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บทคดัย่อ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์  ๑)  เพื่อศึกษาหลกัการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
เถรวาท  ๒) เพื่อศึกษาการเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
เถรวาท  และ ๓) เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมตามแนว
พระพุทธ ศาสนาเถรวาท   โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก  เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  การปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม  การจัดสัมมนากลุ่มย่อย การสัมภาษณ์และความคิดเห็นจากผู ้ทรงคุณวุฒิ  
ผูเ้ช่ียวชาญหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ผลการวจัิยพบว่า  
หลกัการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  เป็นการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา  มุ่งเรียนรู้

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของมนุษย ์ หลกัค าสอนท่ีส าคญัท่ีสุด คือ เร่ืองทุกข ์ และการดบัทุกขข์องชีวิต  
โดยอาศยัปัญญาเป็นเคร่ืองวินิจฉัยไตร่ตรองพิจารณาตรวจสอบและประเมินผลส่ิงท่ีเรียนรู้มาทั้งหมด  
มีแหล่งเกิดของการรับรู้และการเรียนรู้  ท่ีส่งผลให้เกิดสัมมาทิฏฐิ   ๒  ทาง ได้แก่  ๑)  ปรโตโฆสะ  
ปัจจยัภายนอก   ๒)  โยนิโสมนสิการ  ปัจจยัภายในตวับุคคล   แหล่งการเกิดปัญญา มี ๓ แหล่ง ไดแ้ก่  
๑) สุตมยปัญญา  ๒)  จินตามยปัญญา  และ ๓) ภาวนามยปัญญา   

การเรียนรู้ในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท  มีองค์ธรรมท่ี
เป็นแนวทาง ไดแ้ก่  ๑)  ปัญญา  องค์ธรรมท่ีท าให้เกิดปัญญาเห็นแจง้ในเร่ืองกรรม  ความเป็นจริง
ตามหลกัไตรลกัษณ์  และเห็นชอบดว้ยการประพฤติปฏิบติัตามหลกัการและมรรควิธีในอริยสัจ ๔ 
อนัเป็นหลกัการปฏิบติัท่ีดียิ่งและส าคญัท่ีสุดในการพฒันาชีวิตและด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้งปวง  ๒)   
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ความเพียร   ทั้งทางกายและทางจิต  ๓)  สติ  ความมีสติตั้งมัน่ในทางท่ีถูกท่ีชอบ  ท าใหเ้กิดอปัปมาท
ธรรมในการด าเนินชีวติ     

หลกัการพึ่ งตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  เป็นแนวทางการ
พฒันาสังคมท่ีใช้หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นฐานในการพฒันาเพื่อให้คน
สามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากนัได ้ โดยใชอ้งคธ์รรม  ๓ ขอ้ คือ  ปัญญา   ความเพียร  และสติ  เป็น
ปัจจยัเหตุท่ีน าไปสู่ปัจจยัผล คือ การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนั  โดยอาศยัเง่ือนไขการเรียนรู้และ
การปฏิบติั ๒ เง่ือนไขเป็นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ๑) เง่ือนไขการเรียนรู้ตามหลกัไตรลกัษณ์  และองคธ์รรม
อ่ืน ๆ ท่ีขยายความจากหลกัไตรลกัษณ์  ๒) เง่ือนไขการปฏิบติัตามหลกัอริยสัจ ๔  และการปฏิบติั
ตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมอ่ืน ๆ ท่ีขยายความจากหลกัอริยสัจ ๔  
 รูปแบบกระบวนการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพุทธศาสนาเถรวาทอธิบายได้
ดงัน้ี 

๑) ผูใ้ดจะพึ่งตนเองและพึ่งพากนัได ้ ผูน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ย  “ปัญญา” 
๒) ผูใ้ดจะพึ่งตนเองและพึ่งพากนัได ้ ผูน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ย  “ความเพียร” 
๓) ผูใ้ดจะพึ่งตนเองและพึ่งพากนัได ้ ผูน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ย  “สติ” 
๔) การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัจะเกิดข้ึนไดต้อ้งเรียนรู้และเขา้ใจในหลกั  “ไตรลกัษณ์” 
๕) การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัจะเกิดข้ึนไดต้อ้งประพฤติปฏิบติัตามหลกั  “อริยสัจ ๔” 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this dissertation were: 1) To study learning principles according to 
Theravâda Buddhism, 2) To study learning of self-reliance and social interdependency in 
Theravâda Buddhism, and 3) To develop learning process on self-reliance and social 
interdependency in Theravâda Buddhism. The data for this study were collected from the 
Tipitaka, research works, documents, participatory workshop, small group discussion and 
interview with experts in Theravâda Buddhism. 
 The results of the study showed that: 
 Learning principles in accordance with Theravâda Buddhism are based on the Threefold 
Trainings focusing on human life. The most crucial principles of instruction are related to 
sufferings and the cessation of sufferings in one’s life guided by wisdom as a tool for considering 
and testing what have been learnt. The sources of perception and learning to gain righteous 
attitude could be originated from 1) Paratoghosa; learning from others, and  2) Yonisomanasikâra; 
analytical reflection . The sources of wisdom include: 1) Sutamayapaññâ; wisdom resulting from 
study, 2) Cintamayapaññâ; wisdom resulting from reflection and 3) Bhâvanâmayapaññâ; wisdom 
resulting from mental development or through practice. 
 Self-reliance and social interdependency in Theravada Buddhism are guided by 1) 
Wisdom which will make one realize the essence of Kamma,  the truth of the Three 
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Characteristics and the principles of the Four Noble Truths, 2) Effort, and 3)  Mindfulness that is 
the cause of non-negligence in living a life. 
  Learning principles for self-reliance and social interdependency in Theravada Buddhism 
are seen as the social development approach applying Buddhist teachings as a basis of 
development in order to let human beings live on self-reliance and interdependency. The three 
principles are Wisdom,  Effort, and Mindfulness which used as the causal factors leading to result 
factors, i.e. self-reliance and interdependency based on two basic conditions; 1) Learning 
condition according to the Three Characteristics principles and other concerned derivative 
principles and 2) Practice condition according to the principles of the Four Noble Truths and other 
morals and ethics extended from the Four Noble Truths.  
 The process patterns for self-reliance and social interdependency in Theravada Buddhism 
can be explained as followed:  

1) Anyone wishes to achieve self-reliance and social interdependency, such a person 
shall have Wisdom, 

2) Anyone wishes to achieve self-reliance and social interdependency, such a person 
shall have Effort, 

3) Anyone wishes to achieve self-reliance and social interdependency, such a person 
shall have Mindfulness, 

4) Self-reliance and social interdependency can be occurred from learning and 
understanding  the truth in the Three Characteristics, and  

5) Self-reliance and social interdependency can be occurred from the practice in the Four 
Noble Truths.             
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการผู ้ควบคุม
วทิยานิพนธ์ คือ  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. สิทธ์ิ  บุตรอินทร์   รองศาสตราจารย ์ชยัวฒัน์  อตัพฒัน์  
และอาจารย ์ดร. ธีรัตม ์ แสงแกว้  ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษา  ค าแนะน า  แนวความคิด  อีกทั้งขั้นตอน
การเขียนและการจดัรูปแบบตามระเบียบของบณัฑิตวิทยาลยั  ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ต่อ
การดูแลเอาใจใส่และใหก้ าลงัใจเสมอมา 
 ขอน้อมกราบนมสัการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแด่  พระเทพดิลก (ระแบบ  ิ ต าโณ)  
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต  พระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย ์ 
(สุเทพ ปสิวโิก) คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.เปร่ือง  กิจรัตน์
ภร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร  รองศาสตราจารย์ผจญ  ค าชูสังข์  อาจารย์ประจ า
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  รองศาสตราจารยจ์  านง  คนัธิก  อาจารย์
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุวิญ  รัก
สัตย ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร  หลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต  ท่ีมีความเมตตากรุณาให้
ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการเขียนดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นอยา่งยิง่ 
 กราบนมสัการขอบพระคุณและขอบคุณอาจารย ์ บณัฑิตวิทยาลยัและเพื่อนนักศึกษาทุก
ท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามไว ้ ท่ีคอยให้ก าลงัใจพร้อมช่วยเหลือในการคน้ควา้ขอ้มูลและส่ิงท่ีน ามาเป็น
ขอ้มูลในการศึกษาตลอดมา  อีกทั้งขอขอบพระคุณและขอบคุณท่านทั้งหลายท่ีเป็นเจา้ของต ารา  ท่ี
ผูว้จิยัไดน้ ามาอา้งอิงและเป็นขอ้มูลในการเขียนวทิยานิพนธ์เล่มน้ี จนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณและขอบคุณบุคคลในครอบครัวอนัประกอบด้วยมารดา  ภรรยา  และ
บุตรสาวท่ีได้ให้ความอุปถัมภ์และให้ก าลังใจมาโดยตลอดในระยะเวลาท่ีก าลังศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษา  ขอบคุณนกัศึกษาสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน โครงการศูนยก์ารเรียนรู้
ในทอ้งถ่ิน  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจยัใน
คร้ังน้ีตั้งแต่แรกเร่ิมท าการศึกษาจนส าเร็จลุล่วงมาดว้ยดี 
 ถา้หากประโยชน์คุณงามความดีจะพึงเกิดมีจากงานวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีผูเ้ขียนขอนอ้มถวาย
บูชาแด่พระพุทธศาสนา  ครู  อาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิทยาการความรู้ทุกด้านให้แก่
ผูว้ิจยัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและสืบต่อไป  และขอบูชาคุณแก่บิดามารดาผูเ้ป็นบุพการีท่ีให้ก าเนิด
และเล้ียงดูมาโดยตลอด  ขอส่งมอบคุณความดีจากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีกลบัคืนสู่ทุกท่านท่ีไดก้ล่าวมา  
ตลอดทั้งผูอุ้ปถมัภแ์ละผูส้นบัสนุนทุกท่าน 

                                                                                                      นายสุมานพ  ศิวารัตน์ 



สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย  ก 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ  ค 
กติติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญค าย่อ  ฉ 
สารบัญ  ซ 
สารบัญภาพ  ฏ 
   

