันเป็นจุดจบสิ้น ก็เห็นว่าสังขารทั้งปวงล้วนจะต้องสลายไปทั้งหมด  

6. ภยตูปัฏฐานญาณ คือ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว เพราะล้วนแต่จะต้อง
สลายไป ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น  

7. อาทีนวานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันคํานึงเห็นโทษ คือ เมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงซึ่ง
ล้วนต้องแตกสลายไป เป็นของน่ากลัวไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นแล้ว ย่อมคํานึงเห็นสังขารทั้งปวงน้ันว่าเป็นโทษ 
เป็นสิ่งที่มีความบกพร่อง จะต้องระคนอยู่ด้วยทุกข์  

8. นิพพทานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันคํานึงเห็นด้วยความหน่าย คือ เมื่อพิจารณาเห็นสังขาร
ว่าเป็นโทษเช่นน้ันแล้ว ย่อมเกิดความหน่าย ไม่เพลิดเพลินติดใจ  

9. มุญฺจิตุกัมยตาญาณ คือ ญาณอันคํานึงด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย คือ เมื่อหน่ายสังขารทั้งหลาย
แล้ว ย่อมปรารถนาที่จะพ้นไปจากสังขารเหล่าน้ัน  

10. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง คือ เมื่อต้องการจะพ้นไปเสีย จึง
กลับหันไปยกเอาสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาด้วยไตรลักษณ์ เพ่ือมองหาอุบายที่จะปลดเปลื้องออกไป 

11. สังขารุเปกขาญาณ คือ ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร คือ เมื่อพิจารณา
สังขารต่อไป ย่อมเกิดความรู้เห็นสภาวะของสังขารตามความเป็นจริง ว่า มีความเป็นอยู่เป็นไปของมัน
อย่างน้ันเป็นธรรมดา จึงวางใจเป็นกลางได้ ไม่ยินดียินร้ายในสังขารทั้งหลาย แต่น้ันมองเห็นนิพพานเป็น
สันติบท ญาณจึงแล่นมุ่งไปยังนิพพาน เลิกละความเก่ียวเกาะกับสังขารเสียได้ 

12. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ คือญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหย่ังรู้อริยสัจ คือ 
เมื่อวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลาย ไม่พะวง และญาณแล่นมุ่งตรงไปสู่นิพพานแล้ว ญาณอันคล้อยต่อ
การตรัสรู้อริยสัจ ย่อมเกิดขึ้นในลําดับถัดไป เป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณ ต่อจากน้ันก็จะเกิด    
โคตรภูญาณมาคั่นกลาง แล้วเกิดมรรคญาณให้สําเร็จความเป็นอริยบุคคลต่อไป  

ธรรมหมวดน้ี ท่านปรุงศัพท์ขึ้น โดยถือตามนัยแห่งคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค นํามาอธิบายพิสดาร
ในวิสุทธิมรรค แต่ในอภิธัมมัตถสังคหะ ท่านเติม สัมมสนญาณ (ญาณท่ีกําหนดพิจารณานามรูป คือ ขันธ์ 
5 ตามแนวไตรลักษณ์) เข้ามาเป็นข้อที่1 จึงรวมเป็น วิปัสสนาญาณ 10 และเรียกช่ือญาณข้ออ่ืน ๆ สั้น
กว่าน้ี คือ เรียก อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ  

13. โคตรภูญาณ คือญาณครอบโคตร คือ ความหย่ังรู้ที่เป็นหัวต่อแห่งการข้ามพ้นจากภาวะ
ปุถุชนเข้าสู่ภาวะอริยบุคคล 

14. มัคคญาณ คือญาณในอริยมรรค คือ ความหย่ังรู้ที่ให้สําเร็จภาวะอริยบุคคลแต่ละขั้น  
15. ผลญาณ คือญาณในอริยผล คือ ความหย่ังรู้ที่เป็นผลสําเร็จของพระอริยบุคคลช้ันน้ันๆ  
16. ปัจจเวกขณญาณ คือ ญาณหย่ังรู้ด้วยการพิจารณาทบทวน คือ สํารวจรู้มรรค ผล กิเลสที่ละ

แล้ว กิเลสที่เหลืออยู่ และนิพพาน เว้นแต่ว่าพระอรหันต์ไม่มีการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่ ในญาณ 16 
น้ี 14 อย่าง (ข้อ 1 - 13 และ 16) เป็น โลกียญาณ 2 อย่าง (ข้อ 14 และ 15) เป็น โลกุตตร - ญาณ  
(วิสุทฺธิ., 2545. หน้า 1131 – 1137) 

ญาณ 16 บางทีเรียกว่า โสฬสญาณ ซึ่งก็แปลว่าญาณ 16 น่ันเอง ที่จัดลําดับเป็นชุดและเรียกช่ือ
เฉพาะอย่างน้ี มใิช่มาในพระบาลีเดิมโดยตรง พระอาจารย์ในสายวงการวิปัสสนาธุระได้สอนสบืกันมา 
โดยประมวลจากคัมภีร์ปฏิสมัภิทามรรค และวิสุทธิมรรค ในกาลต่อมา ( ขุ.ป.อ. เลม่ 7, ข้อ 1, หน้า 695). 
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 หมวด 6 วิปัสสนูปกิเลส 10  
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) ( 2547, หน้า 37) เป็นมิจฉาสมาธิ มีเหตุให้เกิดขึ้นจาก 

มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเข้าใจผิดจากความเป็นจริง มีตัณหาคือความอยากเป็นต้นเหตุที่สําคัญ เมื่อจิตมี
ความสงบเป็นสมาธิแล้วจึงเกิดภาพหลอกที่เรียกว่านิมิต นิมิตน้ีเองจึงเป็นกลลวงของกิเลสสังขาร ผู้ไม่มี
ปัญญาจึงเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของจริง มีความดีใจ พอใจในนิมิตน้ัน ๆ จนลืมตัวจึงเกิดความ
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นของดี มีความฝักใฝ่พอใจในนิมิตจนจิตเกิดเป็นวิปัสสนูปกิเลส 10 อย่าง ขึ้นมาโดยไม่
รู้ตัว น้ีก็เพราะไม่มีปัญญารอบรู้ในวิธีทําสมาธิที่ถูกต้องน่ันเอง จึงทําให้จิตเกิดวิปลาสเหม่อลอย ไม่มีสติ
ควบคุมจิตของตัวเองได้เลย ที่เรียกว่ากรรมฐานแตกเป็นบ้านไปก็เป็นในลักษณะน้ีก็เพราะทําสมาธิไม่มี
ปัญญาเป็นองค์ประกอบรอบรู้เอาไว้ ถ้าทําสมาธิมีความจริงจังมากเท่าไรก็จะเพ่ิมวิปลาสมากขึ้นเท่าน้ัน 
สติปัญญาไม่มี อาการของวิปัสสนูปกิเลสก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นที่ใจ ดังจะได้อธิบายเรื่องของวิปัสสนูปกิเลสที่
เกิดขึ้นจากมิจฉาสมาธิ ที่มีความสงบอย่างผิด ๆ ให้ผู้ทําสมาธิรับรู้เอาไว้ เพ่ือจะได้ข้อคิดสังเกตดูตัวเองว่า 
เมื่อทําสมาธิไปแล้วมีผลเกิดขึ้นเป็นอย่างไร ถ้าผิดไปก็จะได้แก้ไขให้ทันต่อเหตุการณ์  

โอภาส เมื่อจิตมีความสงบเป็นสมาธิแล้วจะเกิดความสว่างในทางใจ ความสว่างน้ีจะมีลักษณะ
ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เมื่อความสว่างน้ีเกิดขึ้นกับตัวเองเม่ือไร ให้รีบ
ไปหาครูอาจารย์ช่วยแนะวิธีแก้ไข ครูอาจารย์น้ันต้องมีความรอบรู้ในวิธีทําสมาธิเป็นอย่างดี จึงจะช่วย
แก้ไขให้ได้ ถ้าครูอาจารย์ไม่มีความรู้ในทางนี้ ก็จะส่งเสริมตอกยํ้าให้ทําในวิธีน้ีต่อไป ผู้ได้รับผลที่ผิด ๆ ก็
ตกอยู่กับผู้ทําสมาธิเอง 

ปีติ ผู้ทําสมาธิจะมีความเอิบอ่ิมใจเป็นอย่างมากมีความเบิกบานใจอยู่ตลอดเวลา จะยืนเดินน่ัง
นอนอยู่ในอิริยาบถไหนใจจะมีความเอิบอ่ิมอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืน ในช่วงน้ันมีแต่เฝ้าดูจิตที่มีความเอิบอ่ิม
อยู่เป็นนิจ ความคิดทางสติปัญญาจะพิจารณาในเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็หมดสภาพไป ใจมีแต่
ความเพลิดเพลินอยู่กับปีติน้ัน ๆ 

ปัสสัทธิ ความสงบใจที่เป็นผลจากการทําสมาธิจะมีความสงบเป็นอย่างมาก จะมีความแน่วแน่
มั่นคงอย่างแนบแน่นทีเดียว ใจไม่คิดวอกแวกแส่ส่ายไปตามอารมณ์แต่อย่างใด จะเป็นอารมณ์แห่งความ
รักหรืออารมณ์แห่งความชัง เน่ืองจากสาเหตุอันใดก็ตามไม่มีความอยากคิดในเร่ืองอะไรท้ังน้ัน จะยืนเดิน
น่ังนอนอยู่ในที่ไหนมแีต่ความสงบใจอยู่ตลอดเวลา น้ีก็เป็นโมหสมาธิหลงอยู่ในความสขุจนลืมตัว ไม่อยาก
คิดพิจารณาให้เป็นไปในการเจริญทางสติปัญญาแต่อย่างใด เพราะกลัวว่าใจจะเกิดความฟุ้งซ่าน มีแต่ใช้
สติระลึกรู้อยู่ในอารมณ์แห่งความสงบน้ัน ๆ จึงเป็นสมาธิที่โง่เขลาหาความฉลาดไม่ได้เลย 

สุขะ เมื่อจิตมีความสงบดีแล้วย่อมเกิดความสุขภายในใจเป็นอย่างมาก จะยืน เดิน น่ัง นอน อยู่
ในที่ไหนใจจะมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลา ถือว่าใจมีความสุขแล้ว อยากให้ความสุขน้ีอยู่เป็นคู่ของใจ
ตลอดไปไม่อยากให้เสื่อมคลาย น้ีเองผู้ปฏิบัติในยุคน้ีจึงมีความต้องการภาวนาหาความสุขใจเพียงเท่าน้ัน 
ที่สอนกันว่าทําสมาธิเพ่ือให้เกิดความสุขภายในใจถ้าปัญญาไม่มีก็จะหลงความสุขได้ 

ญาณะ เมื่อจิตมีความสงบเป็นสมาธิได้แล้วย่อมมีความรู้เกิดขึ้น ความรู้ที่เกิดขึ้นน้ีเองจะทําให้
เกิดความหลงผิดไปได้ง่าย จะตีความหมายไปว่าปัญญาญาณได้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้ว อยากรู้เรื่องอะไร
อยากรู้ในธรรมหมวดไหนก็กําหนดถามลงไปที่ใจ ก็จะมีความรู้ตอบขึ้นมาในหมวดธรรมน้ัน ๆ จะเข้าใจไป
ว่าคุณธรรมได้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้ว อยากรู้ว่าเราอยู่ในคุณธรรมระดับไหน ก็จะมีความรู้บอกข้ึนมาว่า 
เป็นคุณธรรมของพระอริยโสดาบันบ้าง เป็นคุณธรรมของพระสกิทาคามีบ้าง เป็นคุณธรรมของพระ
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อนาคามีบ้าง เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์บ้างจึงได้เกิดความเช่ีอมั่นในความรู้ที่เกิดขึ้นว่าเป็นจริงที่ฝังใจ
อย่างสนิท ใครจะมาว่ามีความสําคัญผิด ก็จะยืนยันว่าเรามีญาณรู้ที่ถูกต้องและมีความเช่ือมั่นว่าตัวเองได้
บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าจริง ถ้าเป็นในลักษณะน้ีจึงยากที่จะแก้ไข 

อธิโมกข์ น้อมใจเชื่อว่าเป็นของจริงอย่างฝังใจทีเดียว เข้าใจว่าเรามีดวงตาเห็นธรรม ก็เพราะมี
ญาณรู้ที่เกิดขึ้นจากสมาธิความสงบเป็นต้นเหตุน่ันเอง มีความเช่ือมั่นในความรู้ของตัวเองสูงมากให้
ความสําคัญตัวเองว่า พุทโธ รู้ต่ืนเบิกบานได้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วถ้ามีอภิญญาอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดขึ้นก็
จะเกิดความเช่ือมั่นเพ่ิมทิฏฐิมานะอัตตาจนลืมตัว ถ้าพระเป็นในลักษณะน้ีก็จะได้รับพยากรณ์จากลูก
ศิษย์ว่า อาจารย์ของเราได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันที 

ปัคคาหะ มีความเพียรที่เข้มแข็งเป็นอย่างมาก ความเพียรน้ันจะมุ่งทําสมาธิให้จิตมีความสงบ
เพียงอย่างเดียว จะไปที่ไหนอยู่ในที่ใดจะปรารภความเพียรทําสมาธิอยู่เสมอ จะอยู่เฉพาะตัวหรือในสังคม
ใดจะอยู่ในความสํารวมผิดปกติ จะอยู่แบบน่ิงเฉยไม่อยากจะพูดคุยกับใคร ๆ ผู้ที่ไม่เข้าใจก็คิดว่าเป็นผู้
ปฏิบัติที่เคร่งครัดมาก หรือลืมตาก็จะอยู่ในท่าเงียบขรึมซึมเซ่อเหม่อลอย ไม่ชอบอยู่ในสังคมอยากจะอยู่
เป็นเอกเทศเฉพาะตัว ไม่มีความฉลาดรอบรู้ในทางปัญญาแต่อย่างใด จึงเรียกว่า มิจฉาวายานะ เป็น
ความผิดไม่ถูกต้องชอบธรรมแต่อย่างใด 

อุปัฏฐาน มีสติระลึกรู้ในอารมณ์ภายในใจได้ดีมาก แต่เป็นเพียงสติสมาธิเท่าน้ัน ส่วนสติปัญญา
จะไม่มีกับผู้เป็นในลักษณะน้ีแต่อย่างใด ถ้าอารมณ์ของใจเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยอย่างไร ก็จะมีสติระลึก
รู้ไปตามอารมณ์ประเภทน้ัน ๆ ไม่ชอบพิจารณาในทางสติปัญญาแต่อย่างใด ไม่สนใจพิจารณาในเร่ืองที่
เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถึงจะพูดธรรมะได้ก็พูดไปตามตําราที่ได้ศึกษามาเท่าน้ัน จึงเรียกว่า มิจฉาสติ 
ระลึกรู้ในสิ่งใด จะไม่เป็นไปในความถูกต้องชอบธรรมแต่อย่างใด 

อุเบกขา ความวางเฉยในทางใจได้ดีมาก ใจไม่รับในอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจ อะไรที่มา
สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความรักความชัง ใจจะวางเฉยอยู่ตลอดเวลาเมื่อ
ใจลงสู่อุเบกขาความวางเฉยท่ีมัน่คงแลว้ จะไม่ทําให้เกิดความรู้สึกในอารมณ์ ไม่มีความเอาใจใส่ในสิ่งใด ๆ 
ทั้งสิ้น เมื่อเป็นอย่างน้ีจะทําสมาธิได้ง่าย แต่ก็จะเป็นมิจฉาสมาธิ ความต้ังใจมั่นผิดต่อไป จึงยากที่จะแก้ไข
หรือแก้ไขไม่ได้เลย 

นิกันติ มีความยินดีพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ยอมรับผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นของจริง มีความเช่ือ 
ว่าเป็นแนวทางที่จะทําให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้แน่นอน ใครจะมาว่าภาวนาผิดอย่างไรก็มีความมั่นใจ
ในตัวเองว่าภาวนาถูกต่อไป และยังไปตําหนิผู้อ่ืนว่าภาวนาไม่เก่งเหมือนเรา ถึงครูอาจารย์องค์ที่มีความ
ฉลาดรอบรู้เข้ามาช่วยเหลือก็สายไปเสียแล้ว ชีวิตได้ทุ่มเทในการทําสมาธิอย่างจริงจัง ก็มาพังเพราะ
วิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นน้ีเอง 

ผู้ทําสมาธิถ้าไม่กําจัดตัวมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดให้หมดออกจากใจได้ เมื่อทําสมาธิเพ่ิมเข้าไป
กําลังใจที่เกิดจากการทําสมาธิ ก็จะไปบวกกันกับมิจฉาทิฏฐิเดิมที่มีอยู่ ก็จะเกิดเป็นมิจฉาสมาธิ ความต้ัง
มั่นผิด แล้วกลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสดังที่ได้อธิบายมาแล้ว 

หมวด 7 ปรมัติธรรม 4 
ฉันทนา อุตสาหลักษณ์. (2559), หน้า 41 - 63) ได้อธิบายเก่ียวกับ ปรมัตถธรรม เอาไว้ว่า คือ 

สภาพธรรมที่มีจริง เป็นอภิธรรม (อภิธรรม คือ ธรรมที่ย่ิงใหญ่ เพราะเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอํานาจบังคับ
บัญชาของผู้ใด) เป็นสภาพธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ประสูติและตรัสรู้ 
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สภาพธรรมทั้งหลายก็ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่แลว้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดา เพราะ
พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองว่า ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล และ
ธรรมทั้งปวงไม่อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งสิ้น ปรมัตถธรรมหรืออภิธรรมน้ัน มิใช่ธรรมที่
เหลือวิสัยที่จะเข้าใจได้ เพราะปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่มีจริง ฉะน้ัน ความเห็นถูก ความเข้าใจถูก จึงเป็น
การรู้ความจริงของปรมัตถธรรม ตามลักษณะของปรมัตถธรรมน้ัน ๆ 

ปรมัตถธรรม มี 2 ประเภท คือ รูปธรรม และ นามธรรม (หรือ รูป และ นาม หรือ รูปธาตุ และ 
นามธาตุ) 1 รูปธรรม เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์ 2 นามธรรม เป็นสภาพธรรมที่รู้อารมณ์ (อารมณ์ คือ 
สิ่งที่ปรากฏ และรู้ได้ เป็นได้ทั้ง รูปธรรม และนามธรรม เมื่อจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งใด สิ่งที่จิตรู้น้ัน ภาษาบาลี
เรียกว่า อารมฺมณ หรือ อาลมฺพน)  

ปรมัตถธรรม มี 4 ประเภท คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน 
จิต เป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏ เช่น เห็น ได้ยิน เป็นต้น จิต 

(วิญญาณ) เป็นสภาพรู้ เป็นนามธรรม มีลักษณะไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง ทนอยู่ไม่ได้ 
เกิดขึ้นแล้วต้องดับไป อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน) 

เจตสิก เป็นสภาพธรรมอีกประเภทหน่ึงที่เกิดร่วมกับจิต รู้สิ่งเดียวกับจิต ดับพร้อมกับจิต และ
เกิดที่เดียวกับจิต เจตสิกแต่ละเจตสิกมีลักษณะและกิจต่างกันตามประเภทของเจตสิกน้ัน ๆ เจตสิกเป็น
สภาพรู้อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่จิต (ได้แก่ เวทนา ความรู้สึกสุข ทุกข์หรือเฉย ๆ ที่เกิดทางกายหรือใจ สัญญา 
ความจําได้ รู้ช่ือ รู้จัก สังขาร ความนึกคิดปรุงแต่งอ่ืน ๆ เช่น รัก โกรธ เมตตา ปัญญา เป็นต้น) เป็น
นามธรรม มีลักษณะไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)  

รูป เป็นสภาพไม่รู้ เช่น สี เสียง กลิ่น รส เป็นต้น ดังน้ัน รูปธรรม มีลักษณะไตรลักษณ์ (อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา)  

นิพพาน เป็นธรรมที่ดับกิเลส ดับทุกข์ นิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้น นิพพานจึงไม่เกิด
ดับ นิพพานเป็นขันธวิมุตติ คือพ้นจากขันธ์ นิพพานเป็นสภาพรู้ เป็นนามธรรม เป็นอนัตตา  
 
3.5 สรุป  
 หลักคําสอนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่รวบรวมไว้ในบทน้ี เป็นการคัดเลือกเฉพาะหลักคําสอนที่
สําคัญ และโดยอ้างถึงลําดับการศึกษาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค ที่แบ่งคําสอนเป็น 3 กลุ่ม ต้ังแต่การศึกษา
เรื่องศีล (สีลสิกขา) คือจตุปาริสุทธิ ซึ่งประกอบด้วย ปาติโมกขสังวรสีล อินทรีย์สังวรสีล อาชีวปาริสุทธิ
สีล และปัจจยสันนิสสิตสีล การศึกษาเรื่องจิต (จิตตสิกขา) เป็นวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน 40 ประการ 
รวมทั้งขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน และเรื่องปัญญา (ปัญญาสิกขา) เป็น
หลักคําสอนเก่ียวกับปัญญาจํานวน 77 ประการ คําสอนทั้ง 3 กลุ่ม สามารถนําไปใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้พัฒนาที่ตัวบุคคล ซึ่งงานวิจัยน้ีเช่ือในแนวคิดที่ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นรายบุคคลในทุกระดับจะสามารถสร้างฐานที่มั่นคงแก่บุคคลผู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ร่วมกันนํา
องค์กร สังคม และประเทศชาติ สู่ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างย่ังยืน 



 

 

 

 บทที่ 4 
วิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
 
ในหัวข้อน้ีเป็นการนําหลักคําสอนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมาเสนอไว้เป็นแนวทางเพ่ือใช้พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ตามสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมใน 3 แนวทาง คือ 1) ศีลเพ่ือการพัฒนา
พฤติกรรม โดยการอธิบายว่าจตุปาริสุทธิสามารถใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไร 2) สมาธิเพ่ือ
การพัฒนาจิตใจ โดยใช้แนวทางของการปฏิบัติสมถกรรมฐานโดยวิธีปฏิบัติกรรมฐาน 40 3) ปัญญา 
เพ่ือการพัฒนาปัญญา โดยใช้แนวทางของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยใช้หลักคําสอนเก่ียวกับ
ปัญญาที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคทั้ง 77 ประการ 

 
4.1 ศีลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค สีลวิสุทธิ หมายถึง ศีลเพ่ือการละกิเลส เป็นศีลบริสุทธ์ที่ต้องประพฤติ

เพ่ือปรารถนาพระนิพพาน คือ ปาริสุทธิศีล (มหาศีล) หมายถึง ศีลที่ทําให้บริสุทธ์ิ เป็นเหตุให้บริสุทธ์ิ 
หรือความประพฤติบริสุทธ์ิ มี 4 อย่าง คือ 

ปาฏิโมกขสังวรศีล คือ ความสํารวมในปาฏิโมกข์เว้นจากข้อห้าม ทําตามข้ออนุญาต 
ประพฤติเคร่งครัดในสิขาบท ส่วนในแนวทางปฏิบัติ เป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัย ทั้งส่วนตัวและ
ที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อม ทางกาย วาจา การหาเลี้ยงชีพ ซึ่งได้กําหนดไว้เพ่ือทําให้ความเป็นอยู่
น้ันกลายเป็นสภาพอันเอ้ืออํานวยแก่การทํากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเข้าถึงจุดหมายอันดีงามซึ่งเป็นอุดมคติ
ของคนในสังคม  