บทที ่๑   บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวจัิย ๙ 
 ๑.๓ ขอบเขตของการวจัิย ๙ 
 ๑.๔ วธีิการด าเนินการวจัิย ๑๑ 
 ๑.๕ เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง ๑๓ 

 ๑.๖ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ ๒๔ 

 ๑.๗ ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย ๒๕ 
    

บทที ่๒ หลกัการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนาเถรวาท ๒๗ 
  ๒.๑ ความเข้าใจทัว่ไปเกีย่วกบัการเรียนรู้ ๒๗ 
  ๒.๑.๑  การเรียนรู้ : แนวคิดและความหมาย ๒๘ 
  ๒.๑.๒ องค์ประกอบการได้มาของการเรียนรู้ ๓๑ 
  ๒.๑.๓ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการเรียนรู้ ๓๕ 
 ๒.๒ การเรียนรู้ตามแนวญาณวทิยา ๓๖ 
 ๒.๓ การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ๔๑ 
  ๒.๓.๑  คุณลกัษณะพเิศษของพระพุทธศาสนาเถรวาท ๔๔ 
  ๒.๓.๒  การเรียนรู้เกี่ยวกบัมนุษย์ ๕๕ 
  ๒.๓.๓  แนวคิดเร่ืองหลกัการเรียนรู้ ๖๑ 
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  ๒.๓.๔  จุดเร่ิมต้นการเรียนรู้ : บุพภาคของการศึกษา ๗๔ 
  ๒.๓.๕  หลกัการเรียนรู้ตามไตรสิกขาสู่อริยมรรค ๗๘ 
  ๒.๓.๖  หลกัการเรียนรู้ตามตามแนวอริยสัจ ๔ สู่ปฏิจจสมุปบาท ๘๘ 
  ๒.๓.๗  หลกัการเรียนรู้ตามหลกัไตรลกัษณ์ ๙๗ 
  ๒.๓.๘ ปรโตโรสะ : การเรียนรู้โดยกระบวนการซึมซับจากกลัยาณมิตร

สู่ธรรมสากจัจา 
๑๐๒ 

  ๒.๓.๘.๑ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลัยาณมิตร  ๑๐๓ 
  ๒.๓.๘.๒ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการธรรมสากจัจา ๑๐๘ 
  ๒.๓.๙  จิตตภาวนา : กระบวนการเรียนรู้โดยการพฒันาจิต ๑๑๑ 
 ๒.๔ บทสรุป ๑๑๙ 
    

บทที ่๓ การพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในสังคมตามแนวพระพทุธศาสนาเถรวาท ๑๒๒ 
  ๓.๑ ความเบื้องต้น ๑๒๒ 
 ๓.๒ แนวคิดทัว่ไปเกี่ยวกบัการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในสังคม ๑๒๕ 
  ๓.๒.๑ ปัจจัยองค์ประกอบที่น าไปสู่การพึง่ตนเองและการพึง่พากนั ๑๒๗ 
  ๓.๒.๒ รูปแบบของการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในสังคม ๑๒๘ 
 ๓.๓ แนวคิดการพึง่ตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ๑๓๕ 
  ๓.๓.๑ แนวคิดการพึง่ตนเองและการพึง่พากนั ๑๓๗ 
  ๓.๓.๒ พระพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะเป็นสถาบันหน่ึงในสังคม ๑๔๓ 
  ๓.๓.๓ การอยู่ร่วมกนัในสังคม ๑๔๗ 
  ๓.๓.๔ ปัจจัยที่น าสู่สังคมสันติสุข ๑๕๑ 
 ๓.๔ การประยุกต์หลกัธรรมเพ่ือการพึง่ตนเองและการพึง่พากันในสังคม ๑๕๓ 
  ๓.๔.๑ ธรรมนิยม : การประพฤติทีม่ีธรรมเป็นทีต่ั้งสู่การพึง่ตนเองและ

การพึง่พากนั 
๑๕๘ 

  ๓.๔.๒ สติ : บุพภาคการพึง่ตนเองและการพึง่พากนั ๑๕๘ 
  ๓.๔.๓ นาถกรณธรรมสู่สังคหธรรมเพ่ือการพึง่ตนเองสู่การพึง่พากนั ๑๖๕ 
  ๓.๔.๔ มัชฌิมาปฏิปทา : อริยสัจข้อสุดท้ายแนวทางการพัฒนาตน ๑๖๙ 
  ๓.๔.๕ มรรคในฐานะการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ ๑๗๓ 
  ๓.๔.๖ ปัญญา : ปัจฉิมภาคการพึง่ตนเองและการพึง่พากัน ๑๘๑ 
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  ๓.๔.๖.๑  แนวคิดปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๑๘๒ 
  ๓.๔.๖.๒ โยนิโสมมสิการปัจจัยแห่งการเกดิปัญญา ๑๘๙ 
 ๓.๕ บทสรุป ๑๙๔ 
    

บทที ่ ๔ วเิคราะห์ทฤษฎีหลกัการและแนวทางการพึง่ตนเองและการพึง่พากนั
ในสังคมตามแนวพระพทุธศาสนาเถรวาท 

๑๙๘ 

 ๔.๑ สถานการณ์และปัญหาสังคมในปัจจุบัน ๒๐๕ 
 ๔.๒ หลกัการและกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒๑๐ 
 ๔.๒.๑ แหล่งเกดิการเรียนรู้ปัจจัยแห่งสัมมาทฏิฐิ ๒๒๒ 
 ๔.๒.๒ รูปแบบและลกัษณะการรับรู้และการเรียนรู้หลกัธรรมค าสอน ๒๓๔ 
 ๔.๒.๓ การน้อมน าหลกัธรรมเพ่ือการพึง่ตนเองและการพึง่พากนั ๒๔๑ 
 ๔.๒.๔ ปัจจัยแหล่งเกดิการเรียนรู้เพ่ือการพึง่ตนเองและการพึง่พากนั ๒๔๘ 
 ๔.๓ หลกัการและแนวทางการน าองค์ธรรมมาปฏิบัติเพ่ือการพึง่ตนเองและ

การพึง่พากนั 
๒๕๓ 

   

  บทที ่๕ บทสรุป และข้อเสนอแนะ ๒๖๓ 
 ๕.๑ สรุปผลการศึกษา : หลกัการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒๖๔ 
 ๕.๑.๑ บุพภาคของการเรียนรู้ ๒๖๔ 
 ๕.๑.๒ กระบวนการเรียนรู้ ๒๖๕ 
 ๕.๑.๓ จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ๒๖๖ 
 ๕.๑.๔ ผลของการเรียนรู้ ๒๖๗ 
 ๕.๒ สรุปผลการศึกษา : การเรียนรู้เพ่ือการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัตาม

แนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒๗๐ 

 ๕.๒.๑ รูปแบบและลกัษณะการพึง่พาของพุทธศาสนิกชน ๒๗๐ 
 ๕.๒.๒ หลกัการแนวทางการน าองค์ธรรมมาปฏิบัติเพ่ือการพึ่งตนเอง

และการพึง่พากนั 
๒๗๒ 

 ๕.๒.๓ รูปแบบลกัษณะการพึง่ตนเองและการพึง่พากนั ๒๗๓ 
 ๕.๓ ทฤษฎหีลกัการและแนวทางเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งพากันตามแนว ๒๗๘ 
 ๕.๔ ข้อเสนอแนะ ๒๘๖ 
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 ๕.๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ ๒๘๖ 
 ๕.๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๘๗ 
 ๕.๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๒๘๗ 

 
บรรณานุกรม ๒๘๘ 
  

ภาคผนวก  ๒๙๕ 
 ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย ๒๙๖ 
 ภาคผนวก ข แบบสอบถาม ๓๐๑ 
 ภาคผนวก ค ภาพกจิกรรมการมีส่วนร่วม เสวนากลุ่ม และการจัด Focus 

Group 

๓๐๙ 

    

ประวตัิผู้วจิัย  ๓๒๑ 
 

 

 



สารบัญค าย่อ 
 

พระไตรปิฎกใช้ส ำหรับอำ้งอิงในกำรศึกษำคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษำคน้ควำ้จำกพระไตรปิฎก
ภำษำไทยฉบบัหลวง พระไตรปิฎกภำษำบำลีฉบบัสยำมรัฐ  และพระไตรปิฎกฉบบัพร้อมอรรถกถำ 
(๙๑ เล่ม) มหำมกุฏรำชวิทยำลยั เป็นหลกัในกำรอำ้งอิง  และใชช่ื้อยอ่ของคมัภีร์พระไตรปิฎก คมัภีร์
อรรถกถำ และคมัภีร์ฎีกำไดว้ำงไวท้ำ้ยขอ้ควำมงำนวิจยัท่ียกมำอำ้งอิง     ช่ือยอ่ของคมัภีร์เหล่ำนั้นมี
ค ำเตม็ดงัต่อไปน้ี 

พระวนัิยปิฎก                               ค าเต็ม 

                       ว.ิมหำ.    วนิยปิฏก  มหำวภิงฺค 

             ว.ิม.    วนิยปิฏก  มหำวคฺค 
  ว.ิป.    วนิยปิฏก  ปริวำรวคฺค 

พระสุตตันตปิฎก   
  ที.สี.    สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกำย  สีลกฺขนฺธวคฺค 

  ที.ม.    สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกำย  มหำวคฺค 

  ที.ปำ.    สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกำย  ปำฏิกวคฺค 
  ม.มู.    สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกำย  มูลปณฺณำสก 

  ม.ม.    สุคฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกำย  มชฺฌิมปณฺณำสก 
  ม.อุ.    สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกำย  อุปริปณฺณำสก 

  ส .ส.    สุตฺตนฺตปิฏก  ส ยตฺุตนิกำย  สคำถวคฺต 

  ส .นิ.    สุตฺตนฺตปิฏก  ส ยตฺุตนิกำย  นิทำนวคฺค 

  ส .ข.    สุตฺตนฺตปิฏก  ส ยตฺุตนิกำย  ขนฺธวคฺค 

  ส .สฬำ.    สุตฺตนฺตปิฏก  ส ยตฺุตนิกำย  สฬำยตวคฺค 

  ส .ม.    สุตฺตนฺตปิฏก  ส ยตฺุตนิกำย  มหำวำรวคฺค 

  อง.เอก.    สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกำย  เอกนิปำต 

  องฺ.ติก.    สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกำย  ติกนิปำต 

  องฺ.จตุกฺก.   สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกำย  จตุกฺกนิปำต 

  องฺ.ปญฺจก.   สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกำย  ปญฺจกนิปำต 

  องฺ.ฉกฺก.   สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกำย  ฉกฺกนิปำต 

  องฺ.สตฺตก.   สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกำย  สตฺตกนิปำต 

  องฺ.อฏฺ ก.   สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกำย  อฏฺ กนิปำต 
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  องฺ.ทสก.   สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกำย  ทสกนิปำต 
  ข.ุข.ุ    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกำย  ขุทฺทกปำฐ 
  ข.ุธ.    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกำย  ธมฺมปท 

  ข.ุอิติ.    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกำย  อิติวตฺุตก 

  ข.ุสุ.    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกำย  สุตฺตนิปำต 

  ข.ุว.ิ    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกำย  วิมำนวตฺัถุ 

  ข.ุเถร.    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกำย  เถรคำถำ 
  ข.ุชำ.    สุตฺตนฺตปิฎก  ขทฺุทกนิกำย  ชำดก 
                  ข.ุชำ.จตฺตำฬีส.                               ขทฺุทกนิกำย  ชำดก  จตฺตำฬีสนิปำต 

                           ข.ุชำ.มหำ.                                       ขทฺุทกนิกำย  ชำดก  มหำนิปำต 

พระอภิธรรมปิฎก   

                          อภิ.ว.ิ    อภิธมฺมปิฎก  วภิงฺค 

             อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก    
                           ที.อ.                               ทีฆนิกำย  อฎฺฐกถำ (สุมงฺคลวลิำสินี) 
                           ส .อ.                                               ส ยตฺุตนิกำย  อฎฺฐกถำ  (สำรตฺถปกำสินี) 
                           ส .สฬำ.    ส ยตฺุตนิกำย  สฬำยตนวคฺค 
                           องฺ.อ.                                             องฺคุตฺตรนิกำย  อฎฺฐกถำ  (มโนรถปูรณี) 
                           อิติ. อ.                อิติวุตฺตก  อฎฺฐกถำ  (ปรมตฺถทีปนี) 
              ปกรณวิเสส 
                          วสุิทฺธิ.                                            วสุิทฺธิมคฺค  

ส ำหรับกำรอำ้งตวัเลขท่ีอยูห่ลงัช่ือยอ่ของคมัภีร์  มี ๒ แบบ คือ  
๑. แบบเลข ๓  ตอน คือ เลขเล่ม/เลขข้อ /เลขหน้ำ ตัวอย่ำงเช่น วิ.จุล . ๗ /๓๘๘ /๑๙๕ .  

หมำยถึง พระวนิยัปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗/ขอ้ ๓๘๘/หนำ้ ๑๙๕. 
๒. แบบเลข ๒ ตอน คือ เลขขอ้/เลขหนำ้ ตวัอยำ่งเช่น ที.อ. ๑/๖๑. หมำยถึง ทีฆนิกำย อฎฺฐก

ถำ (สุมงฺคลวิลำสินี)  ขอ้ ๑/หนำ้ ๖๑. หรือ  วิสุทฺธิ. ๑/๑๘๔.  หมำยถึง วิสุทฺธิมคฺค  ขอ้ ๑/หนำ้ ๑๘๔.
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สารบัญแผนภาพ 

  หน้า 
แผนภาพที ่๒.๑ กรอบแนวคิดแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  

ปัจจัยผลและเง่ือนไขทีม่ีผลต่อการเรียนรู้การพึง่ตนเองและการพึง่พา
กนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  

๒๓ 

แผนภาพที ่๒.๒ ความสัมพันธ์ต่อเน่ืองการปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขากับอริยมรรค
มีองค์ ๘    

๘๗ 

แผนภาพที ่๒.๓ กระบวนธรรมการเกิดดับของชีวิตตามหลักอริยสัจ ๔ที่สัมพันธ์กับ
หลกัปฏิจจสมุปบาท 

๙๗ 

แผนภาพที ่๓.๑ กระบวนการพึง่ตนเองและการพึง่ผู้อ่ืนข้ันพืน้ฐาน ๑๓๓ 
แผนภาพที ่๓.๒ รูปแบบลกัษณะของการพึ่งตนเองและการพึง่พากันในยุคของการพฒันา ๑๓๔ 
แผนภาพที ่๓.๓ หลักการพัฒนาชีวิตตามแนวอริยมรรคมีองค์ ๘ ที่สัมพันธ์กับหลัก

ไตรสิกขาและอริยสัจ ๔   
๑๘๐ 

แผนภาพที ่๔.๑ กระบวนการปรโตโฆสะปัจจัยการเกดิสัมมาทฏิฐิและมิจฉาทฏิฐิ ๒๓๑ 
แผนภาพที ่๔.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเกิดสัมมาทิฏฐิของปรโตโฆสะและ

โยนิโสมนสิการกบัการด าเนินชีวติของมนุษย์                 
๒๓๓ 

แผนภาพที ่๔.๓ ลกัษณะเฉพาะกระบวนการเกดิของการพึง่ตนเองและการพึง่พากนั ๒๕๒ 
แผนภาพที ่๕.๑ ข้ันตอนหลกัการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท                                       ๒๖๘ 
แผนภาพที ่๕.๒ ฐานการเกดิปัญญาตามฐานการเกดิการเรียนรู้                                      ๒๖๙ 
แผนภาพที ่๕.๓ รูปแบบลักษณะการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันตามแนวพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาท 
๒๗๖ 

แผนภาพที ่๕.๔ รูปแบบลกัษณะการพึง่ตนเอง                                                                               ๒๗๗ 
แผนภาพที ่๕.๕ รูปแบบลกัษณะของการพึง่ตนเอง                                                                               ๒๗๗ 
แผนภาพที ่๕.๖ กรอบความคิดของทฤษฎีหลกัการเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึง่พากัน ๒๗๘ 
แผนภาพที ่๕.๗ ทฤษฎหีลกัการเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึง่พากันตามแนวพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาท                                                 
๒๘๓ 

แผนภาพที ่๕.๘ Model  WEM ; Wit  E-li  Mich. กระบวนการเรียน รู้เพ่ื อการพึ่ ง 
ตนเองและพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท “เข้าใจรู้แจ้ง ท า
ให้ได้ ไม่ประมาท” 

๒๘๕ 

 



 
 

บทที ่๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ปัจจุบนัสังคมไทยรวมถึงสังคมอ่ืนในโลกตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของวตัถุนิยมและบริโภค
นิยมสุดโต่ง เป็นเหตุท าใหส้ังคมไทยเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และประสบปัญหา คือ ความทุกข์
เพิ่มข้ึนตามล าดบัเส่ียงต่ออนัตรายทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกบัแนวทางการพฒันาท่ีผา่นมา
เจริญรอยตามปรัชญาสังคมเศรษฐกิจตะวนัตกท่ีไม่ไดรั้บการคดัสรรกลัน่กรองและประยุกต์ โดย
เน้นความเจริญทางดา้นวตัถุเป็นหลกั และการขยายตวัเติบโตเพิ่มพูนปริมาณตวัเลขทางเศรษฐกิจ 
โดยให้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตวัเอก จึงท าให้มีการแข่งขนักนัสูงและค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ประโยชน์ส่วนรวม การแพร่กระจายของวฒันธรรมและนวตักรรมต่าง ๆ 
นั้นเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัคนไทยจ านวนมากยงัขาดความสามารถในการเรียนรู้เพื่อการ
กลัน่กรองและเลือกใชป้ระโยชน์จากวฒันธรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเหล่านั้นไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั
และมีเหตุผล จึงเป็นสาเหตุการน าไปสู่การครอบง าทางวตัถุนิยมและบริโภคนิยม กล่าวไดว้า่ มนุษย์
เกิดมาในโลกน้ี ต่างด้ินรนแสวงหาปัจจยัต่าง ๆ ในการด ารงชีพเพื่อความอยู่รอดและอยูดี่แห่งชีวิต
ของตน คุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการและปรารถนาเป็นอยา่งยิ่ง ยิ่งในยุคแห่งเทคโนโลยี
ส่ือสารไร้พรมแดน การส่ือสารวฒันธรรมและค่านิยมต่าง ๆ ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลก 
ปัจจุบนัค่านิยมเร่ืองวตัถุนิยมและบริโภคนิยมมีอิทธิพลต่อมนุษยเ์ป็นอย่างมาก มนุษยด้ิ์นรนต่อสู้
แก่งแย่งแข่งขนักนัเขม้ขน้มากข้ึนทุกที จนเป็นท่ีน่าวิตกกงัวลวา่ การด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกนั
ของมนุษยใ์นสังคมจะเป็นเช่นไรในอนาคต เม่ือคนในสังคมแต่ละคนแสวงหาความสุขจากการ
บริโภคตามแนวปรัชญาวตัถุนิยม เพื่อสนองความอยากและความตอ้งการของตนให้ไดม้ากท่ีสุด 
โดยเช่ือว่าถ้าชีวิตขาดในส่ิงน้ีแลว้ทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิตก็ไร้ความหมาย ส่ิงหน่ึงท่ีขาดหายไปใน
สังคม คือ เร่ืองคุณค่าของศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีถูกตอ้งดีงาม จนท าให้เกิดปัญหาสังคม
ท่ียากแก่การป้องกนัเยยีวยารักษา  
 จากสภาพการณ์ท่ีปรากฏข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เป็นความเปล่ียนแปลงวิถีชีวติส่วนตวัและสังคม
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบแบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม ค่านิยมและการด าเนินชีวิตของ
คนในสังคมท่ีขาดดุลยภาพและความพอดีท่ีท าให้เกิดปัญหาชีวิตและสังคม เช่น ความสัมพนัธ์