การรักษาศีลคือ การพัฒนาด้านพฤติกรรมที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตทั้งของตนเอง และ
สังคม ด้วยการเก้ือกูลกัน และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ ตามวินัยข้อปฏิบัติต่าง ๆ เป็นการขัดเกลา
พฤติกรรมเพ่ือสร้างเสริมสภาพชีวิตให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติในแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมให้เป็นไปด้วยดี  

การรักษาศีลเริ่มด้วยการไม่เบียดเบียน ไม่ทําความเดือดร้อนแก่สังคม ประพฤติสิ่งที่เป็น
ประโยชน์เก้ือกูลต่อสังคม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร 
ฝึกฝนอบรมกายวาจาของตนให้ประณีต ก่อคุณประโยชน์ปราศจากโทษ สนับสนุนการฝึกอบรมจิตใจ 
และปัญญาให้สูงย่ิง ๆ ขึ้น 

การพัฒนาตนด้วยศีลจึงหมายถึง การพัฒนาตนให้เป็นผู้มีศีล มีความประพฤติที่ดีงดงาม และ
ผู้มีศีลย่อมมีช่ือเสียงที่ดีกล้าหาญในการเขาสู่สังคมอย่างมีช่ือเสียงที่ดี ผู้มีศีลย่อมมีพฤติกรรมที่ดีงดงาม
ทําประโยชน์ให้แก่สังคมได้เป็นอย่างดี เมื่อได้ฝึกฝนพัฒนาตนจนดีแล้ว 

บุคคลพึงประพฤติตนให้เกิดความหมดจด หมายถึงการประพฤติงดเว้นความผิดทางกายวาจา 
ได้แก่รักษาศีลให้มั่นคงละเว้นอกุศลกรรมอันช่ัว มีความสะอาดทางกายวาจา ก็ได้ช่ือว่าเป็นผู้สะอาด
หมดจด คือไม่มีสิ่งใดทําให้เศร้าหมองได้โดยตรง ไม่มีบาปกรรมใด ๆ ทําให้สกปรกโสมม ให้สะอาดทั้ง
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ได้แก่ไม่ทําทุจริตทางกายทวาร คือไม่เบียดเบียนและไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลัก 
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ทรัพย์ ไม่ทําสิ่งที่เสียทางพรหมจรรย์ ไม่มีทุจริตทางมโนทวาร คือไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่ปองร้าย
เขา เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม  

ศีลเป็นหลักประกันในการอยู่รวมกัน อย่างสันติสุขเพ่ือให้เกิดความเคารพในสิทธิของคนอ่ืน 
และเพ่ือเป็นการคุมครองชีวิตและทรัพย์สินของกันและกันให้เป็นไปโดยชอบธรรม เมื่อมนุษย์เรายังคง
รักษาและปฏิบัติในศีล โลกก็อยู่โดยปราศจากการเบียดเบียนทําร้ายกัน แต่ถ้ามนุษย์ขาดศีลแล้วสังคม
ส่วนใหญ่ย่อมหาความสงบร่มเย็นได้ยาก ตรงข้ามคนในสังคมจะแข่งขันในทางที่ประทุษร้ายต่อกันมาก
ย่ิงขึ้น 

อินทรียสังวรศีล เป็นเรื่องของการพัฒนากาย ด้วยการสํารวมอินทรีย์ ทั้ง 6 หมายถึงการใช้
อินทรีย์อย่างมีสติมิให้ถูกความโลภ ความโกรธ ความแค้นเคือง ความหลง ความริษยา เข้ามาครอบงํา 
แต่ใช้ให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะให้เกิดปัญญารู้ความจริง และรับข้อมูลข่าวสารที่จะนําไปใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

อินทรีย์ ทําหน้าที่ 2 อย่าง คือ 
1. หน้าที่รู้ (เพ่ือศึกษา) คือรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ตาดูรู้ว่าเป็นอะไร หูได้ยินเสียงว่าดังเบา 

เป็นถ้อยคําสื่อสารว่าอย่างไร 
2. หน้าที่รู้สึก (เพ่ือเสพ) คือเกิดความรู้สึกพร้อมการรับรู้ข้อมูล ได้แก่ เมื่อเห็นแล้วรู้สึกสบาย

หรือไม่สบายตาว่าสวยหรือน่าเกลียด เสียงไพเราะหรือเสียงดังน่ารําคาญ  
ในแนวทางปฏิบัติ ถ้าจะให้ชีวิตของเราพัฒนาจะต้องใช้อินทรีย์เพ่ือรู้หรือศึกษาให้มาก มนุษย์

ที่ไม่พัฒนาจะใช้อินทรีย์เพ่ือเสพความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ เช่น ความรู้สึกสวยงาม สนุกสนานบันเทิง 
เป็นต้น ชีวิตก็จะวุ่นวายอยู่กับการแสวงหาสิ่งที่ชอบ และด้ินรนหลีกหนีสิ่งที่ไม่ชอบ วนเวียนอยู่แค่
ความชอบ ไม่ชอบ รัก ชัง ติดใจ เกลียดกลัว หลงใหล เบ่ือหน่าย แล้วก็เกิดเป็นความสุขความทุกข์ของ
ตนเองที่ขึ้นกับสิ่งเสพ เมื่อเวลาผ่านไปชีวิตที่ไม่ได้ศึกษาเพ่ือพัฒนาก็ตกตํ่าและไม่มีอะไรท่ีจะให้แก่
สังคม แต่ถ้าใช้อินทรีย์เพ่ือศึกษา สนองความต้องการรู้ก็จะใช้อินทรีย์ 6 ไปในทางการเรียนรู้และ
พัฒนาไปจนเกิด ปัญญา กลายเป็นนักผลิต นักสร้างสรรค์ และจะได้พบกับความสุขใหม่ ๆ ที่พัฒนา
ขยายขอบเขตและประณีตย่ิงขึ้น เป็นผู้มีชีวิตที่ดีงาม และมีคุณค่าแก่สังคม 

อุปสรรคในการพัฒนากาย หรือ อินทรีย์ 6 เมื่อบุคคลไม่สํารวมกายหรือไม่สํารวมอินทรีย์ 6 
ย่อมเสพอารมณ์ที่มากระทบด้วยตัณหาจึงเกิดทุกข์ โดยตัณหาเกิดได้ทั้ง 6 ทาง รูปตัณหา ความ
ทะยานอยากได้รูป สัททตัณหาความทะยานอยากได้เสียง คันธตัณหาความทะยานอยากได้กลิ่น รส
ตัณหาความทะยานอยากได้รส โผฏฐัพพตัณหาความทะยานอยากได้การถูกต้องด้วยกาย ธัมมตัณหา
ความทะยานอยากได้อารมณ์ของใจ โดยให้พิจารณาจากเหตุไปหาผลจะพบว่าบุคคลผู้ไม่พัฒนากาย
นั้น มีปัญหาจากการไม่คบสัตบุรุษ การไม่ฟังสัทธรรม ความไม่มีศรัทธา การขาดหลักโยนิโสมนสิการ 
ความไม่มีสติสัมปชัญญะ ความไม่สํารวมอินทรีย์ ทุจริต 3 นิวรณ์ 5 อวิชชาที่บริบูรณ์ จนกระทั่งสิ้นสุด
การทํางานที่อวิชชา ฉะน้ัน จึงไม่สามารถทําให้เกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนาได้เลย  

อาชีวะปริสุทธิศีล เป็นเรื่องของการงานอาชีพที่สุจริต เมื่อสัมมาอาชีวะ หมายถึง การเจตนา 
งดเว้นมิจฉาอาชีวะ เป็นหลักธรรมสําหรับการจัดระเบียบสังคมและพัฒนาตนเองให้มีระเบียบวินัย อีก
นัยหน่ึง สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพ
ขณะเดียวกันก็มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ การงาน หน้าที่อันสุจริต เช่น ไม่ค้างงาน 



 
 

87 

ไม่ผัดผ่อนงาน ไม่จับจดงาน ไม่ยุ่งเหยิงสับสน เป็นต้น และเมื่อกล่าวถึงหลักการของสัมมาอาชีวะน้ัน 
พอเข้าใจว่าเป็นการแสวงหาทรัพย์แล้วใช้สอยทรัพย์น้ันโดยชอบธรรม ต้ังแต่ปัจจัย 4 อันเป็นพ้ืนฐาน
ในการดําเนินชีวิต และผลตอบแทนในด้านจิตใจด้วย ไม่ใช่ทํางานเพ่ือวัตถุหรือเพียงเพ่ือได้ทรัพย์มา 
เท่าน้ัน ซึ่งในข้อน้ีสามารถปฏิบัติได้ 8 ประการ ดังน้ี 

1. มุ่งให้คนมีปัจจัย 4 ที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ได้มุ่งว่าจะมีมากหรือน้อย คือ มุ่งให้
คนทํางานเป็นมากกว่าการมุ่งแสวงหาทรัพย์ 

2. ความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ มิใช้จุดมุ่งหมายของการแสวงหาแต่ใช้เป็นสิ่งอุปการะแก่การ
ดํารงชีวิต เพ่ือจุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงคือ ความต้องการให้เกิดการพัฒนา ด้านจิต และปัญญา ซึ่งเป็น
ทรัพย์ภายในที่ต้องแสวงหาไปพร้อมกับการประกอบอาชีพเพ่ือหาทรัพย์ 

3. สัมมาชีพ มิได้ หมายถึง การทํางานเพ่ือให้เกิดทรัพย์สินสมบัติเท่าน้ัน แต่มีความหมายถึง
การทําหน้าที่ในตําแหน่งก็ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม เช่น เป็นครูก็มีคุณธรรมสําหรับครู เป็นต้น ไม่สอน
เพียงเพ่ือหวังแต่เงินเดือนตอบแทน แต่ต้องถ่ายทอดความรู้ความสามารถวิชาการที่ก้าวหน้าแก่ศิษย์
ตามหน้าที่ที่เป็นสัมมาชีพของครู เพ่ือนํารายไดใช้เลี้ยงตนและคนที่เก่ียวข้องและเสียภาษีช่วยรัฐ 

4. สัมมาอาชีวะในทางธรรม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับอาชีวะและ
ผลตอบแทน แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ สําหรับคฤหัสถ์ ได้แก่การทํางานในหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือให้ได้
ผลตอบแทนใช้เป็นปัจจัยเลี้ยงชีพสําหรับการมีอาชีพต่างๆ ส่วนของพระสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือธรรม
และผดุงธรรมในโลก ถ้าเอาแรงงานในหน้าที่ มาใช้แสวงหาปัจจัยเคร่ืองยังชีพ จัดว่าเป็นมิจฉาชีพ 

5. สัมมาอาชีวะเพ่ือการพัฒนาจิตใจและปัญญา ได้แก่ เมื่อได้ทรัพย์จากการทํางานแล้ว ให้
รู้จักวิธีปฏิบัติต่อทรัพย์ คือ มีความรู้ความเข้าใจคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม และเป็นไปด้วยนิสสรณปัญญา 
หมายถึงการรู้เท่าทันต่อทรัพย์โดยไม่ตกเป็นทาสของทรัพย์ที่หามาได้ คือ เป็นนายของทรัพย์ ก่อนนํา
ทรัพย์มาสร้างประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครัว และสังคม การบริหารทรัพย์จึงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
เลี้ยงตน เลี้ยงครอบครัว เสียภาษี และช่วยเหลือสังคมด้วยการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 

6. สัมมาอาชีวะที่มีคุณค่าทางจิตใจและปัญญาได้แก่ เมื่อมีทรัพย์ก็ไม่มัวเมาใช้จ่ายทรัพย์ไป
ในทางให้โทษแก่ตนและสังคม เช่น การพนัน ยาเสพติด ลงทุนผิดต่อศีลธรรม และกฎหมาย เป็นต้น 
ดังน้ัน ทรัพย์จึงมีผลต่อจิตใจและปัญญาเพ่ือให้การดํารงชีพอยู่อย่างปกติสุข 

7. สัมมาอาชีวะสําหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน พระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักพัฒนาด้านสมัมาอาชวีะ 
คือ รู้จักการหาทรัพย์ และการใช้ทรัพย์ ด้วยหลักการแสวงหาทรัพย์ ได้แก่ อุฏฐานสัมปทา คือความ
ขยันหมั่นเพียรในการแสวงหา ไม่เกียจคร้าน ไม่ทอดทิ้งงาน ไม่อากูล ไม่จับจด อารักขสัมปทา คือรู้จักวิธี
รักษาทรัพย์ที่ได้มา รู้จักบํารุงและปรับปรุง หาของใหม่แทนของเก่า และควรให้คนมีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้
ดูแลทรัพย์สิน กัลยาณมิตตา คือการรู้จักคบหา เสวนา กับบัณฑิต หรือสัตบุรุษ คนดีผู้มีศีล  

8. อาชีพที่ขัดต่อการพัฒนาด่านสัมมาอาชีวะสําหรับคฤหัสถ์ คือการประกอบอาชีพค้าขายสิ่ง
ที่ให้โทษ 5 อย่าง คือ ค้าขายอาวุธ ค้าขายมนุษย์ ค้าขายเนื้อสัตว์ ค้าขายสิ่งเสพติด และค้าขายยาพิษ 
การเว้นจากการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด เช่น การโกง หลอกลวง สอพลอ บีบบังคับ ขู่เข็ญ ค้าคน ค้ายา
เสพติด ค้ายาพิษ ซึ่งเป็นคุณธรรมคอยอุดหนุนศีลข้อที่ 2 ให้มั่นคงบริสุทธ์ิย่ิงขึ้น 

บุคคลพึงรักษากาย วาจาของตนให้ดํารงมั่นในศีลแล้ว บําเพ็ญตนให้ประกอบด้วยจิตอัน
เมตตาต่อมวลมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกให้อยู่กันอย่างสันติสุข ปราศจากความรุนแรง 



 
 

88 

ประทุษร้ายต่อกัน โลกจึงถาวรมั่นคงอยู่ได้ยาวนาน ผู้มีธรรมประจําใจ มีเมตตา ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน 
เป็นมิตรกับคนทุกคน กับสัตว์ทุกชนิด ไม่มีแม้ความคิดล้างผลาญท่ีจะเกิดขึ้นในใจ จะหาผู้มุ่งทําลายได้
ยาก ท่านจึงสอนว่า เมตตา เป็นธรรมค้ําจุนโลกน่ันหมายความว่า โลกจะยั่งยืนอยู่ได้และวัฒนาถาวร
มั่นคงตลอดไป ก็เพราะทุกฝ่ายได้มีเมตตาต่อกัน และเก่ียวเน่ืองกันด้วยการดํารงชีวิตโดยการประกอบ
สัมมาชีพ คือ ไม่ทุจริต ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่เป็นไปเพ่ือทําลายตนและทําลายคนอ่ืน เป็นอาชีพที่
ดีส่งเสริมให้การดํารงชีวิตดําเนินไปอย่างสงบสุข 

หลักปัจจัยสันนิสสิตศีล เป็นเรื่องของปัจจัย 4 ที่เป็นพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาปัญญา สู่การมี
ชีวิตที่ดีงามและการประสบความสุขที่ดีย่ิงขึ้น มนุษย์ต้องการวัตถุเพียงเพ่ือความเป็นอยู่ แล้วหันไป
มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพจิตและปัญญา เมื่อมนุษย์ไม่เบียดเบียนต่อกันแต่ให้การช่วยเหลือเก้ือกูล
กัน การมีทรัพย์จึงเป็นประโยชน์แก่ตนเองและเพ่ือนมนุษย์ ถือว่าเป็นการใช้ปัจจัย 4 เพ่ือสร้างคุณค่าที่
แท้จริง 

ปัจจัยที่ 1 อาหาร คนเราจะอยู่ได้ต้องอาศัยอาหาร แต่การกินต้องรู้จักประมาณในการกินและ
ต้องคํานึงถึงคุณค่าความเป็นจริง ว่าเราบริโภคอาหารเพื่ออะไร ดังน้ันท่านจึงให้พิจารณาก่อนกินอาหาร
ทุกครั้ง ให้เป็นคุณค่าที่แท้จริง ไม่ใช่คุณค่าเทียม  

ปัจจัยที่ 2 เครื่องนุ่งห่ม เป็นสิ่งจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์เพ่ือปกปิดรางกาย ให้พิจารณา ว่า
เครื่องนุ่งห่มมีไว้เพ่ือบําบัดความหนาว ความร้อน เพ่ือป้องกันอันตรายจาก สัตว์เลื้อยคลาน เหลือบ 
และ ยุง ซึ่งเป็นคุณค่าที่แท้จริง ไม่ใช่คุณค่าเทียม 

ปัจจัยที่ 3 ที่อยู่อาศัย เป็นสิ่งจําเป็นต่อมนุษย์ ให้พิจารณาว่าที่อยู่อาศัยมีไว้ใช้สอยเป็น
เสนาสนะเพ่ือบําบัดความหนาว ร้อน ซึ่งเป็นคุณค่าที่แท้จริง ไม่ใช่คุณค่าเทียม 

ปัจจัยที่ 4 การรักษาสุขภาพ จากการเจ็บป่วยไม่สบาย ต้องคิดว่ากินยาอะไร หรือไปหาหมอ
รักษาที่ไหนดี ในทางพระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องของเภสัช ให้พิจารณาแล้วจึงใช้ คิลานปัจจัยเภสัช
บริขารเพ่ือบําบัดทุกขเวทนาอันเกิดเพราะธาตุกําเริบซึ่งเป็นคุณค่าที่แท้จริง ไม่ใช่คุณค่าเทียม  

เมื่อมนุษย์ขาดการพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว โลกจะยิ่งเจริญด้านวัตถุเพียง
ฝ่ายเดียว ขณะที่ศีลธรรมอันดีงามของสังคมก็จะเส่ือมโทรมลงไปด้วย เกิดการประพฤติผิดทาง
ศีลธรรมอย่างต่อเน่ือง จนขาดความเจริญด้านจิตใจและปัญญา เกิดปัญหาตามมาอีกหลายด้าน ทําให้
มนุษย์เห็นแก่ตัว คดโกงกันเพ่ิมขึ้น มีจิตใจเสื่อมศีลธรรมจนยากจะแก้ไข สิ่งลามกอนาจารท้ังหลาย
กลายเป็นสิ่งสะอาด กลายเป็นงานศิลปะ ซึ่งมีแพร่หลายแก่คนทุกวัย 

หลักคําสอนพ้ืนฐานในพระพุทธศาสนาเช่ือว่า มนุษย์เราเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาตนได้และ
ครอบคลุมพฤติกรรมที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาชีวิต หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ภายในชีวิต
ของตนเองจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงที่ดีกว่าเดิม เช่นการนําหลักจตุปาริสุทธิศีลที่เป็นข้อบัญญัติ
ของพระสงฆ์มาใช้กับบุคคลทั่วไป คือ 1) การประยุกต์หลักปาฏิโมกขสังวรศีล ตามการสร้างวินัยในสังคม 
และการสร้างวินัยในตนเอง  2) การประยุกต์หลักอินทรีย์สังวร  3) การประยุกต์หลักอาชีวปริสุทธิศีล  4) 
การประยุกต์หลักปัจจัยสันนิสสิตศีล  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิต ด้วยเหตุที่มนุษย์มีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาตนเอง คือพัฒนาด้านการงดเว้นหรือเจตนาไม่ทําให้ผิดวินัย หรือเรียกว่ารักษาศีล 
ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งภายนอก และภายใน หมายถึงควรที่จะพัฒนาทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัย
เก้ือกูลให้ชีวิตสามารถดําเนินไปได้ด้วยดี เช่น การดําเนินอาชีพที่สุจริต เว้นอาชีพที่ทุจริต จัดเป็นการ
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พัฒนาด้านกาย และศีลในเบ้ืองต้น ขณะเดียวกัน ก็ทํากิจการหน้าที่ด้วยความสํารวมกาย คือ สํารวม
อินทรีย์ 6 อันได้แก่ ระมัดระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่ให้ตกเป็นเหย่ือของตัณหา ความยากจน 
ทําให้ตนเองต้องประสบความเดือดร้อน อีกอย่างหน่ึงปัจจัย 4 ก็ให้พิจารณาตามความเป็นจริงแห่งคุณค่า
ว่าเป็นการใช้แบบใด ใช้เพ่ือประโยชน์หรือว่าใช่เพ่ือหาความสนุกเป็นต้น 

4.1.1 การรักษาศีลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การรักษาศีล เป็นบุญกิริยาวัตถุ คือวิธีการทําบุญอย่างหน่ึง เพราะทุกครั้งที่เราต้ังใจงดเว้น

จากความช่ัว ต้ังใจที่จะไม่เบียดเบียนใคร ย่อมจะเกิดกระแสแห่งความดี เกิดความเมตตาขึ้นมาในใจ ที่
เราเรียกว่า กระแสบุญ อันเป็นเคร่ืองชําระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธ์ิ การรักษาศีลจึงเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตใจให้บริสุทธ์ิดีงามย่ิงขึ้น 

การรักษาศีลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักกุศลกรรมบถ 10 เป็นทางแห่งกุศลกรรม
ด้วยการประพฤติชอบ 3 ประการ ได้แก่ 

1. กายสุจริต ได้แก่ ความประพฤติชอบทางกาย มี 3 ประการ คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้น
จากการลักทรัพย์ และเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

2. วจีสุจริต ได้แก่ ความประพฤติชอบทางวาจา มี 4 ประการ คือเว้นจากการพูดเท็จ เว้นจาก
การพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดคําหยาบ และเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

3. มโนสุจริต ได้แก่ ความประพฤติชอบทางใจ มี 3 ประการ คือไม่โลภ ไม่พยาบาท และมี
ความเห็นถูกต้อง 

เมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการพัฒนาที่เน้นไปที่ตัวบุคคลเพราะมนุษย์มีศักยภาพ
ความสามารถติดตัวมาทุกคน โดยมีจุดหมาย คือความสุข อิสรภาพ ความดีงามของชีวิต เพ่ือพัฒนา
ตนเอง โดยมีหลักการให้เกิดความใฝ่รู้ สู้สิ่งที่ยาก จนประสบผลสําเร็จ ซึ่งการจะพัฒนาตนเองให้ได้
ประโยชน์ตามหลักของการรักษาศีล  

4.1.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการรักษาศีลด้านกาย 
ความประพฤติดีด้านกาย มี 3 ประการ คือ 

1) เว้นจากปาณาติบาต คือละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดการฆ่าสัตว์ด้วยการวางทัณฑะ วาง
ศาสตราเสีย แล้วมีความละอาย มีความเอ็นดู มกีรุณาหวังประโยชน์เก้ือกูลแก่สัตว์ทั้งปวง 

2) เว้นจากอทินนาทาน คือละการถือเอาทรัพย์ที่เขามิได้ให้ โดยเว้นขาดจากการลักทรัพย์
การลักทรัพย์ของผู้อ่ืนนับว่าเป็นขโมย 

3) เว้นจากกาเมสุมิจฉาจารา คือ ละการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย เว้นขาดจากการ
ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือ ไม่สมสู่ในพวกหญิง ที่มารดารักษา ที่บิดารักษา ที่มารดาและบิดา
รักษา ที่พ่ีชายรักษา ที่พ่ีสาวรักษา ที่ญาติรักษา ที่มีสามี และที่อิสรชนหวงห้าม  