 ๒ 

ระหวา่งบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสถาบนัต่าง ๆ ในสังคม แบบตวัใครตวัมนั ใครแข็งแรงใคร
อยู ่ใครไม่แข็งแรงก็พา่ยแพไ้ป “ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัธรรมชาติ จาก
เดิมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบทั้งแนวด่ิงและแนวราบ มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัท า
ใหส้ังคมด ารงอยูอ่ยา่งมีเสถียรภาพและสงบสุข” ๑  เปล่ียนเป็นสังคมท่ีต่างคนต่างอยู ่มีการเอารัดเอา
เปรียบ และแข่งขนักนัสูง  สังคมส่วนใหญ่ตกอยูภ่ายใตก้ระแสวตัถุนิยมและบริโภคนิยมสุดโต่ง คน
ในสังคมขาดความรับผิดชอบหยอ่นระเบียบวินยั และจิตส านึกสาธารณะท าให้เกิดปัญหาความไร้
ประสิทธิภาพในสังคม คนในสังคมขาดคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเหตุให้สังคมเส่ือมโทรมลง เกิด
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดบัชั้น ท าให้เกิดความเสียหายทั้ งทางด้านสังคมและ
ทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง        
 การเปล่ียนแปลงของสังคมดงักล่าว เป็นสภาพหรือสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อคนส่วน
ใหญ่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา และเป็นสภาวการณ์ท่ีคนจ านวนมากเห็นว่าเบ่ียงเบนไปจาก
บรรทดัฐานของสังคมท่ียึดถือปฏิบติัอยู่ ส่งผลท าให้เกิดภาวะความไม่สมดุลกนัระหว่างวตัถุกบั
จิตใจ สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ อันเป็นสาเหตุท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเรียกวา่ ปัญหาสังคม เกิดข้ึนมากมาย  เช่น  
 ๑) ดา้นสังคม มีการเอารัดเอาเปรียบ มีความขดัแยง้กนัระหวา่งกลุ่ม มีปัญหาเยาวชน ปัญหา
อบายมุข ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและการเส่ือมทางศีลธรรม เป็นตน้ 
 ๒) ดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ท าใหเ้กิดมลภาวะ ดินเสีย 
น ้าเสีย อากาศเป็นพิษ การสูญพนัธ์ุของพืชและสัตวน์านาชนิดจากมลพิษและสารเคมี เป็นตน้ 
 ๓) ดา้นร่างกาย เม่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีมลพิษ มีการใชส้ารเคมีมากมาย โรคต่างๆ 
เช่น โรคหวัใจ โรคความดนั โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคตบัอกัเสบ โรคภูมิแพต้ลอดจนโรคเอดส์ 
เป็นตน้ เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 ๔) ดา้นจิตใจ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ เกิดโรคซึมเศร้า ขาดท่ีพึ่งทางใจ เกิดความเหงา ความวา้เหว ่
ความผิดหวงั ความรู้สึกแปลกแยก ความขดัแยง้ภายในใจ ความเครียด โรคจิต ขาดมโนธรรม เป็น
ตน้ ซ่ึงบางส่ิงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้คนฆ่าตวัตาย การท าแทง้หรือการฆ่าทารกแรกเกิด ดงัท่ีเป็น
ข่าวเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง และท่ีส าคญัท่ีสุดปัญหาด้านจิตใจจะเป็นเหตุน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ อีก
มากมาย 

                                                 

 ๑รศ. ดร. จ  านงค์ อติว ัฒนสิทธ์ิ , สังคมวิทยำตำมแนวพุทธศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๕), หนา้ ๑๓๘. 



 ๓ 

 ถ้าพิจารณาสาเหตุท่ีเกิดข้ึนของปัญหา จะเห็นว่ามีปัจจยัหลายอย่างท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
สัมพนัธ์กนั ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือทราบได้แน่นอน ดังนั้น การท่ีจะเขา้ใจถึงปัญหา
เหล่าน้ีไดน้ั้นสามารถพิจารณาจากสาเหตุ ๔ ประการ คือ 
 ๑) การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อพื้นฐานของ
โครงสร้างทางสังคม รวมทั้งมีผลต่อบุคคลและกลุ่มคน ถา้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั
การเปล่ียนแปลงในเวลาท่ีอนัควร ก็จะเกิดปัญหาเขา้กบัสังคมไม่ได ้และจากการท่ีปรับตวัไม่ไดน้ี้
เองจึงท าใหเ้กิดปัญหาข้ึน 
 ๒) การเสียระเบียบ หรือ ความไม่เป็นระเบียบทางสังคม สังคมท่ีไม่เป็นระเบียบ คือ สังคม
ท่ีไม่สามารถจะควบคุมสมาชิกของสังคมให้ปฏิบติัตามระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ หรือบรรทดั
ฐานท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการอยูร่่วมกนัในสังคม เป็นความลม้เหลวของจารีตประเพณี 
 ๓) สภาพแวดลอ้มและสภาพธรรมชาติเส่ือมโทรม ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือของมนุษย์
เป็นผูท้  าลาย โดยเฉพาะการตดัไม่ท าลายป่า ซ่ึงส่งผลให้ป่าไม่ในประเทศไทยลดจ านวนลงอย่าง
รวดเร็ว จนส่งผลน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติท่ีไม่เป็นผลดีต่อการด ารงอยูข่องมนุษย ์ 
 ๔) บุคลิกภาพหรือพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ บุคคลท่ีเกิดมาแต่ละคนจะมีลกัษณะท่ี
เป็นตวัของตวัเองโดยเฉพาะ แมจ้ะมีลกัษณะร่างกายเหมือนกนั มีสภาพแวดลอ้มอย่างเดียวกนั แต่
การเรียนรู้ไม่เหมือนกนั พฤติกรรมของแต่ละบุคคลข้ึนอยู่กบัส่ิงแวดล้อมท่ีหล่อหลอมบุคคลนั้น 
โดยแต่ละคนสามารถท่ีจะเลือกเรียนรู้ได ้และพฤติกรรมนั้น ๆ มีทั้งท่ีสังคมยอมรับ และไม่ยอมรับ 
 จากสาเหตุของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว ถา้พิจารณาให้ดีและถูกตอ้งแลว้สามารถท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขให้หมดไป หรือท าให้บรรเทาลงได้ แต่เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุของปรากฏการณ์ทาง
สังคมท าให้เห็นวา่  ในการพฒันาเสริมสร้างความเขม้แข็งฐานรากของสังคมเพื่อน าไปสู่การพฒันา
สังคมท่ีสมดุล มีคุณภาพและย ัง่ยืนในระยะท่ีผา่นมานั้นยงัไม่มีความกา้วหนา้เท่าท่ีควร นัน่เพราะวา่
ไม่ได้เสริมสร้างฐานรากจากภายใน คือ จิตใจคน แต่มุ่งเน้นเสริมสร้างหรือพึ่ งพาจากฐานราก
ทรัพยากรภายนอก คนในสังคมซ่ึงเป็นก าลงัเบ้ืองตน้ของการพฒันาทุก ๆ ดา้น จึงขาดภูมิคุม้กนัและ
รู้ไม่เท่าทนัด้วยปัญญา จนไม่สามารถปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากกระแส
โลกาภิวตัน์ เหตุท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะละเลยองค์ประกอบหรือปัจจยับางส่ิงบางอยา่งท่ีส าคญัในการ
พฒันาเสริมสร้างฐานรากของสังคมประเทศชาติ คือ การพฒันาจิตใจ ไปหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น 
สังคมจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนท่าทีของคนในสังคมใหม่ เร่ิมตั้งแต่บุคคล สถาบนัครอบครัว ชุมชน
ไปจนถึงสังคมประชาชาติ นัน่หมายถึงจะไม่มุ่งพฒันาและเสริมสร้างเฉพาะแต่เร่ืองวตัถุนิยมหรือ
บริโภคนิยมเท่านั้น ควรสนใจและใส่ใจในเร่ืองการพฒันาและเสริมสร้างคุณค่าทางจิตใจ และ
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คุณค่าของความเป็นมนุษย ์ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการประสานกลมกลืนเก้ือกูลกนัอยา่งสมดุลกนัระหวา่ง
วตัถุกบัจิตใจ 
 การท่ีจะท าให้เกิดการพฒันาท่ีสมดุลกนัระหวา่งวตัถุกบัจิตใจ เพื่อเสริมสร้างฐานรากของ
สังคมให้เขม้แข็งอนัน าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุลมีคุณภาพและย ัง่ยืนนั้น สังคมไทยส่วนใหญ่เป็น
พุทธศาสนิกชน มีหลักธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติและเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีดี จึงสมควรและจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัการเรียนรู้ค าสอนแนวคิด 
และหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการประยุกต์ใชเ้ป็นหลกัการ อุดมการณ์และแนวทาง
ในการพฒันาตนเองและสังคม หลกัค าสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้ง
กบัวิถีชีวิตของสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง “สังคมไทยมีจุดแข็งอยู่ท่ีวฒันธรรมไทยอนัมีรากฐานอยู่ใน
พุทธศาสนา การแกปั้ญหาสังคมควรจะเอาจุดแข็งของตนเองมาใช้”๒ เพราะฉะนั้น ในฐานะท่ีเรา
เป็นพุทธศาสนิกชนควรน าหลกัธรรมค าสั่งสอนมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง สังคมมนุษยจ์ะ
เจริญหรือเส่ือม สุขหรือทุกขภ์ายใตส้งครามหรือสันติภาพก็ข้ึนอยูก่บัการประพฤติปฏิบติัของมนุษย์
เอง ถา้มนุษยไ์ม่สนใจและใส่ใจในเร่ืองศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มุ่งแต่ส่ิงท่ีเป็นวตัถุนิยม
สนใจแต่ในเร่ืองของการบริโภคท่ีเกินตวั ไม่พยายามท่ีจะสร้างคุณค่าแห่งความพอดีให้เกิดข้ึนกบั
ตนเองและสังคม  เม่ือเป็นเช่นน้ีจิตใจของมนุษยก์็จะเป็นไปเพื่อความโลภ เพื่อผลประโยชน์ของตน
และพวกพอ้ง การเอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียนกนั การท าลายล้างกนัก็มีมากข้ึน แต่ถ้ามนุษย์
สนใจ และใส่ใจศึกษาหรือเรียนรู้เร่ืองศีลธรรมคุณธรรมท่ีเป็นฐานรากแห่งความเจริญและความ
สงบสุขท่ีแทจ้ริงของชีวิตตนแลว้ จะท าให้ชีวิตของตนมีคุณค่า และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีประเสริฐ 
สามารถพึ่งตนเองได ้และยงัเป็นท่ีพึ่งพาของผูอ่ื้นไดด้ว้ย 

เพราะฉะนั้น การท่ีมนุษยจ์ะปฏิบติัต่อส่ิงทั้งหลายได้อย่างถูกตอ้งให้ลุล่วงผ่านไปด้วยดี 
มนุษยต์อ้งมีความรู้เพื่อปฏิบติัต่อส่ิงนั้น ๆ ไดถู้กตอ้งและไม่มีปัญหาเกิดข้ึน แต่ในความเป็นจริงแลว้
เม่ือมนุษยเ์กิดข้ึนมาก็ยงัไม่รู้วา่อะไรเป็นอะไร หรือแมแ้ต่ชีวิตของมนุษยเ์องก็ยงัไม่รู้จกั การอยูร่อด
และการมีชีวิตท่ีดีของมนุษยจึ์งตอ้งอาศยัการเรียนรู้ มนุษยมี์ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ท่ีเรียกว่า
อายตนะ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัน าชีวิตของมนุษย ์เป็นทางรับรู้ประสบการณ์ เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการรับรู้และแสวงหาปัญญาของมนุษย์  ดงันั้น จึงกล่าวได้ว่า
หนทางท่ีจะน ามนุษยไ์ปสู่ความดีและความสุขท่ีแทจ้ริง คือ “การศึกษาหรือการเรียนรู้”  เส้นทาง
การศึกษาหรือการเรียนรู้จะพบทุกอยา่งท่ีเป็นเร่ืองของมนุษย ์การศึกษาจะมุ่งพฒันามนุษยใ์ห้รู้จกั

                                                 
๒ประเวศ วสี, สังคมสมำนุภำพและวิชชำ : แนวคิดและยุทธศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพห์มอชาวบา้น, ๒๕๓๕) หนา้ ๔. 
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และเขา้ใจตนเอง ผูอ่ื้น และส่ิงรอบ ๆ ตวัของมนุษยท์  าให้มนุษยส์ปิริตทางสังคมข้ึน  เช่น ความรัก 
ความเมตตา ความสามคัคี การยอมรับและเขา้ใจผูอ่ื้น การเสียสละ  เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเมล็ดพืชพนัธ์ให้
เกิดความดีงามและความสุขท่ีแทจ้ริง อีกทั้งยงัหนุนน าใหม้นุษยห์นัมาตระหนกัและเอาจริงเอาจงัใน
การสร้างความดีและเพิ่มพูนความสุขให้แก่สังคม การศึกษาหรือการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีจะก่อให้เกิด
เมล็ดพืชพนัธ์ท่ีดีแก่สังคม คือ การเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา  องคค์วามรู้ทางพทุธ
ศาสนาเถรวาทเป็นองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ ซ่ึงพระองคท์รงคน้พบหลกั
สัจธรรมและกฎแห่งธรรมชาติตามความเป็นจริงดว้ยพระองคเ์อง แลว้ทรงน ามาแสดงใหช้าวโลกได้
เรียนรู้ เพื่อน าไปเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติัให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและประโยชน์ต่อส่วนรวม
หรือสังคม 

พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในประเทศอินเดียก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี จากการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจา้ เม่ือวนัเพ็ญเดือนวิสาขะ ณ โคนตน้พระศรีมหาโพธิ ต าบลอุรุเสนานิคม แควน้มคธ 
ประเทศอินเดีย ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งนั้นเรียกวา่ “พุทธคยา” หลกัธรรมค าสอนเกิดข้ึนจากการตรัสรู้
สัจธรรมของพระพุทธเจา้เอง ดว้ยความเพียรพยายาม และพระปัญญาอย่างแทจ้ริงของพระองค์เอง
ในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ มิได้อาศยัอ านาจของเทพเจา้หรือพระผูเ้ป็นเจา้ใด ๆ มาให้ความช่วยเหลือ 
พระองค์ทรงคน้หาดว้ยพระองค์เองจนประสบความส าเร็จตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงท่ีสุดดว้ยพระปัญญา
และความเพียรของพระองค์ทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นการพึ่งตนเองอย่างแทจ้ริง ดงัท่ีมีกล่าวไวใันพระพุทธ
ประวติัวา่ พระผูมี้พระภาคเจา้ ไดพ้ระปัญญาตรัสรู้ธรรมพิเศษ เป็นเหตุถึงความบริสุทธ์ิจากกิเลสาส
วะ จึงไดพ้ระนามวา่ อรห  และตรัสรู้ชอบโดยพระองคเ์อง จึงไดพ้ระนามวา่ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ๒ บท
น้ีจึงเป็นพระนามใหญ่ของพระองค”์๓  

ภายหลงัท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสรู้แล้ว ทรงอาศยัพระมหากรุณาคุณท่ีมีต่อเหล่าเวไนยสัตว ์
พระองค์ทรงประทานพระพุทธโอวาทแก่พระสาวก  ๖๐ รูป  ก่อน ท่ีจะส่ งไปประกาศ
พระพุทธศาสนาเผยแผ่ค  าสั่งสอนของพระองค์ยงัทิศต่าง ๆ เป็นคร้ังแรก ตั้งแต่พุทธกาลประมาณ 
๒๕๙๖ ปีล่วงมาแลว้ ดงัใจความในพระพุทธพจน์วา่  

 “จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย              
สุขาย เทวมนุสฺสาน   

                                                 
๓สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระพุทธประวตัิ เล่ม ๑, (หลกัสูตร

นกัธรรมชั้นตรี และธรรมศึกษาชั้นตรี), พิมพค์ร้ังท่ี ๔๔, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, 
๒๕๑๙), หนา้ ๔๖. 
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  ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อเก้ือกูลแก่ชนหมู่มากและเพื่อความสุข
แก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเก้ือกูล และเพื่อและ
ความสุขแก่เทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย”๔ 

 แมพ้ระพุทธเจา้ก็ไดเ้สด็จจาริกไปตามนิคมชนบทต่าง ๆ ทัว่ไปทั้งชมพูทวปีเพื่อประกาศสัจ
ธรรมตลอด ๔๕ พรรษา และทรงบ าเพญ็หิตานุหิตประโยชน์แก่มวลมนุษยทุ์กเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ 
ทุกชั้นวรรณะ เพื่อให้มวลมนุษยพ์ึ่งตนเองได ้และสามารถพึ่งพากนัไดอ้ยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข 
พระพุทธปณิธาน พระพุทธจริยาวตัร และพระพุทธคุณเห็นปานน้ี คือ ต้นแบบ แบบฉบบั และ
แบบอยา่งอนัประเสริฐแห่งมวลมนุษย ์ในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัและกนั 

พระธรรมท่ีพระพุทธเจา้ตรัสและทรงแสดงไว ้เป็นหลกัธรรมท่ีควรน้อมเขา้มาปฏิบติั เป็น
ธรรมท่ีอศัจรรยค์วรเรียกผูอ่ื้นให้มาดูและศึกษาได้ หลกัธรรมเหล่าน้ีเป็นธรรมท่ีผูป้ฏิบติัพึงเห็นได้
ดว้ยตนเอง  เป็นหลกัธรรมท่ีวิญญูชนหรือผูรู้้แจง้จะพึงรู้ไดเ้ฉพาะตน การทั้งหมดน้ีไม่จ  ากดัเวลา 
เกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือทุกเวลาทุกโอกาสส าหรับผูศึ้กษาและปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งดว้ยปัญญาตามหลกัธรรม 
ดงัค าสรรเสริญพระธรรมคุณท่ีวา่ 

 “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺ ิ โก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยโิก ปจฺจตฺต  
เวทิตพฺโพ วญฺิญูหิ”  
 แปลวา่ “พระธรรมอนัพระผูมึ้พระภาคเจา้ตรัสไวดี้แลว้ เป็นธรรมอนับุคคล
ผูป้ฏิบัติพึงเห็นได้เอง ไม่จ  ากัดเวลา เป็นธรรมท่ีเรียกให้ผูอ่ื้นมาดูได้ เป็นธรรมท่ี
บุคคลควรนอ้มเขา้มาปฏิบติั อนัวญิญูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตน”๕ 

 หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้มีคุณค่ามหาศาลแก่มวลมนุษยผ์ูป้ระพฤติปฏิบติัตามโดย
ชอบ  เป็นหลกัธรรมค าสอนท่ีช้ีแนะความจริง ความถูกตอ้ง ความดีงาม และประโยชน์สุขท่ียงัชีวิต
ให้เจริญกา้วหนา้ประสบสันติสุขได ้โดยอาศยัสติปัญญาในการเรียนรู้และการประพฤติปฏิบติัทาง
กาย วาจาและใจ ค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเป็นผลของปัญญาท่ีสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ และภูมิธรรมทั้งหมดท่ีสามารถช่วยให้มนุษยใ์นสังคมมีการพฒันาวุฒิภาวะ มีภูมิ
ป้องกนัตวั และสามารถด ารงอยู่ดว้ยตนเองและร่วมกบัผูอ่ื้นในความเปล่ียนแปลงของโลกไดเ้ป็น

                                                 
๔ว.ิม. ๔/๓๒ /๓๗. 
๕พระธรรมวสุิทธิกว ี(พิจิตร ิ ตวณฺโณ), แบบไหว้พระสวดมนต์ และหลกัธรรมในกำรเจริญ

วิปัสสนำ, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โรงพิมพช์วนพิมพ์, ๒๕๔๘), 
หนา้ ๗-๘. 