การพัฒนาตนตามหลักของกุศลกรรมบถด้านกาย  
1. ไม่ทําร้ายผู้อ่ืน แต่จงช่วยเหลือเก้ือกูลเขา เพราะทุกคนต่างรักชีวิตของตนเองทั้งสิ้น มนุษย์จึง

ควรเห็นใจกัน ด้วยการไม่รังแก ไม่เบียดเบียนกัน กระทําด้วยความปรารถนาดี มีเมตตา และช่วยเหลือ 
เป็นกรุณา เป็นการกระทําที่ถูกต้อง เพราะรายละเอียดของปาณาติบาต มิใช่ว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์
เพียงอย่างเดียวก็หาไม่ แต่ต้องไม่ทําร้ายคนในครอบครัว มีภรรยา บุตร ธิดา หากจะทําร้ายด้วยอาวุธ 
หรือแม้แต่มือ ก็ให้มีใจละอาย ภรรยา บุตร ธิดา ต่างกลัวเจ็บ กลัวตาย ทุกคนที่มีส่วนร่วมในชีวิตจึงต้อง
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เก้ือกูลต่อกันไม่ทางใดก็ทางหน่ึง พยายามต้ังความปรารถนา ให้มีความแน่วแน่ว่าตัวเองต้องมีความ
เมตตากรุณาต่อเพ่ือนร่วมโลก ไม่มุ่งทําร้ายกันใหเ้จ็บปวด ให้พิการหรือเสียโฉม ไม่ใช้งานจนเกินกําลัง แต่
ให้มีความปรารถนาดีต่อกัน 

บุคคลใดงดเว้นจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้ แม้แต่ทําไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจจะได้รับผล
ย้อนกลับ หรือได้รับผลตอบแทน คือ ระยะเวลาของชีวิตมนุษย์จะลดน้อยลง หรืออาจต้องเจ็บป่วยพิการ
ได้ซึ่งเป็นผลกรรมที่อาจตอบแทน แต่หากมองในมุมตรงกันข้าม มนุษย์มีการกระทําที่ถูกต้อง ด้วยการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ย่อมมีผลคือความแช่มช่ืนทั้งสองฝ่าย เท่ากับเป็นการเพ่ิมยาบํารุงชีวิตให้ยืนยาว
ต่อไป 

2. ไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน หรือสิทธิของผู้อ่ืน แต่จงแบ่งปันและบริจาค การเบียดเบียนทรัพย์สิน 
หรือกรรมสิทธ์ิของใครก็ตาม ถ้าทําด้วยเจตนาถือว่าลักขโมย ฉ้อโกง การเอาสมบัติของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตัวเอง เป็นการลักทรัพย์ ซึ่งเกิดจากความโลภได้แล้วไม่รู้จักพอ แม้มนุษย์น้ันจะมีฐานะ มีตําแหน่ง มี
ความสุขทางวัตถุ แต่ก็รู้สึกว่าไม่รู้จักอ่ิม จะเป็นคนเห็นแก่ได้ ซึ่งจะแสดงออกทางพฤติกรรมที่เห็นได้ชัด 
เช่น ฉ้อโกง เอาต่อหน้า กอบโกย ปล้น ค้าของเถื่อน คอรัปช่ัน เป็นต้น การกระทําผิดที่เกิดจากความโลภ 
ความอยากได้ เพราะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องย่อมมีผลต่อตนเอง คือ เหตุลักทรัพย์ ผลต้องติดคุก ฉ้อโกง 
ต้องมีคดี หรือแม้แต่การปอกลอกกอบโกย ยักยอกเอาสมบัติของส่วนรวม ตนเองต้องสูญเสียทรัพย์สินใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ถูกฉกชิงว่ิงราว ถูกขู่กรรโชกทรัพย์ ถูกยึดทรัพย์ เป็นต้น 

บุคคลใดหากละความโลภอยากได้ของเขา เคารพในกรรมสิทธ์ในทรัพย์สมบัติของภรรยา สามี 
บิดา มารดา ของบุตรธิดา และผู้อ่ืน ไม่คิดจะลัก หรือหยิบไปโดยไม่ได้อนุญาต และมีการงดเว้นจาก
พฤติกรรมดังกล่าว หากงดเว้นได้จะเป็นการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เป็นเหตุให้ได้ความรัก ความนับถือ 
ความเกรงใจตอบแทน จะมีบริวารมีพรรคพวก คนที่เคยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนมาก่อน เมื่อถึงคราว
ต้องการความร่วมมือร่วมใจ ก็จะได้รับความช่วยเหลือ กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะสําเร็จได้ 

3. ไม่สําส่อนทางเพศ แต่จงพอใจเฉพาะคู่ของตนเอง ปัญหาใหญ่ที่มีอยู่ทุกวันน้ีในการดําเนิน
ชีวิต คือ การมีสัมพันธ์ทางเพศกับคนอ่ืนที่ไม่ใช่คู่ครองของตนเอง เกิดเพราะการได้เห็นคนหน้าตาสวย 
หล่อ การได้ยินคําหวานหู ชวนให้ติดใจ การได้ใกล้ชิด การได้สัมผัสแตะต้องตัว ทําให้มนุษย์เกิดการรู้ 
การเห็น และติดใจอยากได้ไปเร่ือย ๆ หากควบคุมตนเองไม่ได้ ย่อมจะติดบ่วงแห่งมาร แห่งความอยากไม่
มีที่สิ้นสุด 

ในกุศลกรรมบถ การประพฤติสําส่อนทางเพศ เป็นการทําความผิดที่ร้ายแรงควรจะละเลิก เพราะ
เป็นการเบียดเบียนทําร้ายผู้อ่ืนในสิ่งที่รักใคร่หวงแหน เพราะชายน้ัน ไม่ควรมีสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงอ่ืน
ที่ไม่ใช่คู่ครองของตนเอง หญิงต้องห้าม คือ หญิงที่มีสามี หญิงที่มีพ่อแม่ มีญาติดูแล หญิงที่เป็นเถือกเถา
เหล่ากอ มี ย่า ยาย แม่ ลูก หลาน เป็นต้น ส่วนหญิงก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กับชายอ่ืนที่ไม่ใช่คู่ของตน มี
ชายต้องห้าม คือ ชายมีภรรยา ชายที่เป็นเถือกเถาเหล่ากอมีปู่ ตา พ่อ ลูก หลาน ภิกษุ สามเณร 

ทั้งน้ี เน่ืองจากมนุษย์มีสติปัญญา มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้สูงสุด มีคุณสมบัติที่ประเสริฐ
กว่าสัตว์ หากสําส่อนทางเพศก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉาน หากแต่มนุษย์พิทักษ์รักษาประเวณีการสืบ
เช้ือสายของเผ่าพันธ์ุมนุษย์ไว้ ไม่ให้สําส่อนทางเพศจะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาความประพฤติผิด ไม่มี
การฆ่าล้างแค้นเพราะการแย่งชิงของรัก หรือเพราะการทรยศไม่ซื่อตรงจากคนรัก และเป็นการป้องกัน
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ปัญหาจากการเกิดโรคร้ายหรือจากอาชญากรรมทางเพศได้ มนุษย์จึงจะมีชีวิตที่ก้าวหน้า และดํารงวงศ์
ตระกูลไว้ได้ 

4.1.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการรักษาศีลด้านวาจา 
ความประพฤติดีด้านวาจา มี 4 ประการ คือ  

1) เว้นจากมุสาวาทา คือ ละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จ  
2) เว้นจากปิสุณาวาจา คือ ละวาจาอันส่อเสียดโดยเว้นขาดจากวาจาส่อเสียด  
3) เว้นจาก ผรุสวาจา คือ ละวาจาหยาบ เว้นขาดจากวาจาหยาบ   
4) เว้นจากสัมผัปปลาปะ คือละการพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ 

หลักการพัฒนาตนตามหลักของกุศลกรรมบถด้านวาจา 
1. ไม่พูดโกหกแต่ให้พูดความจริง ซื่อตรงพูดตามท่ีเป็นจริง รู้เห็นอะไรหากถูกถามให้เป็นพยานก็

จําเป็นต้องให้ความร่วมมือ ให้คําตอบตามที่รู้ที่เห็น ไม่ใช่กล่าวเท็จ คือรู้แต่บอกไม่รู้ ไม่เห็นแต่บอกว่า
เห็น ด้วยความกลัว หรือเพ่ือเอารางวัล เอาความดีความชอบจากคนอ่ืน หรือพูดสร้างเร่ืองขึ้นมาใหม่ให้
ผิดเพ้ียนไปจากเดิมเพราะความสนุกในการพูดคําจริงน้ัน หากพูดเรื่องจริงแต่ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรพูด 
และหากแม้เป็นคําจริงและเป็นประโยชน์ก็ต้องพิจารณารู้จักการพูดให้ถูกกาลเทศะ และควรรู้จักวิธีการ
พูดคําจริงไม่ให้สะเทือนใจใคร 

2. ไม่พูดยุแหย่ส่อเสียด ให้เขาแตกแยกกัน แต่กล่าวถ้อยคําสมานสามัคคี การพูดยุยงส่อเสียด
จะทําให้คนเราเกิดความระแวงสงสัย หากนําความลับอีกฝ่ายมาบอกอีกฝ่าย ด้วยต้องการให้ผู้ฟังชอบใจ
ตน หรือมีวัตถุประสงค์ให้คนที่รักกันอยู่แล้วให้แตกสามัคคีกันเพ่ือหวังผลประโยชน์ใส่ตน คนที่พูดยุแหย่
ส่อเสียดเพ่ือยุยงให้เขาแตกกัน เป็นคนที่มีจิตริษยา จะทําให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งพรรคแบ่ง
พวก ชิงดีชิงเด่น เพราะเกิดจากแรงยุยงให้ระแวงสงสัยกัน จะเป็นอุปสรรคในการทํากิจการงานของผู้น้ัน 
แต่หากมุ่งแต่พูดให้เกิดความสามัคคี มีไมตรีต่อกัน การทํางานของผู้น้ันจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

3. ไม่พูดคําหยาบ แต่ให้กล่าวคําสุภาพ ไพเราะ การพูดคําหยาบคายเป็นภาษาท่ีแสดงออกของ
ความตํ่าต้อยด้านความคิดและขาดความประณีตในการเรียบเรียงความคิดเป็นถ้อยคําขาดทักษะในการใช้
ถ้อยคําที่ประณีตสละสลวย หรือเป็นเพราะจิตใจขาดความประณีตและมีความมักง่ายในการใช้ถ้อยคํา 
เพราะอารมณ์โกรธพลุ่งพล่าน ระงับใจไม่อยู่ แต่หากผู้น้ันมีการฝึกทักษะการคิดสรุปรวบยอดแล้ว
ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาที่ตรงกับใจได้อย่างสมบูรณ์ มีการศึกษาที่ดี จะเจรจากับใคร ติดต่อธุระกับใคร
จะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ ให้พูดแต่พอดี มีหลักฐาน ถูกกาล เป็นประโยชน์ คําพูดเพ้อเจ้อเป็นคําพูดที่
เหลวไหล ฟังแล้วไม่ได้ประโยชน์ เช่น คําพูดเล่น พูดพลั้งเผลอ พูดโดยไม่คิด พูดแล้วไม่ประเทืองปัญญา 
และอาจทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้ฟังถ้าพูดมากเกินไป  การพูดเพ้อเจ้อไร้สาระดูเหมือนจะได้รับการ
ตําหนิน้อย เมื่อเทียบกับการพูดผิด ๆ แต่หากพูดเพ้อเจ้อบ่อยเข้า ก็ทําให้เกิดการผิดพลาดได้ ทําให้เกิด
การติเตียนและขาดความเช่ือถือ เช่น นําเรื่องส่วนตัวซึ่งเป็นความลับของคนอ่ืนมาพูดคุยเล่นเป็นเรื่อง
ขบขัน หากรู้ถึงเจ้าของจะทําให้เกิดการต่อว่า ทําให้ผู้พูดกลายเป็นคนมีคําพูดที่ไร้ค่า มีโทษแก่ผู้พูดเอง  
คําพูดที่ดีมีสาระ ไม่เพ้อเจ้อ เหลวไหล พูดแล้วได้ประโยชน์ ทําให้ผู้ฟังเกิดกําลังใจที่จะสู้ต่อไป หรือเกิด
สติปัญญา มีความรู้เพ่ิมเติม ผู้พูดจะได้รับความนิยมนับถือ แม้จะพูดน้อย แต่ทุกถ้อยคําล้วนมีค่ามีราคา 
การพูดไม่เพ้อเจ้อจึงทําให้คุณค่าของปัจเจกบุคคลน้ันมีประโยชน์แก่ผู้ฟัง 



 
 

92 

4.1.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการรักษาศีลด้านใจ 
 ความประพฤติดีด้านใจ มี 3 ประการ คือ  
  1) อนภิชฌา คือ เป็นผู้ไม่มีความโลภไม่เพ่งเล็งทรัพย์ของคนอ่ืน  
  2) อพยาบาท คือ เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท  
  3) สัมมาทิฏฐิ คือ เป็นผู้มีความเห็นชอบ 

หลักการพัฒนาตนตามหลักของกุศลกรรมบถด้านใจ 
1. ใจของมนุษย์ต้องระวังไม่ให้เป็นผู้มีความโลภ อยากได้ทรัพย์สินของคนอ่ืน เพราะหากมี

ความรู้สึกนึกคิดอยากได้เพราะการเห็นทรัพย์สินของคนอ่ืนแล้วชอบใจไม่ว่าจะเกิดจากการได้พบ ได้ยิน 
ได้ฟัง หรือมีความเก่ียวพันในสิ่งน้ัน  ถ้าชอบใจมาก ก็อยากได้มาก จนเกิดความโลภเกิดความเห็นแก่ตัว 
แต่หากมนุษย์พยายามคิดให้ถูกต้อง ถูกทาง คิดด้วยความเสียสละ ลดละความอยากได้ให้น้อยลงการ
ดํารงชีวิตจะอยู่เป็นสุข ใจไม่ด้ินรนทะยานอยากได้ของผู้อ่ืน 

2. ใจของมนุษย์ระวังไม่ให้มีจิตคิดร้าย เพราะความพยาบาท จะทําให้ใจขุ่นเคืองมองเห็นสิ่งใดก็
ไม่ถูกใจ จะเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย ชิงชังคนอ่ืนอยู่ตลอด จนทําให้กลายเป็นความโกรธ เกลียดทุกสิ่ง 
กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย ทําให้อารมณ์ขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลา เพราะจิตคิดไปในทางที่ไม่ดี ไม่ชอบ ไม่
พอใจคนรอบข้าง จะทําให้เกิดการเบ่ือหน่ายแต่ไม่คลายความกําหนัด ใครอยู่ใกล้จะหงุดหงิดจนถึงกับ
โกรธ แต่หากมนุษย์ปรับทัศนคติเสียใหม่ ด้วยการพยายามมองโลกตามความเป็นจริง เห็นใจในความ
บกพร่องของผู้อ่ืนและให้อภัยต่อความผิดพลาดของมนุษย์ด้วยกัน จะเกิดความคิดดี ปรารถนาดี มีเมตตา 
คิดแต่จะอภัยให้กัน ไม่คิดพยาบาทจองเวรกัน มนุษย์ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

3. ใจของมนุษย์ต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง เก่ียวกับความดี ความช่ัว ซึ่งเป็นคุณธรรมของมนุษย์
ทุกคนที่ต้องมี หากมนุษย์มีจุดเร่ิมต้นของการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องจะเป็นหนทางในการนําความเห็นที่
ถูกต้องน้ันมาใช้เป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหาชีวิตได้ เพราะหากมีความเห็นความเช่ือที่ชัดเจนว่า ความดีคือ
อะไร ความช่ัวคืออะไร อะไรเป็นสิ่งถูก สิ่งผิด มีศรัทธาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินความดี ความช่ัวอย่างไม่
สั่นคลอน เช่ือในเร่ืองกฎแห่งกรรม ว่าทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว จะทําให้มนุษย์ทําแต่กรรมดี ปฏิเสธกรรมช่ัว 
จะเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพ มั่นคง กล้าหาญ จะมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง หากมนุษย์ปฏิบัติ
สม่ําเสมอ ก็สามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพ่ือตนเองและส่วนรวม 

แนวทางการใช้กุศลกรรมบถ 10 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเช่ือว่ามนุษย์ที่มีศีล 5 ก็จะ
ได้ช่ือว่าเป็นกัลยาณปุถุชน ซึ่งหากบุคคลใดปฏิบัติตามแล้วก็มั่นใจได้ว่าจะมีคนดีในสังคม สังคมมี
ความสุข เมื่อพัฒนาจนเกิดผลของการพัฒนาสู่ความเป็นกัลยาณชนแล้ว ก็ยังจะต้องพัฒนาต่อไปจนถึง
ความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุด ผู้ที่มีคุณสมบัติและบทบาทของการได้รับการพัฒนาแล้ว โดยเครื่องมือ
ในการพัฒนาสู่ความเป็นคนที่ประเสริฐที่สุด ที่เรียกว่า อริยาวัฑฒิ 5. คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และ
ปัญญา นํามาใช้ในการพัฒนาร่วมกับกุศลกรรมบถ 10  

อารยวัฑฒิ 5 หมายถึง ธรรมที่เป็นเหตุให้เจริญของอารยชนผู้ที่มีคุณสมบัติ 5 ประการ คือ   
1. ศรัทธา หมายถึง ความเช่ือ ในพระพุทธศาสนาความเช่ือที่เป็นศรัทธา จะต้องต้ังอยู่บนเหตุผล 

โดยเฉพาะชาวพุทธที่จะเช่ือในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริง นํามาใช้ปฏิบัติแล้วเกิดผลดี
ตลอดไป รวมไปถึงความเช่ือในเรื่องกรรมว่าทําดีได้ดีทําช่ัวได้ช่ัว ความเช่ือในเรื่องผลของกรรม ผลดีเกิด
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จากการทําดี ผลช่ัวเกิดจากการทําช่ัวและกรรมเป็นผลเฉพาะบุคคลคือ คนแต่ละคนเป็นเจ้าของและต้อง
รับผิดชอบผลแห่งกรรมที่ตนกระทํา นอกจากน้ีศรัทธาที่แท้จริงจะต้องมีควบคู่กับศีล 

2. ศีล คือ การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อยด้วยการประพฤติปฏิบัติดีมีวินัย ในแนวทาง
พระพุทธศาสนาเมื่อมีศรัทธาจะต้องมีศีล เพราะศีลเป็นพ้ืนฐานเบ้ืองต้นหรือเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีที่
จะทําให้สังคม สงบสุข ศีล 5 มี 5 ข้อ คือ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. เว้นจากการลักทรัพย์ 3. เว้น
จากการประพฤติผิดในกาม 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการด่ืมนํ้าเมาหรือสิ่งเสพติด สังคมใดที่มี
ผู้รักษาศีล ชีวิตของคนในสังคมน้ันก็จะมีแต่ความเจริญงอกงาม เพราะทุกคนจะมีระเบียบวินัย รักษา
จารีตประเพณี ปฏิบัติตามกฎหมายซ่ึงจะเกิดผลตามมา คือ การประกอบอาชีพสุจริต ไม่เสพสิ่งเสพย์ติด 
ไม่มีโจรผู้ร้าย บ้านเมืองก็จะเกิดแต่ความสงบสุข   

3. สุตะ คือ การศึกษาเล่าเรียนที่ได้มาจากการฟัง การศึกษาเล่าเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ ที่จะ
ทําให้คนทันโลกทันเหตุการณ์และมีชีวิตที่มีคุณภาพ การศึกษามีได้โดยการเรียนรู้จากผู้อ่ืนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง แต่การฟังเป็นส่วนสําคัญในการทําให้การศึกษาประสบผลสําเร็จ การศึกษาท่ีดีจะต้องศึกษา 
2 ทาง ควบคู่กันไป คือ การศึกษาทางโลกและการศึกษาทางธรรมโดยศึกษาความเจริญทางเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้า ไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือจะได้เป็นคนทันเหตุการณ์ แต่จะต้องไม่ลืมที่จะพัฒนาทางจิตใจให้เจริญ
ตามไปด้วยจึงจะถือได้ว่าเป็นการ ศึกษาที่แท้จริง   

4. จาคะ คือ การเสียสละหรือการบริจาค ในสิ่งที่เป็นส่วนน้อยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ลักษณะสิ่งที่บริจาคจะต้องมี 2 ลักษณะ คือ 1. ลักษณะที่เป็นรูปธรรม เช่น เงิน ทอง สิ่งของ 2. ลักษณะ 
ที่เป็นนามธรรม เช่น คําสั่งสอน ความหวังดี ความเมตตาลักษณะการเผื่อแผห่รือบริจาค จะต้องทําให้เกิด
ความสุขทั้งผู้ให้และผูร้ับ การเสียสละถอืเป็นหลักธรรมสําคัญ เพราะคนในสงัคมทุกคนไม่มีใครมีอะไรเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะความรู้ ความสามารถ ฐานะความเป็นอยู่และชะตากรรมของชีวิตแต่ถ้าทุกคนรู้จัก
เก้ือกูลกัน คือ จาคะ สังคมน้ีก็จะเกิดความสุข ความเจริญได้ไม่ยาก   

5. ปัญญา คือ ความรู้ รู้จริง รู้แจ้ง รู้ทะลุปรุโปร่งทั้งดีและช่ัว มนุษย์ทุกคนมีปัญญาไม่เท่าเทียม
กันแต่ก็หาเพ่ิมได้โดยการศึกษาเล่าเรียนจาก การอ่าน การฟัง การคิด แล้วนํามาปฏิบัติ ถ้ามนุษย์นํา
ปัญญามาใช้อย่างมีเหตุผล เหมาะสมกับสภาพของตนเอง ความเจริญก้าวหน้าในสังคมก็จะเกิดขึ้น มนุษย์
ถึงพร้อมด้วยธรรมทั้งหมดน้ี เหมือนมีอาวุธอยู่ในมือตัวเอง พร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรค ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามา
ในชีวิตได้ เมื่อมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีอุปสรรคความสุขก็ย่อมเกิดขึ้น 

การพัฒนาด้านอริยาวัฑฒิ 5 น้ี หากพัฒนาร่วมกับกุศลกรรมบถ 10 จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการ
พัฒนาบุคคลน้ันให้มีชีวิตที่ก้าวหน้า มีการส่งเสริมกันและกันให้เจริญงอกงาม ทุกคนเป็นกัลยาณมิตร ซึ่ง
พระพุทธเจ้าได้แสดงหลักธรรมของการพัฒนาโดยมีกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยเริ่มต้นแห่งการพัฒนาตนอัน
นําไปสู่ประโยชน์ของชีวิตไว้ว่า “เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึงที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์มาก เหมือนความ
มีกัลยาณมิตรน้ี ความมีกัลยาณมิตรย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์มาก” 

ดังน้ัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีความเช่ือในศักยภาพของมนุษย์ว่าสามารถฝึกได้
โดยมีฐานอยู่ที่ศีล ด้วยการรักษากายวาจาและใจ เพ่ิมพูนปัญญาด้วยการฟังแล้วนํามาไตร่ตรองให้ดี 
นําความรู้จากการใคร่ครวญมาแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเพ่ือนร่วมสังคม เมื่อมีปัญหาก็สามารถที่จะแก้ไขได้ 
ทั้งน้ีก็เพราะคนในสังคมมีการใฝ่ดีที่จะคบหากัลยาณมิตร การพัฒนาชีวิตก็จะรุ่งเรืองดังแสงเงินแสง
ทองยามอาทิตย์กําลังจะอุทัยขึ้นฉะนั้น 
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4.1.5 วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล 
1. เพ่ือเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติปัจจุบัน ไม่ให้ต้องพบความทุกข์ ความเดือดร้อน 