 ๗ 

อยา่งดี ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของมนุษยโ์ดยมนุษยแ์ละเพื่อประโยชน์สุข
จนถึงความส้ินทุกขข์องมนุษยต์ลอดเทวดาและสรรพสัตวท์ั้งปวง เป็นธรรมท่ีทุกคนสามารถน ามา
ปฏิบติัให้เกิดประโยชน์สุขท่ีแท้จริงแก่ตนเองได้ เป็นธรรมเพื่อความดีงามของสังคม เป็นธรรม
ส าหรับผู ้ครองเรือน เป็นธรรมส าหรับภิก ษุสงฆ์ เป็นสภาวธรรม และสามารถน ามาเป็น
คุณสมบติัเฉพาะตนเองได ้ 

แม้กระทั่งแผนการพัฒนาประเทศไทย ซ่ึงมีหลายแนวความคิดท่ีน ามาอภิปรายและ
เสนอแนะเพื่อการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ แต่แนวทางหน่ึงท่ีน าเสนอคือ “ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ” ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี ๙ มาเป็นปรัชญา
การพฒันาและบริหารประเทศ ดงัปรากฏอยู่ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๙ 
ปราชญท์างปรัชญาการศึกษาสังคมและเศรษฐกิจหลายฝ่ายเช่ือวา่ พระราชด าริน้ีพระองคท์รงศึกษา
กลัน่กรองตีความและประยกุตจ์ากหลกัค าสอน “มชัฌิมาปฏิปทา” หรือ “ มชัเฌนธรรม” หรือ “ทาง
สายกลาง” หรือ “ทางแห่งความพอดีสู่ความพอเพียง” ตามแนวหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อ
เป็นคุณประโยชน์ใหพุ้ทธศาสนิกชนสามารถพึ่งตนเองไดแ้ละขยายสู่การพึ่งพากนัและกนัในสังคม 
 มชัฌิมาปฏิปทา เป็น มชัเฌนธรรม อนัเป็นรากเหงา้แห่งความพอเพียง โดยใจความสรุป คือ 

 มชัเฌนธรรม จึงเป็นแห่งการน าไปสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน เพราะมัชเฌน
ธรรมจะเป็นหลกั หรือแกนท าให้การกระท าทุกอย่างสมดุลไม่ตกไปสู่ส่วนสุดขา้ง
ใดขา้งหน่ึง...ความเป็นธรรมแห่งความสมดุล ความเป็นกลางน้ีจึงเป็นกุญแจส าคญั
ในการด ารงชีวิตไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แมว้า่ในพระไตรปิฎกจะเนน้ไปท่ีความส้ินสุดแห่ง
ทุกข์เป็นทางแห่งพระอริยะ แต่ก็สามารถน ามาปรับใชก้บัการด ารงชีวิตของวิถีโลก
ได้ดุจดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ใช้เป็นหลักแห่งเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency of Economy) นัน่เอง๖ 

 จากปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนตลอดจนถึงแนวคิดนโยบายแผนการพฒันาประเทศ 
และหลกัธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ก่อให้เกิดความคิดท่ีเป็นค าถาม
ตามมา เช่น 
 ๑) สภาพการณ์ของสังคมปัจจุบนัมีกระบวนการขดัเกลาทางสังคมอย่างไร รูปแบบการ
พึ่งพาของคนในสังคมเป็นอยา่งไร มีปัจจยัเง่ือนไขอะไรบา้งท่ีท าให้คนในสังคมสามารถพึ่งตนเอง
และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัได ้ 

                                                 

 ๖สุวิญ รักสัตย ,์ “มชัเฌนธรรม : ธรรมแห่งดุลยภาพ”, สำส์นจำก บก. บัณฑิตศำส์น มมร.,  
ปีท่ี ๔ ฉบบัท่ี ๗ (พฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕๔๘) : ๑๙ – ๒๐. 



 ๘ 

 ๒) การเรียนรู้หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาของคนในสังคมมีรูปแบบลกัษณะอยา่งไร จะมี
วธีิการหรือปฏิบติัอยา่งไร ท่ีจะป้องกนั แกไ้ขปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึน โดยการใช้หลกัธรรมค าสั่ง
สอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาทมาเป็นแนวทางในการบรรเทาหรือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ๓) ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน มีหลกัธรรมค าสั่งสอนเป็นแกนหลกั
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั อีกทั้งยงัเสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรมและเสริมสร้างจริยธรรมให้เกิด
มีข้ึนในสังคม  ในแต่ละวนัประชาชนไดรั้บการอบรมจิตใจจากพระสงฆห์รือสถาบนัทางศาสนาใน
รูปแบบและโอกาสต่าง ๆ กนั แต่สังคมก็ยงัมีปัญหาเกิดข้ึนมากมายทั้งปัญหาสังคมและการเมือง 
โดยเฉพาะปัญหาทางดา้นจิตใจ ความเส่ือมศีลธรรม เป็นตน้ เพราะเหตุใดคนจึงไม่น าหลกัธรรม
ค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการด าเนินชีวติและการแกปั้ญหา
ของตน 

๔) จะมีแนวทางและวิธีการปฏิบติัอย่างไร ท่ีจะสร้างกระบวนการเรียนรู้หลกัธรรมทาง
พุทธศาสนาเพื่อการพึ่งตนเองและพึ่งพากนัในสังคมได ้ 

ดังนั้ น เม่ือเราต้องการให้สังคมเจริญ สังคมมีความสงบสุข มนุษย์พึ่ งตนเองได้และยงั
สามารถพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัได ้ปัญหาอยูท่ี่วา่มนุษยจ์ะท าอยา่งไร ท่ีจะสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน สามารถเป็นตวัของตวัเองได้ สามารถเผชิญกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนด้วยความฉลาด สามารถ
ตดัสินใจไดว้า่อะไร คือ ความถูกตอ้งดีงาม อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรคือความสุขท่ีแทจ้ริง และ
ส่ิงใดท่ีสามารถสร้างคุณค่าชีวิตของตนได้อย่างแท้จริง ค าถามและปัญหาเหล่าน้ีล้วนต้องการ
ค าตอบทั้ ง ส้ิน  และในฐานะท่ีสั งคมไทยเป็นสั งคมชาวพุทธ  หลักธรรมค าสั่ งสอนของ
พระพุทธศาสนาสามารถจะตอบค าถามเหล่าน้ีได้อย่างชัดเจน แต่เราจะเรียนรู้อย่างไรจึงจะได้
ค  าตอบท่ีเราตอ้งการ และค าตอบทั้งหมดสามารถพิสูจน์ได ้ 

ดว้ยความคิดและค าถามท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีโจทยว์ิจยัเชิงบูรณาการวา่ “การรับรู้ การ
เรียนรู้หลกัธรรมค าสอนมีรูปแบบหรือกระบวนการรับรู้ การเรียนรู้อยา่งไร และเราจะมีกระบวนการ
เรียนรู้ หรือ วิธีการประพฤติปฏิบติัอย่างไร ท่ีจะสามารถน าหลกัธรรมค าสอนมาเป็นแนวทางเพื่อการ
พึ่ งพาตนเองและการพึ่ งพากันในสังคมตามแนวพุทธศาสนาเถรวาทได้ ภายใต้บริบทของค าว่า 
พึ่งตนเอง เก้ือกูลกนั อนุเคราะห์กนั และประโยชน์สุขร่วมกนัในสังคม” โดยมีเป้าหมายของการศึกษา
ซ่ึงเป็นศาสนกิจหรืองานดา้นพระพุทธศาสนาท่ีพุทธศาสนิกชนพึงปฏิบติั คือ  

๑) การเล่าเรียนศึกษาหลกัธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ 
๒) การปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ 
๓) การน าหลกัธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ไปเผยแผส่ั่งสอน คือ เม่ือตนเองเรียนรู้และ

ปฏิบติัไดแ้ลว้ ก็น าไปบอกกล่าวแนะน าใหผู้อ่ื้นไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตาม 



 ๙ 

ส่วนเป้าหมายปัจจยัผลของการศึกษา คือ การเปล่ียนแปลงในตวัผูเ้รียนทั้งทางดา้นปัญญา 
คุณภาพจิต อารมณ์ ทศันคติต่อธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และพฤติกรรม ตามหลกัท่ีวา่ “การเรียนรู้ คือ 
การเปล่ียนแปลง” 

  
๑. ๒ วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

        รูปแบบของการศึกษาเป็นการน าหลกัธรรมค าสอนมาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ใหม่บนฐานของปฐมความรู้เดิม จึงมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ 

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาหลกัการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๑.๒.๒  เพื่ อศึกษาการเรียนรู้การพึ่ งพาตนเองและการพึ่ งพากันในสังคมตามแนว

พระพุทธศาสนาเถรวาท 
๑.๒.๓ เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมตาม 

แนวพระพุทธศาสนาเถรวาท   

 
๑. ๓  ขอบเขตของกำรวจิัย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมตามหลกัการ
และแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท  ดงันั้นผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาไวด้งัน้ี คือ 

๑.๓.๑  ขอบเขตของเน้ือหำ  
๑)  หลกัการเรียนรู้ และแนวทางการปฏิบติัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒)  แนวคิดและรูปแบบลกัษณะการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมชาวพุทธ 
๓)  กระบวนการเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมชาวพุทธ  

๑.๓.๒  ขอบเขตของประชำกร 
ได้แก่ ผูเ้ก่ียวข้องทั้งท่ีเป็นผูส้อน ผูเ้ผยแผ่ ผูป้ฏิบติั และประชาชนทั่วไป โดยมิได้ระบุ

จ านวนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของขอ้มูล 
๑.๓.๓ ขอบเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ  
ไดแ้ก่ การท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตพื้นท่ีของการศึกษาเพื่อให้ได้ความหลากหลายของ

ขอ้มูลจากประชากรท่ีจะน ามาวิเคราะห์ ให้สอดคลอ้งตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาทั้งน้ีมิใช่
การศึกษาบริบทของพื้นท่ี แต่เป็นการศึกษาเน้ือหา แนวคิด ทศันคติของประชากรในพื้นท่ี คือ  

 ๑)   ส านักงานหอสมุดแห่งชาติ  ส านักงานหอสมุดสังกดัมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 