และความเสื่อมเสีย อันเน่ืองมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
2. เพ่ือให้เกิดความสุข ความดีงาม ในการดําเนินชีวิต 
3. เพ่ือให้เกิดความสงบร่มเย็น และความดีงามแก่ครอบครัว และสังคม 
4. เพ่ือเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติต่อไป ไม่ให้ต้องพบกับความทุกข์ ความเดือดร้อน 

และความเสื่อมเสียอันเน่ืองมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
 5. เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณธรรมที่สูงขึ้นไป ได้แก่ สมาธิ และปัญญา อันจะทําให้บรรลุ 
มรรคผลนิพพานได้ 

วัตถุประสงค์ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เป็นวัตถุประสงค์เพ่ือการดําเนินชีวิตที่เป็นปกติสุข ไม่ต้อง 
ประสบพบเจอกับความทุกข์ ความเดือดร้อน หรือความเสื่อมเสีย เพราะผู้ที่ไม่รักษาศีล มักเบียดเบียน 
หรือทําความเดือดร้อนให้กับตนเอง หรือผู้อ่ืน และเมื่อทําแลว้ความเดือดร้อนที่เป็นผลจากการกระทําน้ัน
ย่อมย้อนกลับมาหาตัวเอง ดังที่ท่านตรัสไว้ว่า “ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบ ผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบ 
ผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบ ฉะน้ัน เพราะความหมุนกลับแห่งกรรม ผู้แย่งชิงน้ัน ย่อมถูกเขาแย่งชิง ” 
หากแต่ละคนในสังคมรักษาศีล ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ครอบครัวหรือสังคมน้ันย่อมมีความ สงบสุข
เรียบร้อย ไม่เกิดความวุ่นวาย การรักษาศีลจึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 สําหรับป้องกันความทุกข์ ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น ในภพชาติเบ้ือง
หน้า เพราะการไม่รักษาศีล ย่อมเป็นเหตุให้ไปสู่อบายภูมิ และหากเกิดมาเป็นมนุษย์อีกคร้ัง ก็จะมีอายุ
สั้น เป็นผู้ที่ไม่สมประกอบ ร่างกายพิกลพิการ เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เป็นประจํา สิ่งเหล่าน้ีล้วน นํามาซึ่ง
ความทุกข์ทั้งสิ้น การรักษาศีลจึงเป็นไปเพ่ือป้องกันความทุกข์ในภพชาติเบ้ืองหน้าอย่างน้ี 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การรักษาศีล เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณธรรม คือสมาธิและปัญญา 
โดยสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศีลที่บริสุทธ์ิเป็นพ้ืนฐาน หากไม่มีศีล สมาธิก็เกิดไม่ได้ เพราะศีลเป็น
เครื่องช่วยควบคุมกายกับวาจา ในขณะที่สมาธิเป็นเคร่ืองช่วยควบคุมใจ ดังน้ัน เมื่อกายกับวาจาไม่
สงบ ใจก็ยากที่จะสงบได้ เมื่อใจไม่สงบแล้ว สมาธิก็ยากที่จะเกิด และเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญารู้แจ้งใน
เรื่องความจริงของชีวิตก็ย่อมไม่เกิดขึ้นไปด้วย เมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถกําจัดกิเลสอาสวะเพ่ือบรรลุ
มรรคผลนิพพานได้ เมื่อไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพาน ต้องประสบกับความทุกข์ ต้องเวียนว่ายตาย
เกิดอยู่ในวัฏสงสารอยู่ร่ําไป แต่เมื่อรักษาศีลได้เป็นอย่างดี สมาธิก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ และเมื่อสมาธิเกิด
ปัญญาก็เกิดตามมา เมื่อปัญญาเกิดก็สามารถจะกําจัดกิเลสอาสวะ และบรรลุมรรคผลนิพพานได้ 
ดังน้ัน การรักษาศีลจึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์อย่างย่ิง คือ นิพพาน 
 
4.2 สมาธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวถึงหลักเบ้ืองต้นในการเตรียมความพร้อมก่อนการเจริญสมาธิ 
(ก่อนรับกรรมฐาน) ไว้ 5 ประการ คือ 

1. ต้ังอยู่ในศลีอันบริสทุธ์ิ 
2. ตัดมหาปลิโพธ 10 ประการ 
3. เข้าหากัลยาณมิตรผู้ให้กรรมฐาน  



 
 

95 

4. เลือกกรรมฐานที่เหมาะแก่จริตของตน 
 5. เว้นสถานทีท่ี่ไม่เหมาะแก่การเจริญสมาธิ 

ความสําคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนการเจริญสมาธิ และการเลือกกัมมัฏฐานที่เหมาะ
แก่จริต เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติกรรมฐานทั้ง 40 อย่าง เป็นความพร้อมที่มีผลต่อเน่ืองไป
ตลอดเวลาการเจริญสมาธิ เน่ืองจากมนุษย์มีจริตที่ต่างกัน แต่ละบุคคลอาจมีจริตหลายอย่างปะปนกัน 
เพียงแต่ว่าจริตใดจะมีมากโดยการประพฤติประจําจนเป็นตัวนําเด่นกว่าจริตอ่ืน ก็เรียกว่าเป็นผู้มีจริต
น้ัน ท่านจึงได้แบ่งจริตเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่ 1. ราคจริต  2. โทสจริต  3. โมหจริต  4. วิตกจริต        
5. สัทธาจริต  6. พุทธจริต  

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวไว้ว่า จริต 3 อย่าง คือ ราคจริต โทสจิต และโมหจริต เกิดจากเหตุ 2 
อย่าง คือ เกิดจากทุก ๆ สิ่งที่สั่งสมทับซ้อนมาช้านานพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางกาย และจากการ
บําเพ็ญบุญกุศลแต่ชาติปางก่อน ก่อนมาเกิดจากธาตุทั้ง 4 คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโย
ธาตุ ประกอบขึ้นเป็นกายเน้ือ ด้วยสิ่งที่แตกต่างกันจึงส่งผลให้มีจริตที่ไม่เหมือนกันในชาติปัจจุบัน 

จริต 3 อย่างข้างต้น ท่านยังสงเคราะห์ด้วยความเสมอภาคกัน (ถ่วงดุล) ได้เป็น 3 คู่ คือ 
คู่ที่ 1 ราคจริต กับ สัทธาจริต คู่ที่ 2 โทสจริต กับ พุทธิจริต และคู่ที่ 3 โมหจริต กับ วิตกจริต 
ราคจริต กับ สัทธาจริต คือ ราคะท่ีติดใจในฝ่ายอกุศล สัทธาก็ติดใจฝ่ายกุศล ราคะแสวงหา

กามคุณ สัทธาแสวงหาบุญ คือ กุศลกรรม มีทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น 
โทสจริต กับ พุทธิจริต (ปัญญาจริต) โทสะเป็นการเบ่ือหน่ายเฉพาะในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยอํานาจ

แห่งโมหะ ซึ่งเป็นทางสู่อบาย  ส่วนพุทธิจริต เป็นการเบ่ือหน่ายในสังขารธรรมทั้งปวง เบ่ือหน่ายด้วย
อํานาจแห่งปัญญา ซึ่งเป็นทางให้ถึงสวรรค์ จนถึงพระนิพพาน  

โมหจริต กับ วิตกจริต  โมหะเป็นอาการสงสัย ลังเลใจ ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ ส่วนวิตกก็
คิดแล้วคิดอีก เป็นอาการที่คล้ายกับลังเลไม่แน่ใจเช่นเดียวกัน 

4.2.1 กรรมฐานท่ีเหมาะสมกับจริต 
กรรมฐานทั้ง 40 อย่าง ท่านแสดงไว้ให้เหมาะสมกับจริตตามอัธยาศัย เมื่อใดอารมณ์จิต

เก่ียวข้องอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง หรือมีอารมณ์ใดปรากฏขึ้น ให้เลือกกรรมฐานที่เหมาะสมมา
หักล้างอารมณ์น้ัน ๆ เพ่ือใจจะได้หยุดน่ิงได้ง่าย กรรมฐานทั้ง 40 อย่าง ที่ท่านแยกไว้มีดังน้ี 

ราคะจริต กําหนดให้ใช้กรรมฐานที่เหมาะสมไว้ 11 อย่าง คือ อสุภกรรมฐาน 10 กายคตาสติ
กรรมฐาน 1 

โทสะจริต ท่านให้ใช้กรรมฐาน 8 อย่าง คือ วรรณกสิณ 4 พรหมวิหาร 4 เพ่ือระงับดับโทสะ 
โดยเลือกอย่างใดอย่างหน่ึงตามความพึงพอใจของแต่ละคน อารมณ์โทสะก็จะค่อยๆ คลายตัว
จนกระทั่งหยุดน่ิงในที่สุด 

โมหะจริตและวิตกจริต เป็นลักษณะของผู้ที่มีอารมณ์ตกอยู่ในอํานาจความหลงและครุ่นคิด
ตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาด ท่านให้เจริญอานาปานสติกรรมฐานอย่างเดียว 

สัทธาจริต ท่านให้เจริญกรรมฐาน ที่เรียกว่าอนุสติ 6  (อารมณ์ดีงามท่ีควรระลึกถึงเนือง ๆ) มี
พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสติ เทวตานุสติ 

พุทธจริต ท่านให้เจริญกรรมฐาน 4 อย่าง คือ มรณานุสติ อุปสมานุสติ อาหาเรปฏิกูลสัญญา 
จตุธาตุววัตถาน 
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ในหนังสือ พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ
โต), 2552,หน้า 809 ได้แสดงตารางความสัมพันธ์ระหว่างกรรมฐานกับจริตที่เหมาะกัน และระดับ
สมาธิกรรมฐานแต่ละชนิดสําเร็จได้ในขีดขั้นความสําเร็จที่ต่างกัน คือมีขอบเขตในการเกิดสมาธิใน
ระดับต่าง ๆ ไม่เท่ากัน  แต่ในเรื่องของกรรมฐานที่เหมาะกับจริตต่าง ๆ น้ัน อย่าถือเป็นข้อกําหนด
ตายตัวตามที่แสดงไว้ในตาราง แต่ให้ถือว่ากรรมฐานทุกอย่างเป็นประโยชน์ช่วยข่มอกุศล และ
เก้ือหนุนกุศลกรรมได้ทั้งสิ้น  

ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกรรมฐานกับจริตที่เหมาะกัน และระดับสมาธกิรรมฐาน 

กรรมฐาน 

จริยาทีเ่หมาะ ขีดขั้นความสาํเร็จ 
รา

คะ
จร

ิต 
โท

สจ
ริต

 
โม

หจ
ริต

 
สัท

ธา
จร

ิต 
พุท

ธิจ
รติ

 
วิต

กจ
ริต

 
ปฏ

ภิา
คน

ิมิต
 

อุป
จา

รส
มา

ธ ิ
ปฐ

มฌ
าน

 
ทุติ

ยฌ
าน

 
ตติ

ยฌ
าน

 
จตุ

ตถ
ฌา

น 
อร

ูปฌ
าน

 4 

กสิณ 10              
- วรรณกษิณ 4  x     o o o o o o  
- กษิณอ่ืน ๆ x x x x x x o o o o o o  
อสุภะ 10 x      o o o     
อนุสติ 10              
- พุทธา ธรรมา สังฆา  
  ลลีา จาคา เทวดา    x    o      

- อุปมานุสติ มรณุสติ     x   o      
- กายคตาสติ x      o o o     
- อานาปานสติ   x   x o o o o o o  
อัปปมัญญา (พรหมวิหาร 4)              
- เมตตา กรุณา มุทิตา  x      o o o o   
- อุเบกขา  x      o    o  
อาหาเรปฎิกูลสัญญา     x   o      
จตุธาตุววัฏฐาน     x   o      
อรูป 4              
- อากาสานัญจายตนะ x x x x x x  o    o 1
- วิญญาณัญจายตนะ x x x x x x  o    o 2
- อากิญจญัญายตนะ x x x x x x  o    o 3
- เนวสัญญานาสัญญายตนะ x x x x x x  o    o 4

จากตาราง การปฏิบัติสมถกรรมฐานทั้ง 40 อย่าง น้ี เหมาะกับจริตของแต่ละบุคคลที่แตกต่าง
กันไป การปฏิบัติรูปฌานกสิณ 10 กลุ่มภูติกสิณ อากาศกสิณ และอโลกสิณ เหมาะกับทุกจริต ได้ผล
จากการปฏิบัติกรรมฐานถึงฌาน 4 จตุตถฌาน สําหรับในอนุสติ 10 มี อานาปานสติ ใช้ได้กับโมหจริต 
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และวิตกจริต เป็นกรรมฐานที่สามารถนํามาปฏิบัติได้ถึงฌาน 4 จตุตถฌาน และ อัปปมัญญา 4 
(พรหมวิหาร 4) ในส่วนของ อุเบกขา นํามาใช้ได้เพียงกับโทษะจริต แต่สามารถนํามาปฏิบัติได้ถึงฌาน 
4 จตุตถฌาน สําหรับอากาศกสิณ และอานาปานสติ เป็นบาทฐานท่ีสําคัญในการเข้าสู่อรูปฌาน 4 
เพ่ือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อไป  

สําหรับกรรมฐานที่เหมาะสมกับทุกจริต เป็นกรรมฐานท่ีเป็นกลาง ๆ ไม่ว่าบุคคลน้ันจะเด่นไป
ทางจริตประเภทไหนก็สามารถเลือกสรรมาปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย อรูปกรรมฐาน 4  
ภูตกสิณ 4  อาโลกสิณ 1  อากาสกสิณ 1 รวมเป็น 10 อย่าง 

สําหรับอรูปกรรมฐาน 4 คือ การเอาอารมณ์ที่ไม่มีรูปมาเป็นที่ต้ังแห่งการทํางานของใจ 
ประกอบด้วย 1. อากาสานัญจายตนะ  2. วิญญาณัญจายตนะ  3. อากิญจัญญายตนะ  4. เนวสัญญา
นาสัญญายตนะ สําหรับอรูปกรรมฐานน้ี ใช้ได้เฉพาะผู้ที่เพ่งกสิณจนได้ฌานที่ 4 มาแล้ว จึงจะสามารถ
เจริญกรรมฐานหมวดนี้ได้ 

กรรมฐานที่เป็นกลาง ๆ เหมาะกับทุกคนในโลกให้เลือกปฏิบัติ 10 อย่าง คือ อรูปกรรมฐาน 4 
ภูตกสิณ 4 อาโลกสิณ 1 อากาสกสิณ 1 นอกเหนือจากน้ันต้องเลือกให้เหมาะกับจริต จึงจะก้าวหน้าใน
การปฏิบัติ ในบรรดา 10 อย่างน้ี เมื่อตัดอรูปกรรมฐาน 4 ออกไป เพราะผู้ที่สามารถนํามาปฏิบัติได้
ต้องได้รูปฌาน 4 เสียก่อน จึงเหลือเพียง 6 อย่าง คือ ภูตกสิณ 4 อาโลกสิณ 1 อากาสกสิณ 1 

ผู้วิจัยเลือกคําสอนเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ โดยยึดหลักเบ้ืองต้นในเรื่องการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเจริญสมาธิ 5 ประการ เป็นข้อกําหนด นอกจากเลือกคําสอนที่เหมาะกับจริตดังกล่าวแล้ว 
ควรจะเป็นคําสอนที่เป็นฐานบาทของวิปัสสนาญาณ คือเป็นกรรมฐานที่สามารถปฏิบัติได้ถึงฌาน 4 
(จตุตถฌาน) ยึดถือข้อกําหนดว่าต้องมีกัลยาณมิตรผู้ให้กัมมัฏฐานที่เป็นผู้พร้อมให้ความรู้ และพร้อม
สอนกรรมฐานอย่างแท้จริง สุดท้าย คือสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานที่เหมาะสมซึ่งควรเป็นสถานที่ที่จัดไว้
เพ่ือปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะ คําสอนเพื่อใช้เพ่ือการวิเคราะห์ในการปฏิบัติสมถกรรมฐาน ได้แก่ 
กสิณ 10 และอานาปานสติ ส่วน พรมวิหาร 4 เป็นข้อปฏิบัติที่มีไว้เป็นหลักในใจเพ่ือกํากับความ
ประพฤติ เพ่ือการดําเนินชีวิตหมดจดงดงาม และการปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ  

กสิณ 10 เป็นกรรมฐานที่ทําให้ได้ฌานเร็วกว่ากรรมฐานอ่ืน สามารถนํามาปฏิบัติกับจริตได้ทั้ง 
6 จริต ยกเว้นวรรณกษิณ 4 ใช้กับโทสจริตเท่าน้ัน เป็นกรรมฐานที่สามารถนํามาปฏิบัติได้ถึงฌาน 4 
(จตุตถฌาน) แต่จะยุ่งยากบ้างกับการหาองค์กสิณสําหรับนํามาใช้ในการเพ่งและพิจารณา สําหรับ
ตัวอย่างสถานที่ฝึกปฏิบัติที่มีผู้นิยมไปฝึกปฏิบัติ และมีอาจารย์ผู้สอนและควบคุมการฝึกปฏิบัติ ได้แก่  

- วัดยานนาวา 40 ถนน เจริญกรุง แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 
- สมาคมกสิณ 63/47 ม.7 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 
- มูลนิธิสุวรรณโคมคํา หมู่บ้านทวีสุข ถ.อิสรภาพ 29 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
อานาปานสติกรรมฐาน เป็นกรรมฐานที่สามารถนํามาปฏิบัติกับโมหจริต และวิตกจริต ปฏิบัติ

ได้ถึงฌาน 4 จตุตถฌาน และอานาปานสติยังเป็นบาทของวิปัสนากรรมฐาน ตัวอย่างสถานที่ฝึกปฏิบัติ
ที่มีผู้นิยมไปฝึกปฏิบัติ และมีอาจารย์ผู้สอนและควบคุมการฝึกปฏิบัติ ได้แก่  

 - เสถียรธรรมสถาน 23 วัชรพล ถ.รามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
- วัดป่าสุนันทวนาราม 110หมู่ที่ 8 บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
- วัดหนองป่าพง อําเภอ วารินชําราบ อุบลราชธานี 
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- สํานักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ําชี) เขากิ่ว ต.ไร้ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
- สวนโมกขพลาราม เขาพุทธทอง ทางหลวง 41 กม.ที่ 134 อ. ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พรหมวิหาร 4  เป็นกรรมฐานที่สามารถนํามาปฏิบัติกับผู้ที่มีโทสจริตเท่าน้ัน เมตตา กรุณา 

มุทิตา เป็นกรรมฐานท่ีสามารถนํามาปฏิบัติได้ถึงฌาน 3 ตติยฌาน ส่วนอุเบกขาเป็นกรรมฐานที่
สามารถนํามาปฏิบัติได้ถึงฌาน 4 จตุตถฌาน  

4.2.2 การเจริญกสิณ 10 

เป็นวิธีที่ใช้เพ่งวัตถุภายนอก เพ่ือจูงให้จิตเป็นสมาธิ วัตถุที่ใช้เพ่งมี 10 อย่าง คือ ดิน นํ้า ไฟ 
ลม สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว เพ่งแสงสว่าง เพ่งอากาศ (ช่องว่าง) การเพ่งกสิณอาจใช่ของที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติเช่น การเพ่งกสิณไฟ (เตโชกสิณ) ทําโดยเพ่งดูไฟในเตา ในตะเกียง แล้วบริกรรมว่า เตโช ๆ 
ๆ หรือไฟ ๆ ๆ หรืออาจจะทําอุปกรณ์ช่วยในการเพ่งกสิณ เช่น สุมไฟให้ลุกโพลง แล้วใช้ฉากมากั้นไว้
หน้ากองไฟโดยเจาะวงกลมที่ฉากประมาณ 1 ฟุต แล้วเพ่งพร้อมบริกรรมว่า เตโช ๆ ๆ หรือ ไฟ ๆ ๆ 
กสิณอ่ืนๆ ก็ทําเช่นเดียวกัน เมื่อ กสิณ 10 เป็นกรรมฐานที่ทําให้ได้ฌานเร็วกว่ากรรมฐานอ่ืน วิธีการ
เจริญกสิณทั้ง 10 ประการ เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนทุกจริตในการเจริญ สมถกรรมฐานจะต้องใช้
นิมิตในการปฏิบัตินิมิต คือ ใช้เครื่องหมายสําหรับให้จิตกําหนดในการเจริญกรรมฐาน มี 3 อย่าง คือ 

1. บริกรรมนิมิต เป็นนิมิตขั้นเตรียมการหรือเริ่มต้น หมายถึงสิ่งใดก็ตามท่ีกําหนดเป็น อารมณ์ใน
การเจริญกรรมฐาน เช่น ดวงกสิณ (องค์กสิณ) ที่เพ่งดู อสุภหรือซากศพที่เพ่งดู ลมหายใจที่กําหนด เป็นต้น 

2. อุคหนิมิต คือนิมิตติดตา ซึ่งก็คือบริกรรมนิมิตที่เห็นจนติดตาเจนใจ ขนาดที่หลับตาเห็นลืม
ตาเห็น เช่น เพ่งกสิณในขั้นตอนบริกรรมนิมิต ก็ดูดวงกสิณน้ัน ต่อเมื่อเกิด อุคหนิมิต ภาพดวงกสิณน้ัน
จะเห็นได้แม้เมื่อหลับตา และเห็นชัดเจนเหมือนลืมตา 

3. ปฏิภาคนิมิต คือนิมิตคู่เปรียบหรือนิมิตเทียบเคียง คือนิมิตที่เป็นภาพเหมือนอุคหนิมิตแต่
เป็นภาพที่บริสุทธ์ิย่อได้ขยายได้ ไม่ด่างพร้อย ใสสะอาดงามกว่า อุคหนิมิต เมื่อได้ปฏิภาคนิมิตต้อง
รักษาไว้ให้ดีที่สุด เพ่ือที่ปฏิภาคนิมิตน้ันจะไม่เสื่อม หรือหายไป 

ปฐวีกสิณ (กสิณดิน) ต้องเตรียมดินที่จะใช้เป็นองค์กสิณ โดยเลือกดินสีอรุณ หรือสีพระอาทิตย์
แรกข้ึน มีความเหนียวพอประมาณ เก็บสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับดินน้ันออกให้หมด ผสมกับนํ้านวดจนดิน
หมด ฝุ่นละออง คลึงแผ่เป็นแผ่นวงกลมกว้าง 1 คืบ 4 น้ิว ทําหน้าดินให้เรียบเหมือนหน้ากลองแต่งวง
ขอบของดิน ด้วยอีกสีหน่ึง จะเป็นสีเขียวหรือสีขาวก็ได้ ดวงกสิณน้ีจะสร้างบนกระดาน บนผ้า บนกําแพง 
หรือบนดินก็ได้แต่ต้องรักษาให้สะอาดเรียบร้อยและเรียบอยู่เสมอ เมื่อทําองค์กสิณเสร็จ แล้วให้หา
สถานที่สงบ เพ่ือเพ่งปฐวีกสิณโดยต้ังองค์กสิณไว้เบ้ืองหน้าในระดับสายตาไม่สูงหรือตํ่าเกินไป น่ังห่างจาก
องค์กสิณประมาณ 2 ศอก 1 คืบ  

น่ังขัดสมาธิทําจิตให้ระลึกถึงโทษของกามคุณ ว่ากามเป็นสิ่งที่มีคุณน่ายินดีน้อย มีทุกข์มากให้
โทษต่าง ๆ เปรียบดังหัวงูมีพิษ เพราะเป็นของน่ากลัว จึงควรทําตนให้พ้นจากกามคุณ และอารมณ์ต่าง ๆ 
ต้ังจิตให้ยินดีในฌาน ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ระลึกว่าพระพุทธเจ้าและพระ
อริยะสาวกทั้งหลายก็ได้อาศัยการเพ็งกสิณ ปฏิบัติเพ่ือพ้นจากทุกข์แล้วจึงลืมตาขึ้นดูดวงกสิณน้ัน 
บริกรรมว่าปฐวี ๆ ๆ (ดิน ๆ ๆ) เป็นร้อยคร้ังพันครั้งเมื่อลืมตาดูดวงกสิณแล้วหน่อยหน่ึงก็หลับตาลง แล้ว
จึงลืมตาขึ้นดูอีก ปฏิบัติจนได้อุคหนิมิต คือหลับตาเห็น ลืมตาเห็นดวงกสิณ จนคล่องแคล่ว ปฏิภาคนิมิต
ก็จะเกิดขึ้นเป็นสภาพที่สะอาดไม่ด่างพร้อย จะใสเป็นกระจก งามกว่าอุคหนิมิต จิตจะต้ังมั่น นิวรณ์ 5 จะ
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สงบ พากเพียรต่อไปก็จะได้ อัปปนาสมาธิ หากรักษาปฏิภาคนิมิตให้ดีและพากเพียรปฏิบัติต่อไป ก็จะได้
ฌาน เป็นลําดับขึ้นไป แต่หากรักษาปฏิภาคนิมิตไม่ดีสมาธิหรือฌานที่ได้ก็จะเสื่อมหายไป  

อาโปกสิณ (กสิณน้ํา) อาโป แปลว่า นํ้า กสิณ แปลว่า เพ่ง  อาโปกสิณ แปลว่า เพ่งนํ้า กสิณนํ้า 
การเจริญอาโปกสิณ มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปน้ี ท่านให้เอานํ้าที่สะอาด ถ้าได้นํ้าฝนย่ิงดี ถ้าหาน้ําฝนไม่ได้ท่าน
ให้เอานํ้าที่ใสแกว่งสารส้มก็ได้ อย่าเอานํ้าขุ่น หรือมีสีต่าง ๆ มา ท่านให้ใส่นํ้าในภาชนะเท่าที่จะหาได้ ใส่
ให้เต็มพอดี อย่าให้พร่อง การนั่ง หรือเพ่ง มีอาการอย่างเดียวกับปฐวีกสิณ จนกว่าจะเกิดอุคคหนิมิต 
อุคคหนิมิตของอาโปกสิณน้ีปรากฏเหมือนนํ้าไหวกระเพ่ือม สําหรับปฏิภาคนิมิตปรากฏเหมือนพัดใบตาล
แก้วมณี  คือใสมีประกายระยิบระยับ เมื่อถึงปฏิภาคนิมิตแล้วจงเจริญต่อไปให้ถึงจตุตถฌาน บทภาวนา 
ภาวนาว่า อาโปกสิณัง  

เตโชกสิณ (กสิณไฟ) เตโช แปลว่า ไฟ กสิณเพ่งไฟเป็นอารมณ์ กสิณน้ีท่านให้ทําดังต่อไปน้ี 
ท่านให้จุดไฟให้ลุกโชน แล้วเอาเสื่อหรือหนังมาเจาะทําเป็นช่องกว้าง 1 คืบ 4 นิ้ว แล้ววางเสื่อหรือหนัง
น้ันไว้ข้างหน้า ให้เพ่งพิจารณาไปตามช่องน้ัน การน่ังสูง หรือระยะไกลใกล้ เหมือนกับปฐวีกสิณการเพ่ง 
อย่าเพ่งเปลวไฟที่ไหวไปมา ให้เลือกเพ่งแต่ไฟที่มีแสงหนาทึบที่ปรากฏตามช่องน้ันเป็นอารมณ์ ภาวนาว่า 
เตโชกสิณัง ๆ ๆ หลายร้อยหลายพันครั้ง จนกว่านิมิตจะเป็นอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิต
ปรากฏเป็นดวงเพลิงตามปกติ สําหรับปฏิภาคนิมิตน้ันมีรูปคล้ายผ้าแดงผืนหนา หรือคล้ายกับพัดใบตาล
ที่ทําด้วยทองหรือเสาทองคําที่ต้ังอยู่ในอากาศ เมื่อได้ปฏิภาคนิมิตแล้ว จงพยายามทําให้ถึงจตุตถฌาน 
ผลที่ต้ังใจไว้จะได้รับสมความปรารถนา  

วาโยกสิณ (กสิณลม) แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตน้ัน ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ
เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้ การกําหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้อง
ปลายหญ้าหรือปลายไม้เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัด
มากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยน้ีการถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็น
ต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้
ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆ ๆ  อุคคหนิมิตของวาโยกสิณน้ี ปรากฏว่ามีการไหว ๆ คล้ายกับไอนํ้าของการหุง
ต้มที่มีไอนํ้าปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอนํ้าที่ต้มเดือดแล้ว
น่ันเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างน้ัน  สําหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอนํ้าที่ลอยขึ้น แต่
ไม่เคลื่อนไหวหรือคล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่ อาการอ่ืนนอกจากน้ีเหมือนในปฐวีกสิณ 

นีลกสิณ (กสิณสีเขียว) แปลว่า เพ่งสีเขียว ท่านให้ทําสะดึงขึงด้วยผ้าหรือหนัง กระดาษก็ได้ 
แล้วเอา สีเขียวทา หรือจะเพ่งพิจารณาสีเขียวจากใบไม้ก็ได้ ทําเช่นเดียวกับปฐวีกสิณ อุคคหนิมิต  เมื่อ
เพ่งภาวนาว่า นีลกสิณัง ๆ ๆ อุคคหนิมิตน้ันปรากฏเป็นรูปที่เพ่งน่ันเอง  

ปีตกสิณ (กสิณสีเหลือง) แปลว่า เพ่งสีเหลือง การปฏิบัติทุกอย่างเหมือนนีลกสิณ แต่อุคคห
นิมิตเป็นสีเหลือง ปฏิภาคนิมิตเหมือนนีลกสิณ นอกน้ันเหมือนกันหมด บทภาวนามีว่า ปีตกสิณัง ๆ ๆ  

โลหิตกสิณ (กสิณสีแดง) แปลว่า เพ่งสีแดง บทภาวนา ภาวนาว่า โลหิตกสิณัง ๆ ๆ นิมิตที่
จัดหามาเพ่ง จะเพ่งดอกไม้สีแดงหรือเอาสีแดงมาทาทับกับสะดึงก็ได้ อุคคหนิมิตเป็นสีแดง ปฏิภาค
นิมิตเหมือนนีลกสิณ  
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โอทาตกสิณ (กสิณสีขาว) แปลว่า เพ่งสีขาว บทภาวนา ภาวนาว่า โอทาตกสิณัง ๆ ๆ สีขาว
ที่จะเอามาเพ่งน้ัน จะหาจากดอกไม้หรืออย่างอ่ืนก็ได้ตามแต่จะสะดวก หรือจะทําเป็นสะดึงก็ได้ นิมิต
ทั้งอุคคหะและปฏิภาคก็เหมือนนีลกสิณ เว้นไว้แต่อุคคหะเป็นสีขาวเท่านั้นเอง 

การเพ่งมององค์กสิณกรรมฐานวรรณกสิณ พร้อมกับจับลมหายใจเข้าออก ให้เป็นปกติ ลืมตา
มองภาพ หลับตานึกถึง ภาพหายไปลืมตามองใหม่ หลับตานึกถึงพร้อมคําภาวนา ทําดังน้ีไปเร่ือย ๆ เป็น
หมื่นเป็นแสนครั้ง ภาพก็จะเริ่มค่อย ๆ ปรากฏติดตาขึ้นมา เรียกว่าอุคหนิมิต ลืมตาอยู่ก็เห็น หลับตาลงก็
เห็น เมื่อถึงขั้นตอนน้ี ผู้เจริญกสิณจําเป็นที่จะต้องเพ่ิมสติให้มากกว่าเดิม เพราะว่าถ้าเผลอเม่ือไรภาพจะ
หายไป จําเป็นต้องเอาใจจดจ่ออยู่กับภาพน้ัน จะหลับ จะต่ืน จะยืน จะน่ัง จะทํางานทําการใด ๆ ก็ตาม 
ต้องแบ่งความรู้สึกส่วนหน่ึง จับภาพของกสิณไว้เสมอ ถ้าเราทําดังน้ีได้เป็นปกติกับภาพกสิณน้ัน สีสันก็
จะค่อย ๆ จางลง ๆ ไปเรื่อย ๆ ถ้าเป็นสีแดง สีเขียว จะค่อย ๆ จางลง เป็นสีเหลืองจะเป็นสีเหลืองอ่อน 
เป็นสีขาวก็จะเป็นสีขาวทึบขึ้น กลายเป็นใส ใสขึ้น สว่างขึ้น ๆ จนกระท่ังในที่สุดก็ใสกระจ่างเจิดจ้าไป
หมด เรียกว่า ปฏิภาคนิมิต เมื่อเป็นปฏิภาคนิมิต จะสว่างเหมือนกับเอากระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ใส่
ดวงตา จึงเริ่มอธิษฐาน ขอให้ภาพน้ีเล็กลงหรือใหญ่ขึ้น ให้ภาพนี้หายไปหรือปรากฏขึ้น อยู่ที่ใดก็ได้ที่เรา
มองเห็น  

ทําอย่างน้ีให้คล่อง นึกเมื่อไรให้ทําได้เมื่อน้ัน ถ้าเป็นดังน้ี หมายความว่ากําลังของกสิณน้ีทําได้
ทรงตัวแล้ว ลองอธิษฐานใช้ดูผล โดยให้อธิษฐานว่า ขอให้ภาพกสิณน้ีหายไป ภาพสวรรค์จงปรากฏขึ้นมา 
ดังน้ันภาพของนรกก็ดี สวรรค์ก็ดี พรหมก็ดี นิพพานก็ดี หรือสถานที่ใด ๆ ก็ตาม จะปรากฏขึ้นมาแทน
ดวงกสิณ ก็ให้พยายามทําให้คล่อง ดูให้ชัดเจน รักษาอารมณ์จิตให้แจ่มใส  

ถ้าทําได้เพียงน้ีจิตก็จะได้ถึงฌาน 4  ให้รู้จักพิจารณาด้วยว่า จริง ๆ แล้วภาพกสิณน้ีมันก็ไม่เที่ยง 
แรก ๆ เป็นภาพอยู่ข้างนอก พอหลับตานึกถึงภาพก็ปรากฏขึ้นข้างใน จากสีเข้มก็เป็นสีจางลง จากสีจาง
ลงก็เป็นสีใส จากสีใสก็กลายเป็นแก้วทั้งดวง มันไม่เที่ยงเป็นปกติอย่างน้ี ตอนที่เราจับมันไม่ได้ เกาะมัน
ไม่ติด เราก็กลุ้ม ก็ทุกข์ใจเป็นปกติ ในที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นดวงกสิณที่เราสร้างขึ้นก็ดี 
กสิณภายในก็ดี กระทั่งตัวเราก็ดี เสื่อมสลายตายพังไปทั้งสิ้น ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราให้ยึดถือมั่น
หมายได้ แม้เกิดอีกเมื่อไร ก็ต้องพบกับความไม่เที่ยงความทุกข์เช่นน้ี ถ้าเกิดอีก ก็ทุกข์อีก แล้วต้องการ
เกิดทําไม ควรจะไปนิพพานดีกว่า แล้วจับในอุปสมานุสติ หรือพุทธานุสติน้ันแทน ถ้าทําดังน้ีได้ กําลังของ
สมาธิที่ทรงตัว ทาํให้กิเลสค่อย ๆ ลดน้อยลง แล้วในที่สุดก็สลายตัวไป เข้าสู่พระนิพพานได้ตามท่ีต้องการ  

สําหรับ วรรณกสิณทั้ง 4 น้ี ถ้ากําลังใจทรงตัวถึงปฏิภาคนิมิตเมื่อไร โทสะก็จะถูกตัดทิ้งโดย
อัตโนมัติได้เอง 

อาโลกกสิณ (กสิณแสงสว่าง) คือ กสิณแสงสว่าง จะเป็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ 
หรือดวงไฟ ก็ได้ แต่เมื่อมิอาจเพ่งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรือดวงไฟต่าง ๆ โดยตรง ก็ต้องทําองค์กสิณขึ้น
โดยเจาะแผ่นกระดาษแข็ง ให้เป็นช่องกว้างประมาณ 1 คืบ 4 น้ิว แล้วติดแผ่นกระดาษที่ช่องหน้าต่าง 
เพ่งดู แสงที่ปรากฏตามช่องน้ันๆ หรือจุดตะเกียง หรือเปิดไฟไว้ เอาม่านก้ันให้มิดชิด เจาะรู ม่านให้แสง
ลอดออกมาเป็นดวงที่ฝา แล้วเพ่งดูแสงสว่างน้ันบริกรรมว่า โอภาโส ๆ ๆ (แสง ๆ ๆ) จนอุคหนิมิตเกิดขึ้น
เป็นแสงสว่างไม่ต่างจากบริกรรมนิมิต ส่วนปฏิภาคนิมิตแสงสว่างจะเป็นกลุ่มก้อนคล้ายดวงไฟในโป๊ะไฟสี
ขาวสว่างรุ่งโรจน์กว่าอุคหนิมิตหลายเท่า  
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อากาสกสิณ หรือปริจฉินนากาสกสิณ (กสิณที่ว่างหรืออากาศ) คือ การเพ่งอากาศว่างเปล่า
เป็นอารมณ์ทําองค์กสิณ โดยเจาะแผ่นกระดาษแข็งให้เป็นช่องกว้างประมาณ 1 คืบ 4 น้ิว แล้วติด
แผ่นกระดาษที่ช่องหน้าต่าง เพ่งดูอากาศที่ปรากฏตามช่องน้ัน แล้วบริกรรมว่า อากาโส ๆ ๆ (แจ้ง ๆ ๆ) 
เกิดอุคหนิมิตเห็นอากาศที่ปรากฏตามช่อง มีขอบเขต เหมือนกับบริกรรมนิมิตทุกประการ ต่อเมื่อได้
ปฏิภาคนิมิตแล้ว จะปรากฏแต่อากาศอย่างเดียวไม่ปรากฏขอบเขต ทั้งยังสามารถขยายขอบเขตให้กว้าง
ใหญ่เพียงไรก็ได้  

คุณลักษณะพิเศษของกสิณ 10 กสิณมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น เมื่อได้รูปฌาน 4 จาก
การเพ่งกสิณอย่างหน่ึงแล้ว ถ้าต้องการอุคหนิมิต ปฏิภาคนิมิตจากกสิณอีก 9 อย่างที่เหลือ ก็ไม่ต้อง
จัดทําองค์กสิณขึ้นใหม่ ให้มองดูสิ่งอ่ืน ๆ ตามธรรมชาติ เช่น มองดูดิน (ปฐวีกสิณ) แล้วบริกรรม ปฐวี ๆ 
ๆ (ดิน ๆ ๆ) หรือ ดูแม่นํ้า ไฟ ลม สีต่าง ๆ แสงสว่าง อากาศ แล้วบริกรรมตามคําบริกรรมตรงกับสิ่งที่เรา
เพ่งน้ัน ๆ อุคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต ก็จะเกิดขึ้น  

นอกจากน้ีกสิณยังเป็นกรรมฐานที่ทําให้ถึงฌานเร็วกว่ากรรมฐานอ่ืน เพราะการเพ่งกสิณน้ัน 
อุคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต เกิดขึ้นได้ง่าย ได้ฌานเร็ว โดยเฉพาะกสิณที่เก่ียวกับสีทั้ง 4 แล้ว จะย่ิงเกิด
อุคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต และฌานได้เร็วย่ิงกว่าภูตกสิณ พระพุทธองค์ทรงยกย่องโอทาตกสิณ (กสิณสี
ขาว) ว่าเลิศกว่ากสิณอ่ืน ๆ เพราะทําให้จิตใจของผู้ที่เจริญกสิณน้ันผ่องใสปราศจากความเซื่องซึมง่วง
เหงา ทําให้ผู้เจริญกสิณน้ีทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ คล้ายผู้ทรงอภิญญาทั้งที่ยังไม่ได้ อุคหนิมิต 

ในการปฏิบัติกสิณนอกจากจะสง่ผลให้ได้ฌานแลว้ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคยังได้กล่าวถงึอานิสงส์ใน
การเจริญกสิณแต่ละอย่างที่ทําให้เกิดฤทธ์ิจากอํานาจกสิณ ทั้ง 10 คือ  

1. ฤทธ์ิเกิดด้วยอํานาจปฐวีกสิณ คือ นิรมิตคนเดียวให้เป็นหลายคนก็ได้เป็นต้น นิรมิตแผ่นดิน
ขึ้นในอากาศ หรือในนํ้าแล้วเดินไปได้หรือยืนและน่ังในอากาศหรือในน้ําได้อภิภายตนะ 14 โดยมี
อารมณ์นิดหน่อยและมีอารมณ์ที่หาประมาณมิได้ 

2. ฤทธ์ิเกิดด้วยอํานาจอาโปกสิณ คือ ผุดขึ้นและดําลงในแผ่นดินได้ ทํานํ้าฝนให้เกิดขึ้นได้ 
นิรมิตสิ่งขวางก้ันมีแม่นํ้าและทะเลเป็นต้นได้ ทําของหนักมีแผ่นดิน ภูเขา และปราสาท เป็นต้นให้
หว่ันไหวสั่นสะเทือนได้ 

3. ฤทธ์ิเกิดด้วยอํานาจเตโชกสิณ คือ บังหวนควันได้ บันดาลให้ไฟลุกโพลงได้ ทําฝนถ่านเพลิง
ให้เกิดขึ้นได้ บันดาลไฟที่เกิดขึ้นด้วยฤทธ์ิผู้อ่ืนให้ดับลงด้วยไฟที่เกิดขึ้นด้วยฤทธ์ิของตนได้ สามารถเผา
เฉพาะสิ่งที่ต้องการได้ ทําแสงสว่างขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่การเห็นรูปด้วยทิพยจักษุได้ ทําสรีระให้ไหม้ไป
ด้วยเตโชธาตุ ในคราวปรินิพพานได้ 

4. ฤทธ์ิเกิดด้วยอํานาจวาโยกสิณ คือ ไปได้เร็วเหมือนลมพัด ทําฝนลมให้เกิดขึ้นได้ 
5. ฤทธิ์เกิดด้วยอํานาจ นีลกสิณ คือ นิรมิตสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นสีเขียวได้ ทําให้มืดไปได้ ได้ 

อภิภายตนะ โดยนัยมีผิวพรรณงามและมีผิวพรรณน่าเกลียด การบรรลุสุภวิโมกข์ คือ การบรรลุ
มรรคผลและนิพพานโดยง่ายสะดวกสบาย 

6. ฤทธ์ิเกิดด้วยอํานาจปีตกสิณ คือ นิรมิตสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นสีเหลืองได้ เช่น เสกเหล็ก 
ทองเหลือง ทองแดง เป็นต้น ให้เป็นทองคําได้ 

7. ฤทธ์ิเกิดด้วยอํานาจแห่งโลหิตกสิณ คือ นิรมิตสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นสีแดงได้ 
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8. ฤทธ์ิเกิดด้วยอํานาจแห่งโอทาตกสิณ คือ นิรมิตสิ่งของต่างๆ ให้เป็นสีขาวได้ บันดาลให้
สร่างจากความง่วงความหดหู่ท้อถอยได้ ไล่ความมืดได้ ทําแสงสว่างขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่การเห็นรูป
ด้วยทิพพจักษุได้ 

9. ฤทธ์ิเกิดด้วยอํานาจแห่งอาโลกกสิณ คือ นิรมิตสิ่งของต่างๆ ให้มีแสงสว่างได้ ขับความ
ง่วงหงาวหาวนอนได้บันดาลความมืดได้ ทําแสงสว่างขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่การเห็นรูปด้วยทิพยจักษุได้ 

10. ฤทธ์ิเกิดด้วยอํานาจแห่งอากาสกสิณ คือ ทําสิ่งที่ลี้ลับอยู่ให้เปิดเผยได้ นิรมิตช่องว่างเข้า
ในที่ทึบ เช่นภายในแผ่นดินและภายในภูเขาแล้วสําเร็จอิริยาบถยืน เดิน น่ัง นอน อยู่ได้ ทะลุออกไป
ภายนอกฝาหรือกําแพงได้ ไม่มีอะไรกีดก้ัน ทั้งหมดน้ีคือวิธีการเจริญกสิณ  

นอกจากสามารถใช้เป็นพ้ืนฐานสู่วิปัสสนากรรมฐานแล้ว ยังได้อานิสงค์อ่ืน ๆ ได้แก่ 
1. ทําให้จิตใจสงบมากขึ้น  
2. มีความพยายามทําสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นหรือมีประสิทธิภาพ 
3. การศึกษาหาความรู้ได้ดี มีความจําแม่นยําดีขึ้น  
4. โรคภัยบางชนิดหายได้ 
5. เป็นผู้มีอารมณ์สงบ มีความสุขใจ อายุยืนยาว 
6. สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างสุขุม แก้ไขสถานะการณ์ได้

อย่างดีเป็นอย่างย่ิง 
4.2.3 การเจริญอานาปานสติ 
อานาปานสติ หมายถึง สติที่เกิดขึ้นโดยระลึกอยู่ในลมหายใจเข้าออก อานะ คือ ลมหายใจ

เข้า อปานะ คือ ลมหายใจออก สติคือความระลึก อานาปานสติ คือ การระลึกอยู่ในลมหายใจเข้า
ออกอานาปานสติจัดอยู่ใน อนุสติ 10 ของสมถกรรมฐาน และอยู่ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ได้อีกด้วย การเจริญอานาปานสติไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ นอกจากลมหายใจ และต้องมีการปฏิบัติ
ต่อเนื่องเสมอ ๆ อานาปานสติเป็นกรรมฐานที่สําคัญยิ่ง พระพุทธองค์ทรงสนับสนุนให้ภิกษุทั้งหลาย
ปฏิบัติ เพราะอานาปานสติสมาธิเมื่อเจริญแล้ว ทาํให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบประณีต สดช่ืนเป็น
ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข และยังอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปเปรียบเสมือนฝน
ใหญ่ที่ตกในสมัยมิใช้ฤดูกาล ยังฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อนให้อันตรธานไป 