 ๑๐ 

๒)  สถานศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน และการปฏิบัติตามหลักค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท ไดแ้ก่  

- องค์กรพระสงฆ์ ผู ้สอน หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาแก่
ประชาชน 

-  ส านกัปฏิบติัธรรมวดัเขาบรรจบ อ. มะขาม จงัหวดัจนัทบุรี 
-  ส านกัปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดัสุพรรณบุรี วดัประสพสุข ต าบลทบัตีเหล็ก 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
- ส านกัปฏิบติัธรรมวดัโกรกสะเดา อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา 
- อ่ืน ๆ  

๓) ชุมชน และศูนยก์ารเรียนรู้สหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน ในการสังกดั
ดูแลของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ไดแ้ก่ 

-  ศูนย์การเรียน รู้   อ าเภอเมือง อ า เภอโชคชัย  อ าเภอสู งเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา        

-  ศูนยก์ารเรียนรู้  อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้  อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ 
 - ศูนยก์ารเรียนรู้  อ าเภอสมเด็จ อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้  อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้  อ าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้  อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด  
-  ศูนย์การเรียนรู้  อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอเชียงดาว อ าเภอพร้าว จงัหวดั

เชียงใหม่ 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้  อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้  อ าเภอเมือง อ าเภอนานอ้ย อ าเภอนาหม่ืน จงัหวดัน่าน 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้  อ าเภอปากพนงั อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้  อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม    

 



 ๑๑ 

๑.๔ วธิดี ำเนินกำรวจิัย 

         ในการศึกษา การเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งกนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท   
เป็นการศึกษาวิจยัเชิงบูรณาการทางคุณภาพและภาคสนามน าสู่การประยกุต ์มุ่งน าผลการวิจยัท่ีเป็น
ความรู้ใหม่ท่ีได้จากความรู้ดั้ งเดิมเป็นพื้นฐาน ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหลักธรรมให้
สอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์ทางสังคม จึงจ าเป็นจะตอ้งศึกษาวิจยัในเร่ืองของปัจจยัต่าง ๆ ทั้งปัจจยั
เหตุ ปัจจยัท่ีเป็นผล และเง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อเร่ืองท่ีศึกษา  เพื่อจดัระบบการศึกษาให้ถูกต้อง
สมจริงมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ ดังนั้ น ผูว้ิจยัจึงใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการวิจยัแบบตะวนัตกเรียกว่า Participatory Action Research. 
(PAR.) เพื่อน าขอ้มูลมาสนบัสนุนอา้งอิงผลการวิจยั ทั้งน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั
อยา่งถูกตอ้งแบบบูรณาการท่ีสามารถตรวจสอบและประเมินความน่าเช่ือถือได ้โดยมีกระบวนการ
ศึกษา ดงัน้ี 

๑.๔.๑ การศึกษาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง กรมการศาสนา พระไตรปิฎกภาษา
บาลีฉบบัสยามรัฐ พระไตรปิฎกภาษาไทย มหามกุฏราชวทิยาลยั  

๑.๔.๒ การทบทวนความรู้จากเอกสารและวรรณกรรมต่างๆ (Review literature) เพื่อให้
เห็นภาพโดยรวมของการน าแนวคิดพุทธศาสนาเถรวาทมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ในฐานะเป็น
องคค์วามรู้ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต  

๑.๔.๓ การศึกษาโดยการใชเ้ทคนิคการวจิยัเชิงคุณภาพ ดงัน้ี  
๑) การใช้แบบสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นองค์ประกอบ

เบ้ืองต้นเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความเข้าใจ ความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึก และอารมณ์ของกลุ่ม
ประชากรท่ีศึกษามี ๒ ลกัษณะ คือ 

๑.๑) แบบสอบถามท่ีก าหนดค าตอบให้ (Check-list) หรือแบบปรนยัประกอบดว้ย 
๔ ส่วน คือ 

ส่วนท่ี ๑  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี ๒  การเรียนรู้และความเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ส่วนท่ี ๓  การน าหลกัธรรมไปใชเ้พื่อการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากนัและกนั 
ส่วนท่ี ๔  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

๑.๒) แบบสอบถามปลายเปิด (Open end ) หรือแบบอตันยัเพื่อใหผู้ต้อบไดต้อบ
อยา่งเสรี 



 ๑๒ 

๒) การใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เป็นแนวค าถามการ
สัมภาษณ์ผูช้  านาญการ หรือนกัวิชาการท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา และบุคคลทัว่ไปท่ีเห็นวา่
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองท่ีศึกษา 

๓) การจดั Focus Group คือ การจดัเสวนากลุ่มย่อยท่ีเน้นหัวข้อเน้ือหาเฉพาะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาเพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นจากประชากรท่ีศึกษาฝ่ายต่าง ๆ โดยการแบ่งกลุ่มหรือ
จดักลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเร่ืองท่ีก าหนดไว ้เช่น แนวคิดในการพึ่ งตนเองของ
สังคมไทย รูปแบบและลกัษณะของการพึ่งตนเองและพึ่งพากนัในปัจจุบนั การน าหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใชใ้นการพึ่งตนเองและพึ่งพากนั เป็นตน้ 

๑.๔.๔ การศึกษาโดยการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research ) คือ ผูท้  า
การศึกษาไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมท่ีพื้นท่ีท าการศึกษาเป็นผูจ้ดั เช่น การเขา้
ร่วมปฏิบติัธรรม เป็นตน้ และผูท้  าการศึกษาไดข้อความร่วมมือจากประชากรท่ีศึกษาบางกลุ่มให้มี
ส่วนร่วมในการศึกษาร่วมกนั  

๑.๔.๕  การเก็บรวมรวมขอ้มูล 
   ๑) ความรู้ท่ีได้จากการทบทวนเอกสารต่างๆ (Review Literature) ในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พึ่งตนเองและพึ่งพากนัในสังคมไทย 

 ๒) ขอ้มูลท่ีไดจ้าก 
(๑)   แบบสัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม  
(๒)  แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

   (๓)  การมีส่วนร่วมทั้งผูว้จิยัและประชากรท่ีศึกษา 
    (๔)  การสนทนากลุ่มทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก 
   (๕)  การสังเกตการณ์ 
 ๑.๔.๖  การวเิคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผล 

  ๑) การวิเคราะห์ด้วยมือ Manual Tabulation เช่น การจัดล าดับการแสดงความ
คิดเห็นหรือการจดัแบ่งขอ้มูลแต่ละขอ้มูล 
  ๒) การวเิคราะห์เน้ือหาดว้ยการสังเคราะห์ Content Analysis ขอ้มูลต่างๆท่ีเก็บมา 
       ๑.๔.๗  การจดัประชุมสัมมนายอ่ย เพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นของผูรู้้ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 



 ๑๓ 

๑.๕  เอกสำรและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในการวิจยัหัวขอ้เร่ือง การเรียนรู้การพึ่งตนเองและพึ่งพากนัในสังคมตามแนวพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาท ผูศึ้กษาเช่ือวา่ ความรู้หรือหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท สามารถน ามาเป็น
หลักการประพฤติปฏิบัติเพื่อพฒันาคนอนัส่งผลให้คนสามารถพึ่ งตนเองและพึ่ งพากันได้ แล้ว
น าไปสู่การพฒันาประเทศในท่ีสุด จึงไดน้ าเอกสาร งานวิจยั ทฤษฎีและกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งมา
เป็นข้อมูลส าคัญส าหรับใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยเอกสาร งานวิจยั ทฤษฎีต่างๆ และกรอบ
แนวคิด ดงัต่อไปน้ี คือ 

 ๑.๕.๑  หลกัธรรมค าสอนต่าง ๆ ท่ีกล่าวไวใ้นพระไตรปิฎก  เช่น 
หลกัการพึ่งตนเอง 
หลกัการพึ่งพาอนุเคราะห์เก้ือกูลกนั 
หลกัการอยูร่่วมกนัในสังคม 
หลกัการเรียนรู้ตามแนวไตรสิกขา ไดแ้ก่ สีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา 
หลกัการเรียนรู้ตามแนวอริยสัจ ๔ ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรค 
หลกัการเรียนรู้ตามแนวปฏิจจสมุปบาท ไดแ้ก่ ปัจจยัการเกิด และปัจจยัการดบั 
หลกัการเรียนรู้ตามแนวไตรลกัษณ์ ไดแ้ก่ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา 
หลกัการเรียนรู้ตามแนวมชัฌิมาปฏิปทา เป็นตน้ 

 ๑.๕.๒ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและการพฒันาตามแนวพระพุทธศาสนา 
๑) งานวิจยัเร่ือง “การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามแนว

พุทธศาสตร์”๗ ผูว้ิจยัใชอ้งคค์วามรู้ทางพุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุผลในการพฒันา ศึกษาแนวคิดต่าง 
ๆ ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) รวมทั้งศึกษาเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ 
ทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางพระพุทธศาสนา และผูว้ิจยัได้จดัเสวนา
วิชาการในหมู่ผูเ้ช่ียวชาญ ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบของการศึกษาน้ี คือ การพฒันาตามแนวพุทธ
ศาสตร์ท่ีเป็นการพฒันาท่ีถูกทาง (สัมมาพฒันา) และการพฒันาท่ีไดส้มดุล (สมพฒันา) จะน าไปสู่
ผลส าเร็จในการพฒันาท่ีย ัง่ยืนได ้ดว้ยการศึกษาแบบไตรสิกขา ท่ีพฒันาคนทั้งดา้นพฤติกรรม (ศีล) 
จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา ซ่ึงการศึกษาเช่นน้ีตอ้งศึกษาทั้งเน้ือหา (ปริยติั) การลงมือปฏิบติั (ปฏิบติั)  
เพื่อใหเ้ขา้ใจปฏิจจสมุปบาท คือ กฏแห่งธรรมชาติหรือกฎของชีวิต อนัจะน าไปสู่ผลส าเร็จ (ปฏิเวธ) 

                                                 
๗ดลพฒัน์ ยศธร, “การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามแนวพุทธ

ศาสตร์”, วทิยำนิพนธ์ครุศำสตรดุษฎบีัณฑิต, (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั), ๒๕๔๒. 