การเจริญอานาปานสติหากจะให้จิตสงบถึงระดับฌานต้องหาสถานที่ที่สงบสงัด ปราศจาก
เสียงรบกวน เสียงอึกทึกอ่ืน ๆ เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะเสียงเป็นปฏิปักษ์กับฌาน เมื่อเลือก
สถานที่ได้แล้วให้น่ังคู้บัลลังก์หรือขัดสมาธิ ต้ังกายให้ตรงอย่าค่อมมาข้างหน้าหรือแอ่นไปข้างหลัง เท่า
ขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย น้ิวหัวแม้มือจรดกัน การน่ังในท่าน้ีมีผลดี คือทําให้ตัวตรง เลือด
ไหลเวียนได้สะดวก ลมหายใจเดินสะดวก น่ังได้นาน สําหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่ทําให้ไม่สามารถ
น่ังขัดสมาธิได้ จะน่ังห้อยเท้า น่ังบนเก้าอ้ีก็ได้ ให้เลือกเอาอิริยาบถที่น่ังได้สบายพอดี ผ่อนคลาย ไม่ 
ฝืนเกินไป และเป็นท่าน่ังที่ทําให้น่ังได้นาน เมื่อน่ังไปเรียบร้อยแล้วให้หลับตาลงเบา ๆ หายใจยาว ๆ 
ลึก ๆ ช้า ๆ ที่เรียกว่า หายใจให้เข้าออกจากปอด ให้จิตใจโปร่งสบาย คอยกําหนดลมหายใจเข้าออก
ให้รู้ชัด รู้สึกตัวตลอดอย่าหลงลืมหรือเผลอสติเมื่อหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจ
เข้า หายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาว หายใจเข้าออกสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าออกสั้น การกําหนดลม
หายใจเข้าออกน้ีให้นับไปด้วยจะได้ไม่เผลอสติหรือลืมกําหนด 
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การปฏิบัติในอานาปานสติน้ี ไม่มีอะไรยุ่งยาก เพราะเป็นกรรมฐานที่ไม่มีองค์ภาวนา เหมือน
การสร้างองค์กสิณ และไม่มีพิธีรีตองอะไรมาก เพียงแต่คอยกําหนดลมหายใจเข้าออกตามฐานที่
กําหนดไว้ให้รู้อยู่หรือครบถ้วนเท่าน้ัน  เวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก 
พร้อมกับสังเกตลมเดินผ่านกระทบฐาน 3 ฐาน ได้แก่ 

ฐานที่ 1 ท่านให้กําหนดที่ริมฝีปาก และที่จมูก เมื่อหายใจเข้า ลมจะกระทบท่ีจมูกเมื่อหายใจ
ออกลมจะกระทบที่ริมฝีปาก  

ฐานท่ี 2 หน้าอก เมื่อลมผ่านเข้าหรือผ่านออกก็ตาม ลมจะต้องกระทบที่หน้าอก หมายเอา
ภายใน ไม่ใช่หน้าอกภายนอก ลมกระทบทั้งลมเข้าและลมออก เสมอศูนย์ที่ท้องเหนือสะดือนิดหน่อย 
ลมหายใจเข้าหรือออกก็ตาม จะต้องกระทบที่ท้องเสมอทุกคร้ัง  

ฐานที่ 3 มีความสําคัญมาก เป็นเคร่ืองวัดอารมณ์ของจิต  เพราะถ้าจิตกําหนดจับฐานใดฐาน
หน่ึงไม่ครบ 3 ฐาน  แสดงว่าอารมณ์ของจิตระงับอกุศลที่เรียกว่านิวรณ์ 5 ได้ แต่อารมณ์หยาบ 
อารมณ์อกุศลที่เป็นอารมณ์กลางและละเอียดยังระงับไม่ได้ สมาธิอย่างสูงก็ได้เพียง ขณิกสมาธิ ที่
ละเอียดเท่าน้ัน ยังไม่เข้าถึงอุปจารสมาธิ  

ถ้าผู้ปฏิบัติ กําหนดรู้ลมผ่านได้ 2 ฐาน แสดงว่าอารมณ์ของผู้น้ันดับอกุศล คือนิวรณ์ได้ใน
อารมณ์ปานกลาง ส่วนอารมณ์นิวรณ์ที่ละเอียดอันเป็นอนุสัย คือกําลังตํ่ายังระงับไม่ได้ สมาธิของผู้น้ัน
คืออุปจารสมาธิ จวนจะเข้าถึงปฐมฌานแล้ว แต่ถ้าผู้ใดกําหนดรู้ลมผ่านกระทบได้ทั้ง 3 ฐาน ท่านว่าผู้
น้ันระงับนิวรณ์ละเอียดได้แล้วสมาธิเข้าถึงปฐมฌาน แล้วจึงเข้าสู่ฌานต่าง ๆ อีกสามจนถึง ฌานที่ 4 

ก. การนับ (คณนา) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
1. ช่วงแรกให้นับช้า ๆ อย่านับตํ่ากว่า 5 และอย่านับให้เกิน 10 โดยนับเป็น คู่ ๆ คือ 

ลมออกนับ 1  ลมเข้านับ 1 
ลมออกนับ 2  ลมเข้านับ 2 
ลมออกนับ 3  ลมเข้านับ 3 

ให้นับเช่นน้ี จนถึง 5,6 แล้วต้ังต้นใหม่จนถึง 6,6 ย้อนนับต้ังต้นใหม่ถึง 7,7 จนถึง 10,10 แล้ว
ย้อนมานับจาก 1,1 ถึงที่ 5,5 ใหม่ ดังน้ี 

1,1    2,2    3,3    4,4    5,5 
1,1    2,2    3,3    4,4    5,5    6,6 
1,1    2,2    3,3    4,4    5,5    6,6    7,7 
1,1    2,2    3,3    4,4    5,5    6,6    7,7    8,8 
1,1    2,2    3,3    4,4    5,5    6,6    7,7    8,8    9,9 
1,1    2,2    3,3    4,4    5,5     6,6   7,7    8,8    9,9    10,10 

การนับลมหายใจน้ี บางตําราให้นับลมหายใจเข้าก่อนลมหายใจออก สุดแต่ว่าจะเป็นตามนัย
พระอภิธรรมหรือพระสูตร 

2. ช่วงหลังให้นับเร็วขึ้น เมื่อลมหายใจชัดเจนแล้วให้เปลี่ยนจากนับช้าๆ มานับให้เร็วขึ้น ไม่
ต้องเอาสติตามลมเข้าลมออก ให้เอาสติกําหนดการกระทบของลมที่ปลายจมูก หรือที่ริมฝีปากบน 
แล้วแต่ ว่าจะรู้สึกชัดเจนที่ไหน การนับไม่ต้อง นับเป็นคู่ ให้นับ 1 ถึง 5 แล้วเพ่ิม 1 ถึง 6 จน 1 ถึง 10 
และย้อนกลับมา 1 ถึง 5 ไหม้จนสติแน่วแน่ 
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1,    2,    3,    4,    5, 
1,    2,    3,    4,    5,    6, 
1,    2,    3,    4,    5,    6,    7, 
1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8, 
1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9, 
1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,     10, 
1,    2,    3,    4,    5,    6 

ข. การติดตาม (อนุพันธนา) เมื่อสติอยู่กับลมหายใจ แล้วไม่ต้องนับลมอีก แต่ดูให้การ
กระทบต่อจุดกระทบคือ ปลายจมูกหรือริมฝีปากบน ไม่ต้องตามลมเข้าลมออก จดจ่ออยู่เพียงจุด
กระทบของลม เมื่อลมหายใจละเอียดเข้า ๆ ความกระวนกระวายความเครียดก็สงบลงไป จิตจะเบา 
กายก็เบา จนบางคนรู้สึกว่าตัวลอย เมื่อปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆ ลมก็จะย่ิงละเอียดขึ้น ๆ ๆ จนเหมือนลม
หายไปไม่รู้สึกถึงลมกระทบเลย ผู้ปฏิบัติบางคนหวาดกลัว เลิกปฏิบัติกลางคัน ที่ถูกต้องแล้ว เมื่อรู้สึก
ว่าลมเบาจนหายไป ให้พิจารณาว่าคนที่ไม่มีลมหายใจมี 7 จําพวกคือ เด็กในครรภ์ คนดํานํ้า พรหมใน
อสัญญีภพ ผู้ได้รูปฌาน 4 คนตาย ผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติรูปพรหมและอรูปพรหม แต่เรายังไม่ตาย 
ฉะน้ันลมหายใจยังมีอยู่ เพียงแต่เรามีปัญญาน้อยจึงกําหนดไม่ได้แล้วต้ังสติกําหนดจุดที่ลมกระทบ สัก
พักก็จะจับลมท่ีมากระทบได้ การเจริญอานาปานสติมีนิมิต 3 อย่าง คือบริกรรมนิมิต คือ ลมหายใจ
เข้าออก อุคหนิมิต คือ ลมหายใจเข้าออกมาปรากฏดังปุยสําลีบ้าง สายนํ้าบ้าง เปลวควันบ้าง ปฏิภาค
นิมิต คือ ลมหายใจเข้าออกที่ปรากฏเป็น ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ พวงแก้วมณี เป็นต้น เมื่อปฏิบัติจน
ได้ปฏิภาคนิมิตให้เปลี่ยนเอาสติมาต้ังไว้ที่ปฏิภาคนิมิต ถ้ารักษาปฏิภาคนิมิตน้ีไว้ได้ก็จะถึงรูปฌานได้
การรักษาปฏิภาคนิมิต ต้องละสิ่งที่เป็น อสัปปายะ ที่จะมารบกวนการปฏิบัติ และให้ถือเอาสัปปายะ 
คือสิ่งที่สบาย เก้ือกูลต่ออารมณ์กรรมฐาน เช่น อาหาร ที่อยู่ บุคคลที่พบปะ เป็นต้น  

การจะเจริญอานาปานสติให้เป็นวิปัสสนาน้ัน ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับสมถกรรมฐาน เมื่อ
กําหนดลมหายใจจิตต้ังมั่นดีแล้วก็ละจากลมหายใจที่กําลังเพ่งมากําหนดรู้ความสงบที่กําลังปรากฏอยู่
น้ัน ต้องกําหนดรู้สภาวะลักษณะของความสงบที่กําลังเกิดขึ้นอยู่เสมอ ๆ พิจารณาว่าความสงบเป็น
นามธรรมรู้ได้ด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นขณะที่ความสงบกําลังปรากฏอยู่ สติปัญญาที่ระลึกรู้ก็เป็นนามธรรม 
หรือเมื่อจิตสงบดีแล้วดูการกระทบของลมหายใจว่ากระทบปลายจมูกหรือภายในโพรงจมูก รู้ธาตุที่
กําลังปรากฏกระทบอยู่ เช่น มีความอุ่นคือ ธาตุไฟ หรือมีลมกระทบเป็นธาตุลม การกําหนดรู้ธาตุที่
กระทบขณะกําลังหายใจเข้าหายใจออกเป็นการกําหนดรูปปรมัตถ์ที่กระทบประสาทกาย ธาตุไฟ และ
ธาตุลม เป็นรูปธรรม เป็นมหาภูติรูป กําหนดรู้ได้ง่าย ให้กําหนดสภาวะลักษณะของธาตุที่กําลังกระทบ
อยู่เสมอๆ แล้วพิจารณาว่า อะไรเป็นปัจจัยให้รูปธาตุน้ีเกิดขึ้นก็จะรู้ได้ว่า จิตเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิด
รูป เป็นต้น 

เมื่อมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก หรือหมั่นโยนิโสมนสิการในชีวิตประจําวันอยู่เสมอ ๆ
ตลอดจนฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตตามวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วน้ัน อกุศลไม่มีโอกาสเข้าแทรก สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นจะเป็นฝ่ายกุศล และปัญญา เป็นการพัฒนาทั้งจิต และชีวิตไปด้วย เพราะจิตย่อมนําพฤติกรรม
ทั้งกายและวาจา ให้เป็นไปตามการฝึกฝน  
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อานาปานสติน้ี มีผลถึงฌาน 4 สําหรับท่านที่มีบารมีเป็นพุทธสาวก ถ้าท่านที่มีบารมีในวิสัย
พุทธภูมิ คือท่านที่เป็นพระโพธิสัตว์หรือท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิ ท่านผู้น้ันจะทรงฌานในอานาปานสติ
ถึงฌานที่ 5 

อานาปานสติระงับกายสังขาร เมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกาย ผู้ที่ได้ฌานในอานาปานสติ 
เข้าฌานในอานาปานจนถึงจตุตถฌานแล้ว  ทุกขเวทนานั้นจะระงับไปทันที ทั้งน้ีมิใช่หมายความว่า
เวทนาหายไป แต่เป็นเพราะเมื่อเข้าถึงฌาน 4 ในอานาปานสติ น้ีแล้ว จิตจะแยกออกจากขันธ์ 5 ไม่
รับรู้ทุกขเวทนาของขันธ์ทันที ผู้ที่ได้ฌานในอานาปานสติน้ี จะไม่ได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัส เมื่อ
ทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้น เพราะท่านหนีทุกข์ได้ด้วยการเข้าฌาน แยกจิตกับขันธ์ 5 ออกจากกันเป็น
กรรมฐานที่ให้ผลสูงมาก  

อานาปานสติ รู้เวลาตายได้แน่นอน ผู้ที่ได้ฌานอานาปานสติน้ี สามารถรู้กําหนดเวลาตายของผู้
น้ันได้ตรงตามความจริงเสมอ โดยกําหนดล่วงหน้าได้เป็นเวลาแรมปี เมื่อจะตายก็สามารถบอกได้ว่า เวลา
เท่าน้ันเท่าน้ีจะตาย และตายด้วยอาการอย่างไร เพราะโรคอะไร  

อานาปานสติ ช่วยกรรมฐานกองอ่ืน ผู้ที่ได้ฌาน 4 ในอานาปานสติน้ีแล้ว จะปฏิบัติในกรรมฐาน
กองอ่ืน ๆ อีก 39 กองนั้น ผู้เข้าฌานในอานาปานสติก่อน แล้วถอยหลังจิตมาดํารงอยู่แค่อุปจารสมาธิ 
แล้วกําหนดกรรมฐานกองน้ัน ๆ ท่านจะเข้าถึงจุดสูงสุดในกรรมฐานกองน้ัน ๆ ได้ภายใน 3 วัน เป็นอย่าง
ช้า ส่วนมากได้ถึงจุดสูงสุดของกรรมฐานกองนั้น ๆ ภายในที่น่ังเดียว คือคราวเดียวเท่าน้ันเอง 

จุดจบของอานาปานสติ คือ ฌานที่ 4 หรือที่ 5 ก็ได้แก่การกําหนดลมหายใจจนไม่ปรากฏลม
หายใจ ที่ท่านเรียกกันว่าลมหายใจขาด แต่ความจริงลมหายใจไม่ขาดหายไปไหน เพียงแต่ว่ากายกับ
จิตแยกกันเด็ดขาด จิตไม่รับทราบอาการทางกายเท่าน้ัน เมื่อจิตไม่รับรู้เสียแล้ว การหายใจ หรือการ
เคลื่อนไหวใด ๆ ทางกาย จึงไม่ปรากฏแก่จิตตามความนิยม ท่านเรียกว่า ลมขาด 
 อานาปานสติสู่วิปัสสนาญาน เป็นผลดีอีกอย่างหน่ึงคือใช้อานาปานสติมาเป็นบาทเช่ือมต่อสู่
วิปัสสนาญาณ เพราะฌานที่ 4 ของอานาปานสติ เป็นฌานระงับกายสังขาร ดับทุกขเวทนาได้ดี เมื่อ
จะเจริญวิปัสสนาญาณต่อไป ท่านให้เข้าฌาน พอเป็นที่สบายแล้วถอยสมาธิมาอยู่ที่อุปจารสมาธิ แล้ว
ใคร่ครวญพิจารณาว่า ทุกขเวทนาที่เกิดแก่สังขาร เราจะรู้ว่าเป็นทุกข์ก็เพราะจิตที่ยึดถือเอาสังขารเข้า
ไว้ ขณะที่เราเข้าฌาน 4 จิตแยกจากสังขาร ทุกขเวทนาไม่ปรากฏแก่เราเลย ฉะน้ัน ทุกข์ทั้งปวงที่เรา
รับอยู่ก็เพราะอาศัยสังขารเป็นเหตุ การยึดถือสังขารเป็นทุกข์อย่างน้ี เราจะปล่อยไม่รับรู้เรื่องสังขาร
ต่อไป คือไม่ต้องการสังขารอีก การเกิดเป็นเทวดาหรือพรหม ก็กลับมามีสังขารอีกเมื่อหมดบุญ เราไม่
ประสงค์การกลับมาเกิดอีก เทวดาหรือพรหม ยังมีปัจจัยให้มาเกิด เราไม่ต้องการ เราต้องการนิพพาน
เท่าน้ันที่หมดปัจจัยในการเกิด เราทราบแล้ว เพราะการเข้าฌาน 4 ที่ขาดจากปัจจัยในสังขาร เป็นสุข
อย่างย่ิง แต่ฌานที่เข้าไปสามารถจะทรงได้ตลอดกาล สิ่งที่ทรงการละทุกขเวทนาได้ตลอดกาลก็คือ 
การปล่อยอุปาทาน ได้แก่ไม่รับรู้รับทราบสมบัติของโลกีย์ คือตัดความใคร่ความยินดีในลาภ ยศ 
สรรเสริญ สุข และไม่เดือดร้อนเมื่อสิ้นลาภ สิ้นยศ มีคนนินทา และประสบกับความทุกข์ จัดว่าเป็น
อารมณ์ขัดข้อง และเราจะปล่อยอารมณ์จากความต้องการในความรัก ความอยากได้ ความโกรธ 
ความพยาบาท และความเป็นเจ้าของทรัพย์ทั้งปวง เพราะสิ่งเหล่าน้ีเป็นเหตุของความทุกข์ แล้วทําจิต
ให้ว่างจากอารมณ์น้ัน ๆ พยายามเข้าฌานออกฌาน แล้วคิดอย่างน้ีจนเป็นปกติ จิตจะหลุดพ้นจาก
อาสวกิเลสได้อย่างไม่ยากเลย อานาปานสติกรรมฐานมีอานิสงส์ 12 ประการ ได้แก่ 
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1. สามารถตัดเสียซึ่งวิตก เช่น กามวิตก เป็นตัน เพราะเป็นธรรมอันละเอียดและประณีต  
2. เป็นธรรมเครื่องพักอยู่อันละมุนละไมและเป็นสุข  
3. เจริญให้มาก ทําให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์ เมื่อสติปัฎฐาน 4 อันบุคคล

เจริญให้มากทําให้มากแล้ว ย่อมยังโพชงฌ์ 7 ให้บริบูรณ์ เมื่อบุคคลยังโพชงฌ์ 7 ให้บริบูรณ์แล้ว ย่อม
ยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์  

4. ผู้ที่ได้สําเร็จอรหัตผล โดยอาศัยการเจริญอานาปานสติกรรมฐานเป็นบาท ย่อมกําหนดรู้ใน
อายุสังขารของตนว่าจะอยู่ไปได้เท่าไร และสามารถรู้กาลเวลาที่จะปรินิพพานด้วย  

5. หลับเป็นสุข ไม่ด้ินรน   
6. ต่ืนก็เป็นสุข คือมีใจเบิกบาน  
7. มีร่างกายสงบเรียบร้อย (มีกายไม่โยกโคลง)  
8. มีหิริโอตตัปปะ  
9. น่าเลื่อมใส  
10. มีอัธยาศัยประณีต  
11. เป็นที่รักของคนทั้งหลาย  
12. ถ้ายังไม่ได้สําเร็จมรรค ผล นิพพาน เมื่อธาตุขันธ์แตกดับลงก็ยังมีสุตคิโลกสวรรค์เป็นที่ไป

ในเบ้ืองหน้า 
อาจารย์ผู้สอนบางท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกับอานาปานสติ ไว้ว่าในทุก ๆ จริตสามารถปฏิบัติ

อานาปานสติควบคู่ไปกับการปฏิบัติกรรมฐานอื่น ๆ เพราะผู้ปฏิบัติต้องหายใจเป็นธรรมชาติของ
ร่างกายมนุษย์อยู่แล้ว  

 
4.3 ปัญญาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การเจริญปัญญาตามหลักโพธิปักขิยธรรม  
1. หลักโพธิปักขิยธรรม เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือการบรรลุมรรคผล มี 37 ประการ เป็นการ

รวบรวมหัวข้อธรรมท้ังหมดโดยมิได้สนใจว่าหัวข้อธรรมซ้ํากันหรือเปล่า ซึ่งเป็นวิธีการนับที่นิยมอยู่ใน
การรวบรวมหัวข้อธรรมในพระไตรปิฎก จะสังเกตเห็นมากในอภิธรรมปิฎกที่นับจิตเป็นดวง ๆ 
มากมาย โดยวิธีการน้ีอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรมมีถึง 37 ประการ 
แท้จริงแล้วการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุมรรคผล ปฏิบัติตามหมวดธรรมหมวดหน่ึงหมวดใดก็เป็นการ
ปฏิบัติที่ครอบคลุมหลักปฏิบัติทั้งหมดแล้ว เช่น ถ้าใช้สติเป็นการปฏิบัติก็ปฏิบัติเพียง 4 ประการ ตาม
หลักสติปัฏฐาน 4 ถ้าปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 ก็ปฏิบัติแค่เพียง 8 ประการ ก็จะถือว่าปฏิบัติครบองค์
ธรรมแล้ว อยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะถือเอาอะไรเป็นหลักปฏิบัติเท่าน้ัน แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อถือหลักใดต้องปฏิบัติ
ครบองค์ตามหลักปฏิบัติน้ัน ๆ สติปัฏฐาน 4 ก็ต้องทําทั้ง 4 ข้อ อิทธิบาท 4 ก็ต้องทําทั้ง 4 ข้อเป็นต้น 
จะเว้นเสียข้อหน่ึงข้อหน่ึงข้อใดมิได้ 

2. โพธิปักขิยธรรม แบ่งเป็น 7 หมวด แต่ละหมวดมีความสมบูรณ์ในการปฏิบัติแม้จะอธิบาย
แยกกัน แต่เมื่อปฏิบัติตามหมวดธรรมหมวดใดหมวดหน่ึงก็เท่ากับปฏิบัติตามหมวดธรรมอีก 6 หมวด
ด้วย การปฏิบัติเพ่ือการบรรลุมรรคผล เปรียบได้กับการเดินทางไปยังจุดหมายเดียวกัน ใครจะเดินทาง
ตามเส้นทางใดก็เท่ากับกําลังเดินทางสู่เป้าหมายเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงเส้นทาง แต่การปฏิบัติเพ่ือการ
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บรรลุมรรคผลน้ันในขณะปฏิบัติธรรมหมวดหน่ึงก็เท่ากับปฏิบัติหมวดธรรมอ่ืนไปในตัวด้วย น้ีเป็น
ลักษณะพิเศษของคําสอนของพระพุทธเจ้า จะเห็นได้ชัดเจนก็ที่มรรคมีองค์ 8 คําอธิบายจะแสดงให้เห็น
ว่าการปฏิบัติตาม มรรคมีองค์ 8 เท่ากับรวมการปฏิบัติหมวดอ่ืนเข้าไว้ทั้งหมด ทั้ง สติปัฎฐาน 4 
สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 พละ 5 อินทรีย์ 5 โพชฌงค์ 7 รวมอยู่ในมรรคมีองค์ 8 แม้แต่สติปัฎฐาน 4 
ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่ารวมเอาองค์ธรรมหมวดอ่ืน ๆ ไว้ทั้งหมดเช่นกัน น่ีคือความสอดคล้องของ
หลักธรรมในการปฏิบัติที่พระผู้มพีระภาคเจ้าแสดงไว้ 

3. การปฏิบัติเพ่ือมรรคผลมีจุดประสงค์เดียวคือ การพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง คือยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ 
ในโลก มีความเข้าใจสภาวธรรมต่าง ๆ ว่ามีความเป็นเช่นน้ันเอง จนจิตหลุดจากการยึดมั่นถือมั่น การ
ปฏิบัติตามหลักโพธิปักขิยธรรมไม่ว่าจะเป็นหมวดธรรมใด ย่อมโน้มน้าวจิตใจของผู้ปฏิบัติไปสู่ความไม่ยึด
มั่นเป็นอันเดียวกันทั้งสิ้น เปรียบเสมือนนํ้าจากแม่นํ้าทุกสายไม่ว่าจะมีรสอย่างไร เมื่อลงสู่ทะเลย่อมมีรส
เค็มรสเดียว การปฏิบัติเพ่ือการบรรลุมรรคผลก็เช่นกันย่อมเป็นไปเพ่ือความพ้นทุกข์ทั้งสิน 

4. โพธิปักขิยธรรม เป็นธรรมปฏิบัติเพ่ือการตรัสรู้มรรคผลหรือการบรรลุธรรม ผู้ปฎิบัติตาม
หลักโพธิปักขิยธรรมต้องมีความโน้มเอียงของสภาวะจิตไปเพ่ือการตรัสรู้เท่าน้ัน คือ เมื่อปฏิบัติตาม
หลักน้ีแล้ว กิเลสต้องลดลง ๆ จนหมดไปในที่สุด ในทางกลับกันถ้าผู้ปฏิบัติ ๆ ไปแล้วกิเลสกลับเพ่ิมขึ้น 
มีความโลภ ความโกรธ ความหลงมากขึ้น แสดงว่าการปฏิบัติน้ันผิดหลักโพธิปักขิยธรรม จากเคยอยู่
อย่างสันโดษ เมื่อมีผู้ศรัทธามากขึ้น ถวายปัจจัยมาก ๆ จากที่เคยอยู่แบบสมถะก็คิดสร้างวัดสร้างโบสถ์ 
จากท่ีไม่เคยต้องการปัจจัยก็ต้องออกเร่ียไรมาสร้างโบสถ์ที่ยังไม่เสร็จ น่ีเป็นตัวอย่างที่เห็นจากนัก
ปฏิบัติหลายคน กิเลสที่ลดลงเป็นเคร่ืองวัดการปฏิบัติ ถ้ากิเลสไม่ลดแสดงว่ากําลังปฏิบัติผิด ต้องหันมา
สํารวจตนเองทบทวนการปฏิบัติเสียใหม่ว่ามีความผิดพลาดตรงจุดไหนต้องรีบแก้ไข 

5. การบรรลุมรรคผลเป็นอุดมการณ์ของโพธิปักขิยธรรม โดยมี สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 พละ 
5 อินทรีย์ 5 โพชฌงค์ 7 ที่เป็นหลักการ ส่วนสติปัฎฐาน 4 และมรรคมีองค์ 8 เป็นหลักในการปฏิบัติ 

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ต้องทําความเข้าใจ หรือควรทราบธรรมะท่ีเก่ียวข้องกับการเจริญ
วิปัสสนา เพ่ือการไม่หลงทาง ไม่ออกนอกทาง เพ่ือความเข้าใจที่ชัดแจ้งในการปฏิบัติของตนเองให้การ
เจริญวิปัสสนาได้ผลดีเพ่ิมขึ้น เพราะปริยัติย่อมส่องการปฏิบัติ แล้วการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมนําผล คือ 
ปฏิเวธ มาให้  

หัวข้อธรรมที่ใช้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ในโพธิปักขิยธรรม 37 คือ ธรรมที่เป็นองค์ตรัสรู้ 
หมายความว่า การที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรม หรือพระอรหันต์ทั้งหลายได้บรรลุธรรม ใช้ธรรมคํา
สอนสติปัฎฐาน 4 และมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติ เข้ามาประกอบเก้ือหนุน การพัฒนา 
ประกอบด้วย 

4.3.1 อริยสัจ 4  
ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ทําให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นพระอริยะ 

เป็นผู้ประเสริฐได้ อริยสัจ 4 จึงเป็นหลักความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักแห่งเหตุและผล และเป็น
หลักการสําคัญในการแก้ปัญหาชีวิตสําหรับมนุษย์ ประกอบด้วย 

1. ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) หมายถึง ความรู้สึกไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความเศร้าโศกเสียใจ เป็น
สภาพบีบคั้นจิตใจและร่างกายให้ทนได้ยาก เมื่อทุกข์เกิดขึ้น บุคคลจะไม่สามารถละหรือคลายทุกข์ได้ 
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ทุกข์จึงเป็นสภาวะที่จะต้องกําหนดรู้เพียงอย่างเดียวว่า น้ีคือความทุกข์ หรือปัญหา และต้องยอมรับ
ความเป็นจริงว่า เป็นธรรมดาของสัตว์โลกต้องปล่อยวางจึงจะทําให้ทุกข์บางเบาลงได้  

2. สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หมายถึง ต้นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์หรือ ปัญหา หรือ ความต้องการ 
หรือ ความอยาก ที่เรียกว่า "ตัณหา" ความอยากเกินควร หรือ ความทะยานอยากของจิต ทําให้ต้องเวียน
ว่ายตายเกิด เป็นไปด้วยความกําหนัด ด้วยอํานาจความเพลิดเพลิน อย่างหลงระเริง ในสิ่งที่ก่อให้เกิด
ความกําหนัดรักใคร่น้ัน ๆ มี 3 ประกายคือ  

1) กามตัณหา คือความปรารถนาในกามไม่หยุดหย่อน หรือ ความทะยานอยากในสิ่งที
ก่อให้เกิดความใคร่ อยากได้ อยากมี  

2) ภวตัณหา คือ อยากเป็น ไม่เพียงพอ หรือ ความทะยานอยากในความอยากเป็นน่ันอยาก
เป็นน่ี  

3) วิภวตัณหา คือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นจนทุกข์ หรือ ความทะยานอยากในความท่ีจะ
พ้นจากภาวะที่ไม่อยากเป็น 

3. นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) หมายถึง สภาวะที่ทุกข์หมดสิ้นไป สภาพที่ปราศจากทุกข์ มีแต่
ความสงบร่มเย็น สภาวะที่จัดเป็นนิโรธน้ีถือเป็นที่สูงสุด ในการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ เป็นยอด
ปรารถนาของคนทั่วไปคือความดับทุกข์ 

4. มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ถึงความพ้นทุกข์ ได้แก่ มรรคมีองค์ 
8 ประการมีสัมมาทิฐิ คือความเห็นชอบ เป็นต้น โดยมรรคทั้ง 8 ประการน้ีบุคคลจะต้องปฏิบัติให้เกิดมี
ขึ้นในตนครบทั้ง 8 ประการ จึงสามารถถึงความดับทุกข์ได้  

4.3.2 มรรคมีองค์ 8 (อริยสัจข้อที่ 4) 
วิถีทางปฏิบัติให้พ้นทุกข์ หมายถึง ไม่กลับเวียนว่ายตายเกิดอีก คือนิพพาน ซึ่งมีอยู่ทางเดียวคือ

วิธีการที่จะนําไปสู่ความดับทุกข์หรือดับตัณหาในที่น้ีก็คือ มรรคแปด อันได้แก่ 
1. สัมมาทิฎฐิ ความเห็นชอบ การเข้าใจเรื่องราวอย่างถูกต้อง มีปัญญาเห็นชอบในสิ่งที่ถูกทั้ง

ทางโลกและธรรมะ อาทิ 
1) การเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์ อะไรคือการดับทุกข์ อะไรคือสิ่งที่จะ

นําไปสู่การดับทุกข์ 
2) เห็นอริยสัจสี่ เห็นว่าอะไรคือความดี อะไรคือความช่ัว ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว เห็นความไม่

เที่ยงของสังขาร  
3) การเข้าใจกระบวนการเกิดขึ้นและการดับแห่งทุกข์โดยเป็นปัจจัยอาศัยกัน เป็นสังสารวัฏ 

(กิเลส กรรม วิบาก) เป็นต้น 
2. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ การคิดที่จะทําในเรื่องที่ดีงาม ไม่คิดโกรธ เบียดเบียน รักใคร่ ยึด

ธรรมะ คิดให้หลุดพ้นจากกามจากโลภ อาทิ 
1) ความคิดที่ปลอดโปร่งไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณ 5 (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) 
2) ความคิดที่ไม่พยาบาท อาฆาต ริษยา ให้มีความเมตตา กรุณา เป็นต้น 

3. สัมมาวาจา วาจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต 4 ไม่พูดปด พูดส่อเสียด พูดหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ไร้
สาระ พูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  

4. สัมมากัมมันตะ ปฏิบัติชอบ ได้แก่ กายสุจริต 3  ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม 
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5. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ประกอบอาชีพสุจริต ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่เก่ียวข้องกับสิ่ง
ผิดกฎหมาย ยาเสพติด เป็นต้น 

6. สัมมาวายามะ เพียรชอบ ทําความเพียรทั้งทางโลกและทางธรรม สัมมัปปธาน 4 
ประกอบด้วย 1.เพียรระวัง หรือเพียรปิดก้ัน คือ เพียรระวังยับย้ังบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 
2. เพียรละ หรือเพียรกําจัด คือเพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพียรเจริญ หรือเพียรก่อให้เกิด 
คือ เพียรทํากุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดมีขึ้น 4. เพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ต้ัง
มั่น และให้เจริญย่ิงขึ้นไปจนไพบูลย์ 

7. สัมมาสติ ระลึกชอบ มีความระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน 4 ประกอบด้วย 1. การต้ังสติ
กําหนดพิจารณากาย 2. การต้ังสติกําหนดพิจาณาเวทนา 3. การต้ังสติกําหนดพิจารณาจิต 4. การต้ังสติ
พิจารณาธรรม 

8. สัมมาสมาธิ ต้ังมั่นชอบ จิตอยู่ในสมาธิที่ถูกต้องได้เสมอ การต้ังจิตใจให้แน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน 
สามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยการบริหารจิต ทําสมาธิ ได้แก่ ฌาน 4 ประกอบด้วย 1. ปฐมฌาณ 2. ทุติยฌาน 
3. ตติยฌาน 4. จตุตถฌาณ 

มรรคมีองค์ 8 น้ี เมื่อจัดเข้าระบบการฝึกปฏิบัติหรือที่เรียกว่า ไตรสิกขา (ปฏิบัติธรรม) สามารถ
ปฏิบัติ ได้ด้วยการรักษาศีล การทําสมาธิ และการเจริญปัญญา โดยแบ่งได้ดังน้ี 

- สัมมาทิฎฐิ (ความเห็นชอบ)  การเจริญปัญญา 
- สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ)  การเจริญปัญญา 
- สัมมาวาจา (วาจาชอบ)  การรักษาศีล 
- สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ)  การรักษาศีล 
- สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีวิตชอบ)  การรักษาศีล 
- สัมมาวายามะ (เพียรชอบ)  การทําสมาธิ 
- สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  การทําสมาธิ 
- สัมมาสมาธิ (ต้ังมั่นชอบ)  การทําสมาธิ 

4.3.3 สติปัฏฐาน 4 (มรรคมีองค์ 8 ข้อ สัมมาสติ)  
ที่ต้ังของสติ การต้ังสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามท่ีสิ่งน้ัน ๆ 

เป็นได้ ประกอบด้วย 
1. การต้ังสติกําหนดพจิารณากาย (กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เป็นการต้ังสติกําหนดพิจารณา

กาย ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงกาย ไม่ใช้สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา ท่านจําแนกวิธีปฏิบัติไว้
หลายอย่าง คือ 

- กําหนดลมหายใจ (อานาปานสติ) 
- กําหนดรู้ทันอิริยาบถ (อิริยาบถ) 
- สร้างสัมปชัญญะในการกระทําความเคลื่อนไหวทุกอย่าง (สัมปชัญญะ) 
- พิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชุมเข้าเป็นร่างกายน้ี (ปฏิกูลมนสิการ) 
- พิจารณาเห็นร่างกายของตนโดยสักว่าเป็นธาตุแต่ละอย่างๆ (ธาตุมนสิการ) 
- พิจารณาซากศพในสภาพต่าง ๆ อันแปลกกันไปใน 10 ระยะเวลา ให้เห็นคติธรรมของ

ร่างกายของผู้อ่ืนเช่นใด ของตนจักเป็นเช่นน้ัน (นวสีวถิกา) 
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2. การต้ังสติกําหนดพิจารณาเวทนา (เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เป็นการต้ังสติกําหนด
พิจารณาเวทนา ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงเวทนา ไม่ใช้สัตว์ บุคคล ตัวตนเราเขา  คือ มีสติอยู่
พร้อมด้วยความรู้ชัดเวทนาอันเป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี เฉย ๆ ก็ดี ทั้งที่เป็นสามิส และเป็นนิรามิสที่เป็นไปอยู่
ในขณะนั้น ๆ 

3. การต้ังสติกําหนดพิจารณาจิต (จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เป็นการต้ังสติกําหนดพิจารณา
จิต ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงจิต ไม่ใช้สัตว์ บุคคล ตัวตนเราเขา คือ มีสติอยู่พร้อมด้วยความรู้
ชัดว่าจิตของตนที่มีราคะ ไม่มีราคะ มีโทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ เศร้าหมอง หรือผ่องแผ้ว 
ฟุ้งซ่าน หรือ เป็นสมาธิ ฯลฯ อย่างไร ตามท่ีเป็นไปอยู่ในขณะนั้น ๆ 

4. การต้ังสติกําหนดพิจารณาธรรม (ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เป็นการต้ังสติกําหนด
พิจารณาธรรมให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช้สัตว์ บุคคล ตัวตนเราเขา คือ มีสติอยู่
พร้อมด้วยความรู้ชัดธรรมทั้งหลาย ได้แก่ นิวรณ์ 5 ขันธ์ 5 อายตนะ 12 โพชฌงค์ 7 อริยสัจจ์ 4 ว่าคือ
อะไร เป็นอย่างไร มีในตนหรือไม่ เกิดขึ้น เจริญบริบูรณ์ และดับไปได้อย่างไร ตามท่ีเป็นจริงของมันอย่าง
น้ัน ๆ 

4.3.4 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา 
พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนที่เน้นเรื่อง การฝึกควบคุมการ วาจาและจิตใจไปพร้อมกัน ทั้งน้ี

เพราะพระพุทธศาสนาถือว่าเมื่อกาย วาจา สงบนิ่ง และควบคุมจิตให้สนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพียงเรื่อง
เดียว ความรู้ความเข้าใจตามสภาพความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นตามมา การควบคุมกาย วาจา ให้สงบ
เรียบร้อย เรียกว่า ศีล การควบคุมจิตให้สนใจสนใจเพียงเรื่องเดียว เรียกว่า สมาธิ ความรู้ ความเข้าใจ
ตามสภาพความเป็นจริง เรียกว่า ปัญญา ทั้งศีล สมาธิ และปัญญา รวมเรียกว่า ไตรสิกขา เมื่อกล่าว
เฉพาะสมาธิและปัญญา พระพุทธศาสนาได้แสดงวิธีที่เรียกว่า การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ไว้
หลายวิธี 

การบริหารจิต หมายถึง การบํารุงรักษาจิตให้มีความเข็มแข็ง มีพลังและมีประสิทธิภาพปกติจิต
ของบุคคลทั่วไป จะซัดส่ายฟุ้งซ่านไปตามสิ่งทีม่ากระทบอยู่ตลอดเวลา ทําให้เกิดอาการกวัดแกว่ง เหน่ือย
ล้า วิธีบํารุงรักษา คือ การทําให้จิตสงบน่ิงอยู่กับเรื่องใดเร่ืองหน่ึงเพียงเรื่องเดียว ไม่คิดถึงเรื่องอ่ืนใน
ขณะนั้น ซึ่งเรียกว่า จิตเป็นสมาธิ 

เมื่อจิตเป็นสมาธิ ความสงบ ความมั่นคง และความเข็มแข็งก็จะเกิดขึ้น ที่สําคัญ ปัญญา คือ 
ความรู้ความเข้าใจตามสภาพความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย 

การเจริญปัญญา หมายถึง การฝึกฝนอบรมหรือการพัฒนาตนให้เกิดปัญญา 3 ประการ ได้แก่ 
ปัญญาที่เกิดจากการฟัง การอ่าน หรือการศึกษาเล่าเรียน  ปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณา และปัญญา
ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งปัญญาทั้ง 3 น้ีต้องอาศัยจิตที่เป็นสมาธิเป็นพ้ืนฐาน จึงจะเกิดขึ้นได้อย่าง
สมบรูณ์ และการบริหารจิตและการเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4 เป็นการต้ังสติกําหนดพิจารณาสิ่ง
ต่าง ๆ ให้รู้และเข้าใจตามที่เป็นจริงมี 4 อย่าง คือ 

1. การต้ังสติพิจารณากาย (กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) หมายถึง การมีสติกําหนดรู้อย่างเท่าทัน
ในเรื่องของกายและอิริยาบถของร่างกาย ได้แก่ ยืน เดิน น่ัง นอน และอื่น ๆ 

2. การต้ังสติกําหนดพิจารณาเวลา (เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน) หมายถึง การมีสติกําหนดรู้
อย่างเท่าทันเรื่องเวทนา เมื่อเกิดความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ ก็รู้ตามท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้นๆ ในขณะเดิน
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จงกรมและน่ังสมาธิอยู่น้ัน เมื่อมีเวทนาต่างๆ เกิดขึ้น เช่น เจ็บปวด เมื่อย คัน ชา เป็นต้น ให้ต้ังสติ
กําหนดตามความรู้สึกน้ันๆ ว่า เจ็บหนอ ปวดหนอ เมื่อยหนอ คันหนอ ชาหนอ จนกว่าความรู้สึกน้ันจะ
หายไป และเมื่อความรู้สึกน้ันหายไปแล้ว ให้กลับมากําหนด พองยุบเหมือนเดิม 

3. การต้ังสติกําหนดพิจารณาจิต (จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน) หมายถึง การมีสติกําหนดรู้ทัน
สภาพหรืออาการของจิตว่า จิตในขณะน้ัน ๆ เป็นอย่างไร ก็รู้ตามท่ีมันเป้นอยู่ในขณะนั้นๆ เช่น ในขณะ
เดินจงกรมและนั่งสมาธิ เมื่อจิตคิดถึงเรื่องต่าง ๆ ให้ต้ังสติกําหนดที่ลิ้นป่ีว่า คิดหนอ เมื่อจิตเกิดความ
ยินดีหรือชอบใจขึ้น ให้กําหนดว่า ยินดีหนอ ชอบใจหนอ เมื่อจิตโกรธ กําหนดว่า โกรธหนอ 

4. การต้ังสติกําหนดพิจารณาธรรม (ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน) หมายถึง การมีสติกําหนดรู้ทัน 
ปรากฏการณ์ หรืออารมณ์ ที่เกิดกับจิตที่คิดเป็นกุศล อกุศล หรือที่เป็นกลางๆ (ช้ีขาดลงมิได้ว่าเป็นกุศล
หรืออกุศล) อาศัยเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้น เมื่อเหตุปัจจัยดับไป สิ่งปรากฏการณ์ หรืออารมณ์น้ัน ก็ดับไปด้วย 
ไม่มีสิ่งใดมีตัวตนที่แท้จริง และทุกครั้งทีฝ่ึกบริหารจิตและเจริญปัญญาควรแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลใน
ขณะที่ยังน่ังในท่าสมาธิหลับตาอยู่จนกว่าจะแผ่เมตตา และอุทิศส่วนกุศลเสร็จจึงลืมตา เปลี่ยนท่าน่ังไป
เป็นท่าน่ังพับเพียบและประนมมือการต้ังใจแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล 

4.3.5 ประโยชน์ของการบริหารจิต 
การดํารงชีวิตประจําวัน ได้แก่ การทําจิตใจสบาย ไม่มีความวิตกกังวล ความเครียด มีความจําดี

ขึ้น แม่นยําขึ้น ทําสิ่งต่าง ๆ ไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อย เพราะมีสติสมบูรณ์ขึ้น การศึกษาเล่าเรียน
และการทํางาน เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การมีจิตเป็นสมาธิ ยังทําให้นอนหลับง่ายและ
หลับสนิท รวมทั้งมีผลเก้ือกูลต่อสุขภาพร่างกาย เช่น ชะลอความแก่ ทําให้ดูอ่อนกว่าวัย และรักษาโรค
บางอย่างได้ เช่น โรคความดัน โรคกระเพาะอาหาร เป็นต้น 

การพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก่ ทําให้บุคลิกภาพเข็มแข็ง หนักแน่นมั่นคง สงบเยือกเย็น ไม่ฉุนเฉียว
เกรี้ยวกราด มีความสุภาพอ่อนโยน ดูสง่ามีราศี องอาจน่าเกรงขาม มีอารมณ์เบิกบาน ย้ิมแย้มแจ่มใส 
กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า ไม่เซื่องซึม สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ และประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การบรรลุมรรคและนิพพาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ผู้ที่
จะบรรลุถึงประโยชน์ระดับน้ีได้น้ัน ต้องมีจิตที่สงบแน่วแน่มาก คือ ต้องได้สมาธิระดับสูง 

4.3.6 ประโยชน์ของการเจริญปัญญา 
ผู้ที่ฝึกฝนอบรมหรือพัฒนาตนให้มีปัญญาย่อมได้รับประโยชน์ ดังน้ี 
ประโยชน์ต่อตนเอง ทําให้เป็นคนที่มีเหตุผลและใช้เหตุผลวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ จนเกิดความรู้

ความเข้าใจสิ่งน้ัน ๆ อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง รู้จักอะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรช่ัว อะไรเป็นธรรม อะไรไม่
เป็นธรรม ช่วยให้เราเลือกทําตามความชอบธรรมมากกว่าอารมณ์ ทําให้วิถีชีวิตโดยส่วนรวมเป็นระเบียบ
และดีงาม ประโยชน์ต่อตนเองที่สําคัญที่สุด คือ ช่วยให้หลุดพ้นจากกิเลส เพราะมีปัญญาช่วยให้รู้เท่าทัน
กิเลสต่าง ๆ ทําให้กําจัดละวางจากกิเลสเหล่าน้ันได้ 

ประโยชน์ต่อสังคม ถ้าทุกคนในสังคมมีปัญญา คิดดี ทําดี และพูดดี ไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือ
เหตุผล ปัญหาต่าง ๆ เช่น ความขัดแย้ง การแบ่งแย่งชิงดี ชิงเด่น การทะเลาะวิวาท การคดโกง ก็ลดลง 
สังคมก็สงบเรียบร้อยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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4.4 สรุป  
กรรมฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสะท่านหมายพระนิพพานเป็นทางสายเอก พระ

นิพพานเป็นธรรมอันปราศจากมลทินทั้งปวง และมีความบริสุทธ์ิแท้จริง วิสุทธิมรรคจึงหมายถึงทางสู่
ความบริสุทธ์ิ หรืออุบายที่เป็นเคร่ืองบรรลุพระนิพพาน 

เน่ืองจากธรรมที่ให้ไปถึงความบริสุทธ์ิ มีลักษณะการอธิบายได้อย่างหลากหลาย ทั้งต่าง
สถานที่ ต่างบุคคล ต่างสถานการณ์ ดังน้ัน ทางหรืออุบายจึงมีต่างระดับกัน เพราะภูมิธรรมของบุคคล
และจริตอัธยาศัยความชอบไม่เหมือนกัน อุบายหรือทางต่างระดับน้ี แต่ละระดับมีขีดความสามารถไป
ถึงจุดหมายไม่เท่ากัน จากระดับตํ่าเป็นพ้ืนฐานไปสู่ระดับสูง เมื่อใช้เส้นทางระดับตํ่าจนสุดทางที่ระยะ
หน่ึงแล้ว จําเป็นต้องผ่านจุดเช่ือมทาง เพ่ือไปใช้เส้นทางอีกระดับที่สูงกว่าไปได้ไกลกว่าแทน จึงจะถึง
จุดหมายได้ เช่น การบริจาคทาน รักษาศีล เป็นการเตรียมพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ เพราะทาน
และศีลเป็นที่มาของโภคทรัพย์ เวลาว่าง และสุขภาพดี เหตุที่มีความเช่ือมั่นและเรียนรู้ง่ายก็ด้วย
อํานาจของสมาธิ ส่วนการสร้างความเห็นถูกในการดํารงชีวิตอย่างมีเหตุผลเป็นอานุภาพของปัญญา  

ดังน้ัน พฤติกรรมต่างระดับของศีล สมาธิ และปัญญา จึงมีขีดความสามารถในหน้าที่ต่างกัน 
แต่เก้ือกูลซึ่งกันและกัน ความสมบูรณ์ไม่อาจเกิดจากการเจริญเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น จากการไม่
ขัดสนในโภคทรัพย์ ทําให้มีเวลาสําหรับการศึกษาค้นหาความจริง ทานและศีลจึงเป็นทางเช่ือมโยงไปสู่
ความมีปัญญา แต่มิได้เป็นเหตุให้เกิดปัญญาโดยตรง  

เมื่อทางมีอยู่มากมาย และระยะทางก็ไม่เท่ากัน จุดเช่ือมทางจึงมีความสําคัญอยู่ที่การขยาย
ขีดความสามารถในการเดินทางได้ไกลกว่า ชุมทางสุดท้ายที่เช่ือมทางร่วมต่างระดับอ่ืนๆ จนเหลือทาง
เอกทางเดียวก่อนถึงจุดหมาย ก็คือ สติปัฏฐาน 4  

สติปัฏฐาน 4 เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาโดยตรง ดังน้ัน สติปัฏฐาน 4 จึงเปรียบเป็นทางเช่ือม
สําคัญทางเดียวที่นําไปสู่ทางสายเอก คือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพราะวิปัสสนากรรมฐานมี
จุดหมายปลายทางแน่นอน คือ วิสุทธิ เป็นความบริสุทธ์ิหมดจดจากกิเลสทั้งปวง ทั้งทางกาย ทางจิต 
และทางปัญญา 

เมื่อถึงจุดหมายแล้ว จึงถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวไปมาในวัฏฏะสงสาร กล่าว
อีกนัยหน่ึง สรุปวิปัสสนากรรมฐาน มีสติปัฏฐานเป็นเหตุ และมีวิสุทธิเป็นผล ความบริสุทธ์ิมิได้เกิดขึ้น
เพียงเพราะความเช่ือ หรือการอ้อนวอน แต่เกิดขึ้นด้วยการพิสูจน์หรือด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่าน้ัน 

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ในการบําเพ็ญสมาธิไว้ 5 ประการ คือ 
1. ทําให้เกิดความสุขในโลกน้ี กล่าวคือ มีความสุขในชีวิตประจําวัน 
2. ทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสังขาร กล่าวคือ เมื่อใจเป็นสมาธิแล้ว เราก็สามารถที่จะรู้

แจ้งเห็นจริงในสังขาร เช่น ร่างกาย เป็นต้น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย จง
บําเพ็ญสมาธิ ผู้มีใจเป็นสมาธิดีแล้ว ย่อมรู้สภาวธรรมตามท่ีเป็นจริง” 

3. ทําให้ได้อภิญญา กล่าวคือ ผู้ที่บําเพ็ญสามารถเข้าสมาธิได้ดี หรือเข้าสมาบัติ 8 คือรูปญาณ 
4 และอรูปญาณ 4 ก็สามารถจะบรรลุอภิญญาได้ ดังน้ัน จึงมีพระพุทธพจน์สนับสนุนข้อน้ีว่า 

“ผู้ที่บําเพ็ญสมาธิได้สมาธิช้ันสูง คือ อัปปนา (สมาธิแน่วแน่) ก็สามารถที่จะบําเพ็ญเพียร
สูงขึ้นต่อไป และหันไปบําเพ็ญวิปัสสนา (ความรู้แจ้ง) เพ่ือเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรม และผู้



 
 

113 

น้ันก็สามารถที่จะได้อภิญญา เป็นผู้สมควรยิ่ง เพราะว่าเป็นผู้มีอายตนะ (ประตู เช่น หู ตา เป็นต้น) 
อันได้อบรมมาดีแล้ว ย่อมสมควรที่จะบรรลุคุณธรรมช้ันสูงต่อไป” 

4. ทําให้ได้ไปเกิดในพรหมโลก กล่าวคือ ผู้บําเพ็ญสมาธิจนได้ญาณ หรือ อัปปนาสมาธิ 
สามารถไปเกิดในพรหมโลก 16 ช้ัน ถ้าหากสามารถบําเพ็ญสําเร็จเพียงอุปจารสมาธิ ก็จะไปเกิดเป็น
มนุษย์ที่มีความสุขสบาย หรือเป็นมนุษย์ช้ันที่มีความสุขสบายที่สุด 

5. ทําให้สามารถเข้าสมาบัติได้ การเข้าสมาบัติ ก็คือการพักผ่อนทั้งร่างกายและใจ เป็นการ
พักผ่อนอย่างแท้จริง นี่หมายถึงการที่ได้บรรลุถึงขั้นอนาคามีและอรหันต์ ได้รูปญาณ 4 และอรูปญาณ 
4 รวมเรียกว่า “สมาบัติ 8” จึงสามารถเข้าถึงขั้นน้ีได้ การที่สามารถเข้าสมาบัติประเภทน้ี ได้เรียกว่า 
“การเข้านิโรธสมาบัติ” ซึ่งผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติน้ี สามารถจะอยู่กับที่เป็นเวลานานถึง 7 วัน โดยไม่ต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ และไม่ต้องรับประทานอาหาร หรือด่ืมนํ้าเลย” 
 



 
 
 

 

 
บทที่ 5 

บทสรุปและเสนอแนะ 
 
การวิจัยเรื่องศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิ

มรรค ในครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเอกสาร เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้
เก่ียวกับ ผลการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากแนวคิดเดิม ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนเป็นที่
ยอมรับกันเป็นหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นหลักทั่วไป ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านกายภาพ สู่การ
พัฒนาด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่กําหนดเป็นกฎเกณฑ์การปฏิบัติในปัจจุบัน และการพัฒนา
ด้านจิตใจด้วยหลักคําสอนพุทธศาสนาปรัชญาเถรวาท เพ่ือแก้ปัญหาความล้มเหลวที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้น
ไป เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ย่ังยืน สําหรับการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ให้ความรู้ที่เป็นหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ใน
ภาคปฏิบัติเพ่ือการดําเนินชีวิตที่มุ่งหวังไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน  

 
5.1 บทสรุป 

5.1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไป  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยหลักทั่วไปได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจากแนวคิดเดิมจนถึง

ปัจจุบันเป็นการพัฒนาที่มีลักษณะการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการพัฒนาให้มีความทันสมัยตลอดเวลา 
เป็นการเรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้ (Learn how to learn) และสามารถบริหารเรื่องที่รู้น้ัน โดยทําให้งาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาองค์การพร้อมกับการทําให้เป็น องค์การแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization: LO) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
ให้เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์การการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Development) เป็นกระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

5.1.2 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในปัจจุบนั  
แม้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยหลักทั่วไป จะยังใช้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาที่เริ่ม

ด้วยการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการขับเคล่ือนองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน นําไปสู่การพัฒนาองค์การให้ได้รับผลผลิตและกําไรสูงสุด และกลับสู่ความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานของตัวบุคลากรเองเป็นผลตอบแทน  เมื่อมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนองค์การให้เจริญก้าวหน้า มนุษย์เองก็เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้องค์การล้มเหลวได้เช่นกัน 
เพราะมนุษย์เป็นผู้ดําเนินการและตัดสินใจทุกอย่าง แม้ว่าการขับเคล่ือนองค์การจะดําเนินการเป็น
กระบวนการท่ีมีการควบคุมร่วมกันก็ตาม ก็ยังเกิดความล้มเหลวขององค์การมีสาเหตุจากผู้บริหารของ
องค์กร และจากการทํางานร่วมกันของบุคลากร ซึ่งเป็นไปตามพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่แตกต่าง ด้วย
การสร้างปัญหาและอุปสรรคอันอาจนําพาให้องค์การล้มเหลว เหตุดังกล่าวทําให้องค์การต่าง ๆ ให้
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ความสําคัญกับกระแสทางความคิดเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม โดยเพ่ิมการสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในองค์การ ด้วยการกําหนดเป็นข้อปฏิบัติ ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานด้าน
จริยธรรม ให้องค์กรต่างๆ ถือปฏิบัติ เช่นการกําหนดหลักธรรมาภิบาล หลักบรรษัทภิบาล การกําหนด
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ เป็นต้น การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกิดขึ้นใน
องค์การ เป็นการพัฒนาให้แก่บุคลากรในองค์การ โดยผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา คือผู้บริหารของ
องค์การและหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์การ โดยการเสนอ
แนวทางต่าง ๆ ของการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เป็นกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ปัจจุบัน 

5.1.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา 
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ที่กําหนดเป็นระเบียบข้อบังคับในปัจจุบัน เป็นเพียงการ

พัฒนาในวงกว้างแต่ไม่สามารถครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติได้พร้อมทั้งกาย ใจ และไม่สามารถ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างย่ังยืน เน่ืองจากความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นผลตอบแทน
ที่ทุกคนต้องการ การแข่งขันกันเพ่ือแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นจึงเกิดขึ้น แม้ว่าจะต้องทําลาย กลั่นแกล้ง
คู่แข่งเพ่ือตนเอง การหาโอกาสเพ่ือประโยชน์ส่วนตนด้วยการทุจริตต่าง ๆ แม้จะต้องทําความผิดก็
เสี่ยงที่จะทํา  

แนวคิดเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นรายบุคคลด้วย
ความสมัครใจ และไม่ถูกบังคับฝืนใจ ถือเป็นการพัฒนาตน ที่สามารถช่วยปลูกฝังให้เป็นคนดี นําไปสู่
การมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างแท้จริง ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เกิดความสงบสุขในสังคมทุกระดับ 
โดยยังคงหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันไว้ในกระบวนการการพัฒนา เพ่ือให้มีความรู้
ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ด้วย
วิธีการฝึกอบรมและการพัฒนาเพ่ือการปรับปรุงผลงานและพัฒนาไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิม 

ดังน้ัน การพัฒนาที่มุ่งเน้นให้บุคคลพัฒนาจากภายในตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท เพ่ือให้
เห็นความสําคัญในการพัฒนาตน แม้เป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ง่ายนัก ต้องใช้กําลังใจและความมุ่งมั่นเป็นอย่าง
มากที่จะหลีกหนีความสบายมาทําในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย คนที่สามารถปฏิบัติเช่นน้ีได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
มีใครมากําหนดหรือออกคําสั่ง จึงได้ช่ือว่าเป็นคนดีหรือเป็นผู้ประเสริฐ อันเป็นคุณสมบัติที่หลาย
องค์การต้องการให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของตน 

5.1.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
จากการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ให้ความรู้ที่เป็นหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาในภาคปฏิบัติ เพ่ือการดําเนินชีวิตที่มุ่งหวังไปสู่
เป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน เป็นธรรมอันปราศจากมลทินทั้งปวง และมีความบริสุทธ์ิแท้จริง วิสุทธิ
มรรคจึงหมายถึงทางสู่ความบริสุทธ์ิ หรืออุบายที่เป็นเคร่ืองบรรลุพระนิพพาน 

คัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นการขยายความ ว่าด้วยไตรสิกขาไว้อย่างพิสดาร เป็นปกรณ์หน่ึง ที่
ประมวลธรรมในคัมภีร์พระไตรปิฎก มาแสดงไว้เป็นหมวดหมู่โดยต้ังเป็นรูปคําถาม-คําตอบ แบ่งเป็น 3 
ภาคใหญ่ ๆ ถือแนววิสุทธิ 7 ประการเป็นหลัก โดยขยาย สีลวิสุทธิออกเป็นนิเทศต่างหาก เรียกว่า   
สีลนิเทศ แยกจิตวิสุทธิออกเป็นนิเทศหน่ึง เรียกว่า สมาธินิเทศ และแยกปัญญาวิสุทธิ ออกเป็นอีก
นิเทศหน่ึง เรียกว่า ปัญญานิเทศ รวมทั้งหมดแล้วมี 23 นิเทศ เน้ือหาใน 3 ภาค คือ 
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ภาคท่ี 1 กล่าวถึงเรื่องศีล เริ่มต้ังแต่อธิบาย ความหมายของศีล ชนิดของศีล ที่มีคุณประโยชน์
ต่อชีวิต ด้วยการรักษาศีลด้วยการประพฤติปฏิบัติ 

ภาคที่ 2 กล่าวถึงเร่ืองสมาธิ เริ่มต้นด้วยการอธิบาย ความหมายของสมาธิ ชนิดของสมาธิ 
อะไรเป็นอุปสรรคไม่ให้มีสมาธิ หรืออะไรทําให้สมาธิที่มีไม่พัฒนา วิธีเจริญสมาธิ ในเร่ืองวิธีการเจริญ
สมาธิน้ีได้กล่าวอย่างละเอียด เช่น เรื่องลักษณะสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยให้เจริญสมาธิได้ดี การมี
กัลยาณมิตรช่วยส่งเสริมแนะนํา ลักษณะจิตของผู้ที่ต้องการฝึกสมาธิและวิธีการเจริญที่เหมาะสมกับ
จริตแต่ละแบบ การเจริญสมาธิแบบ กสิณฌาน พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ มรณานุสสติ 
ฯลฯ การฝึกสมาธิแบบ อานาปานสติอรูปฌาน ประโยชน์ของการฝึกสมาธิอภิญญาจิต และอัปป
มัญญา หรือ พรหมวิหาร 4 ในคําสอนอุเบกขา ซึ่ง กสิณ อานาปานสติ และพรหมวิหาร 4 เฉพาะ
อุเบกขา ให้ขีดขั้นความสําเร็จถึง จตุตถฌาน 4  

ภาคท่ี 3 กล่าวถึงเร่ืองปัญญา เริ่มต้ังแต่ความหมายของคําว่าปัญญา ลักษณะของปัญญา 
ชนิดของปัญญา วิธีการเจริญปัญญา ความรู้ต่าง ๆ เก่ียวกับสภาวะความเป็นจริง ซึ่งจําเป็นต้องรู้อย่าง
ชัดเจนเพ่ือให้ปัญญาเกิดขึ้น ได้แก่ การเข้าใจเร่ืองชีวิตซึ่งเป็นเบญจขันธ์ คือ ประกอบด้วย รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ระดับของความเข้าใจเรื่องขันธ์ 5 ดังกล่าว  อายตนะ 6  ธาตุ 18  อินทรีย์ 
22  อริยสัจจ์ 4  ปฏิจจสมุปบาท  วัฏจักรแห่งกรรมและผลแห่งกรรม กฎไตรลักษณ์ ลําดับขั้นแห่ง
ปัญญา ตลอดจนประโยชน์ของการเจริญปัญญาและการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิง  

คัมภีร์วิสุทธิมรรคน้ีเป็นการรวบรวมเน้ือหาสาระเกี่ยวกับศีล สมาธิ ปัญญา และหมวดธรรม
ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก มาอธิบายขยายความไว้อย่างเป็นระบบ ให้รายละเอียดในแง่มุม
ต่าง ๆ ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันของธรรมคําสอนที่พึงทราบเหล่าน้ัน ผู้ปฏิบัติสามารถ
ศึกษาและเข้าใจได้ว่า ถ้าหากจะปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาแล้ว จะต้องมีความรู้อะไรบ้าง ความรู้
เหล่าน้ันมีหลักการอย่างไร จะต้องปฏิบัติอะไรก่อน และอะไรหลัง เป็นต้น 

เน่ืองจากธรรมที่ให้ไปสู่ความบริสุทธ์ิ มีลักษณะการอธิบายได้อย่างหลากหลาย ทั้งต่างสถานที่ 
ต่างบุคคล ต่างสถานการณ์ ดังน้ัน ทางหรืออุบายจึงมีต่างระดับกัน เพราะภูมิธรรมของบุคคลและจริต
อัธยาศัยความชอบไม่เหมือนกัน อุบายหรือทางต่างระดับน้ี แต่ละระดับมีขีดความสามารถไปถึง
จุดหมายไม่เท่ากัน ระดับตํ่าเป็นพ้ืนฐานไปสู่ระดับสูง เมื่อใช้เส้นทางระดับตํ่าจนสุดทางที่ระยะหน่ึง
แล้ว จําเป็นต้องผ่านจุดเช่ือมทาง เพ่ือไปใช้เส้นทางอีกระดับที่สูงกว่าไปได้ไกลกว่าแทน จึงจะถึง
จุดหมายได้ เช่น การบริจาคทาน รักษาศีล เป็นการเตรียมพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ เพราะทาน
และศีลเป็นที่มาของโภคทรัพย์ มีเวลาว่าง และมีสุขภาพดี เหตุที่มีความเช่ือมั่นและเรียนรู้ง่ายก็ด้วย
อํานาจของสมาธิ ส่วนการสร้างความเห็นที่ถูกต้องในการดํารงชีวิตอย่างมีเหตุผลเป็นอานุภาพของ
ปัญญา  

พฤติกรรมต่างระดับของศีล สมาธิ และปัญญา จึงมีขีดความสามารถในหน้าที่ต่างกัน แต่
เก้ือกูลซึ่งกันและกันความสมบูรณ์ไม่อาจเกิดจากการเจริญเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น จากการไม่ขัด
สนในโภคทรัพย์ ทําให้มีเวลาสําหรับการศึกษาค้นหาความจริง ทานและศีลจึงเป็นทางเช่ือมโยงไปสู่
ความมีปัญญา แต่มิได้เป็นเหตุให้เกิดปัญญาโดยตรง  
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เมื่อทางมีอยู่มากมาย และระยะทางก็ไม่เท่ากัน จุดเช่ือมทางจึงมีความสําคัญอยู่ที่การขยาย
ขีดความสามารถในการเดินทางได้ไกลกว่า ชุมทางสุดท้ายที่เช่ือมทางร่วมต่างระดับอ่ืนๆ จนเหลือทาง
เอกทางเดียวก่อนถึงจุดหมาย ก็คือ สติปัฏฐาน 4  

ดังน้ัน สติปัฏฐาน 4 เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาโดยตรง  สติปัฏฐาน 4 จึงเปรียบเป็นทางเช่ือม
สําคัญทางเดียวที่นําไปสู่ทางเอกสุดท้าย ทางเอกน้ันคือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพราะวิปัสสนา
กรรมฐานมีจุดหมายปลายทางแน่นอน คือ วิสุทธิ (ความบริสุทธ์ิ ความหมดจด) เมื่อถึงที่หมาย คือ    
วิสุทธิแล้ว จึงเป็นการสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวไปมาในวัฏฏะสงสาร กล่าวอีกนัยหน่ึง สรุปวิปัสสนา
กรรมฐาน มีสติปัฏฐานเป็นเหตุ และมีวิสุทธิเป็นผล ความบริสุทธ์ิมิได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความเช่ือ 
หรือการอ้อนวอน แต่เกิดขึ้นด้วยการพิสูจน์หรือด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่าน้ัน 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นการให้
ความรู้ที่เป็นหลักธรรมคําสอนในภาคปฏิบัติ ฉะน้ันการศึกษาคัมภีร์วิสุทธิมรรค ในส่วนที่ต้องการ
ศึกษาหลักธรรมโดยท่ัวไปจึงสามารถศึกษาจากพระไตรปิฎกโดยตรง หรือเอกสารต่างๆทาง
พระพุทธศาสนาประกอบได้เช่นกัน ส่วนในภาคปฏิบัติสามารถสรุปเป็นการปฏิบัติที่สําคัญ
ประกอบด้วยการยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในหลักปฏิบัติเบ้ืองต้นก่อนการเจริญสมาธิทั้ง 5 ข้อ การ
เจริญสมถกรรมฐาน ด้วยการเจริญกสิณ 10 หรือการเจริญอานาปานุสติ มุ่งสู่การเจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน คือการเจริญสติปัฏฐาน 4 ด้วยการศึกษาอย่างจริงจังทางทฤษฎี และยึดถือการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ในสถานปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมและน่าเช่ือถือ มีอาจารย์ผู้สอนและควบคุมการปฏิบัติ ให้
เป็นอานิสงค์แก่ผู้ปฏิบัติ ถือเป็นการพัฒนาตนด้วยหลักคําสอนในปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
เป็นการสร้างองค์คุณเคร่ืองกําจัดกิเลสสําหรับผู้ที่มุ่งกําจัดกิเลสใช้เป็นแนวทางเพ่ือกําจัดกิเลสให้เบา
บางจนหมดสิ้นในที่สุด การปฏิบัติกรรมฐานควรเป็นการพัฒนาตนเอง โดยอิสระ ไม่ต้องปฏิบัติควบคู่
ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน แต่ให้ถือเป็นการพัฒนาบุคคล เสริม และเติมเต็มใน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ โดยองค์การให้การสนับสนุนการเจริญกรรมฐานใน
ระดับต่างๆ ตามท่ีบุคลากรสมัครใจ ในทุกด้าน 

5.2.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
ผู้วิจัยที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ควรศึกษาในประเด็น 
1. เมื่อได้รับการเจริญกรรมฐานแล้วผู้ปฏิบัติได้ผลอย่างไร ได้ระดับสูงสุดถึงระดับไหน การ

ดําเนินชีวิตภายหลังฝึกสําเร็จในระดับต่าง ๆ แล้วเป็นอย่างไร เป็นไปตามท่ีคัมภีร์กล่าวถึงอย่างไร โดย
วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือสอบถามจากท่านเหล่าน้ันโดยตรง 

2. ส่วนของอานิสงค์การปรากฏฤทธ์ิที่เกิดจากการเจริญกสิณ เป็นปรากฏการณ์อย่างไร มีใคร
ที่ได้รับปรากฏการดังกล่าวบ้าง โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์หรือสอบถามจากท่านเหล่าน้ัน
โดยตรง หรือจากเอกสารที่ได้รับการบันทึกไว้ เพราะในแนวคิดของผู้วิจัยเข้าใจว่า ปรากฏการณ์ที่ผู้
เจริญกรรมฐานได้พบน้ันเป็นเพียงปรากฏการส่วนตนโดยให้ความรู้สึกกับตัวผู้ปฏิบัติเองเท่าน้ันแต่ไม่
เป็นผลให้ผู้อ่ืนรับรู้ด้วย จึงสรุปว่าแม้ว่าจะปรากฏฤทธ์ิดังกล่าวขึ้นจึงอาจไม่เป็นประโยชน์และไม่
น่าเช่ือถือได้ว่าเป็นจริงเพราะขัดกับหลักการทางธรรมชาติซึ่งเป็นแนวทางหลักของพุทธศาสนา 
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