 ๑๔ 

ขณะเดียวกนัก็ศึกษาวิชาการอ่ืน ๆ (วิชาการทางโลก) ไปดว้ย นอกจากนั้น ในกระบวนการเรียนการ
สอนตอ้งประกอบไปดว้ยความเป็นกลัยาณมิตรระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนดว้ย 

๒) งานวิจยัเร่ือง “หลกัการและกระบวนการของการเรียนรู้และการสอนตามหลกั
พุทธศาสตร์”๘ ผูว้ิจยัมีจุดประสงค์ในการศึกษา เพื่อวิเคราะห์หลักการและกระบวนการของการ
เรียนรู้ของมนุษย์และเพื่อวิเคราะห์หลักการและกระบวนการของการสอนตามท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก ผลของการวิจยัสรุปว่า การเรียนรู้ คือ การเกิดประสบการณ์จากการเกิดผสัสะทาง
ทวารทั้ง ๖ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนอธิบายไดด้ว้ยกระบวนการเกิดผสัสะและวิถีจิต ผลของการ
เรียนรู้โดยตรง คือ การเปล่ียนแปลงภายในจิตใจ พุทธศาสตร์มีบทบาทเด่นชดัในการเรียนการสอน
และการส่งเสริมกระบวนการในการสร้างเสริมและพฒันาสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างมาก หลักพุทธ
ศาสตร์ มีผลต่อการพฒันาการเรียนรู้และการพฒันาชีวิตในทุกระดบั การเรียนรู้ในระดบัสูงสุด คือ 
การมีปัญญารู้ส่ิงต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งตามความเป็นจริง (เกิดวิชชา) ท าใหส้ามารถจดัการแกปั้ญหาใด ๆ 
ได ้โดยมีเคร่ืองมือท่ีช่วยต่อกระบวนการเรียนรู้นั้น ๆ คือ ศรัทธา วริิยะ สติ สมาธิ และปัญญา 

กระบวนการของการเรียนรู้และการสอนตามแนวพุทธศาสตร์นั้น สามารถจดัสรุป
ในองคธ์รรม “อริยสัจ ๔” ได ้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของจุดมุ่งหมาย เน้ือหา กระบวนการเรียนการสอน 
วิธีการปฏิบติั และการตรวจสอบประเมินผล สภาพของกระบวนการเรียนรู้และการสอนตามแนว
พุทธศาสตร์ให้ความส าคญักบัทั้งเหตุและปัจจยัภายนอกและภายใน เพราะต่างมีผลต่อลกัษณะและ
ทิศทางของการเรียนรู้และการรู้ได้มาก คือ เหตุนั้ นเป็นการปรุงแต่งให้แต่ละชีวิตของมนุษย์มี
รายละเอียดท่ีแตกต่างกนัไปหลากหลาย และมีปัจจยัภายในท่ีแตกต่างกนั เช่น มีศรัทธาท่ีแตกต่างกนั 
มีศกัยภาพของความเพียร สติ สมาธิ และปัญญา แตกต่างกนั ปัจจยัภายนอกท่ีดีท่ีส าคญั คือ ปัจจยั
ทางสังคม เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ครูอาจารย ์และผูค้นรอบขา้งในสังคม ควรมีลกัษณะเป็นกลัยาณมิตร 
เพราะกลัยาณมิตรมีความส าคญัต่อการช้ีแนะและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีดีและถูกตอ้ง 

ส่วนการสอนตามแนวพุทธศาสตร์นั้น เป็นการจดักิจกรรมอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งตามความเป็นจริง เพื่อใหมี้พฤติกรรมทางกาย วาจาไดเ้หมาะสม 
องคป์ระกอบการสอนท่ีส าคญัก าหนดได ้๗ อยา่ง คือ 

(๑) ผูส้อนซ่ึงมีบทบาทช้ีแนะผูเ้รียน ผูส้อนท่ีดีควรมีพื้นความรู้ท่ีดี มีศรัทธาต่อ
การสอน มีเมตตามุ่งใหป้ระโยชน์ผูเ้รียน สอนตามล าดบั สอนอยา่งมีเหตุผล 

                                                 
๘ไพรัช สู่แสนสุข, “หลักการและกระบวนการของการเรียนรู้และการสอนตามหลักพุทธ

ศาสตร์ : การวิเคราะห์พระไตรปิฎก”, วทิยำนิพนธ์ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั), ๒๕๓๙.  



 ๑๕ 

(๒) ผูเ้รียนท่ีดีควรมีความเพียร ศรัทธา และตั้งใจเรียน อยา่งไรก็ตามผูเ้รียนแต่ละ
คนจะแตกต่างกนั 

(๓) ความมุ่งหมายการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบนั ภายหน้า และ
ประโยชน์สูงสุด ทั้งส่วนดา้นร่างกาย ศีล จิตใจ และดา้นปัญญา 

(๔) เน้ือหาจ าเป็นตอ้งมีการคดัเลือกและจดัให้สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมาย พุทธ
ศาสตร์สามารถสรุปขอบเขตเน้ือหาทั้งหมดลงในอริยสัจ ๔ ได ้

(๕) บริบทแวดลอ้มตอ้งการความเป็นกลัยาณมิตร และส่วนท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มทาง
วตัถุจ าเป็นตอ้งจดัการดว้ยหลกัสันโดษและการรู้ประมาณในการบริโภค 

(๖) กระบวนการสอนควรจดัเป็นไปโดยล าดบั มีเหตุมีผล ยึดหยุ่นหลากหลาย 
โดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

(๗) การประเมินผลยึดความมุ่งหมายเป็นเกณฑ์ โดยควรจะสนบัสนุนให้ผูเ้รียน
ประเมินผลตนเอง 

นอกจากหลกัการสอนทัว่ไปตามองค์ประกอบแล้ว ยงัสามารถก าหนดหลกัการ
สอนอ่ืนไดอี้ก คือ  หลกัการสอนวินัย ท่ีเน้นสอนแนววิธีการอยู่ร่วมกนั และหลกัการสอนปฏิบติั
ภาวนา ท่ีเนน้สอนแนวการฝึกปฏิบติัพฒันาสมาธิและปัญญา   

๓) งานวิจยัเร่ือง “การศึกษาในสังคมพระพุทธศาสนาตามท่ีปรากฏในพระไตร 
ปิฎก”๙ ผูว้ิจยัใช้ระบบวิธีวิจยัเชิงบรรยาย ประเภทวิเคราะห์เอกสาร แหล่งขอ้มูลหลกัในการวิจยั 
ไดแ้ก่ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง พุทธศกัราช ๒๕๒๕ เล่มท่ี ๑-๔๕ ผลของการวิจยัพบว่า 
พระพุทธศาสนามีความเห็นว่า ชีวิตมนุษยป์ระกอบขนัธ์ ๕ การท างานประสานกนัของขนัธ์ ๕ท า
ให้มนุษยรั์บรู้โลกได้ โดยมีช่องทางติดต่ออยู่ ๒ ชุด คือ ชุดท่ีรับเขา้มี ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ 
และชุดท่ีแสดงออกมี กาย วาจา และใจ โลกท่ีควรศึกษา คือ โลกตามการรับรู้ของมนุษยเ์อง ผลของ
การศึกษาไดแ้ก่ ปัญญารู้ชดัตามความเป็นจริง คือ รู้ชดัในอริยสัจ ๔ ซ่ึงพระพุทธศาสนาไดอ้ธิบายไว้
หลายนยั จากมรรคมีองค์ ๘ ปรับให้เป็นหลกัการปฏิบติัเพื่อการศึกษาจากหยาบไปหาประณีตเป็น 
๓ ประการ เรียกว่า ไตรสิกขา อนัจะน าผูศึ้กษาบรรลุภาวะชีวิตท่ีสมบูรณ์ คือ มีปัญญาพ้นทุกข์
ส้ินเชิง และเป็นเป้าหมายการศึกษาในระดบัอุดมคติดว้ย พระพุทธศาสนาพิจารณาเป้าหมาย หรือผล
การศึกษาเป็นหลายแนว แต่ละแนวให้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัการศึกษาในแง่มุมท่ีแตกต่างกนั กิจกรรม

                                                 
๙ดุษฎี ลีตลวรางค์, “การศึกษาในสังคมพระพุทธศาสนาตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก”, 

วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั), ๒๕๓๒, ๑๕๕ 
หนา้. 



 ๑๖ 

การศึกษาก็สืบเน่ืองจากไตรสิกขา เม่ือท ากิจกรรมการศึกษาก็มีกระบวนการศึกษาเกิดข้ึนเป็นการ
เปล่ียนแปลงทางศีล สมาธิ ปัญญา กลัยาณมิตร และโยนิโสมนสิการเป็นปัจจยัเอ้ือให้เกิดการศึกษา 
ในเร่ืองการประเมินผลมีทั้งการประเมินดว้ยตวัผูศึ้กษาเอง และโดยผูอ่ื้น ขณะเดียวกนัก็มีสิกขาบท
ต่าง ๆ องค์ฌาน และการสังโยชน์เป็นเกณฑ์ในการประเมิน การวิจยัยงัพบว่า มีสังคมพระพุทธ 
ศาสนาอยู ่๒ ประเภท คือ สังคมฆราวาส และสังคมผูบ้วชซ่ึงมีลกัษณะเป็นสังคมการศึกษา มีการ
เลือกสรรสมาชิก การจัดระเบียบสังคมโดยอาศัยวินัยสงฆ์เป็นหลัก เป็นสังคมท่ีมีโอกาสใน
การศึกษา และบรรยากาศทางการศึกษาสูงกวา่สังคมฆราวาส 

๔) งานวิจยัเร่ือง “การน้อมน าสาระส าคญัของหลักธรรมในพระไตรปิฎกเพื่อ
พฒันารูปแบบการพฒันานิสิตนกัศึกษา”๑๐  เป็นงานวิจยัเอกสารโดยใชว้ิธีการอ่าน สังเคราะห์ และ
จดัสารระบบหลักธรรมในพระไตรปิฎก และขอความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิในการคัดสรร
หลักธรรมท่ี เหมาะสมท่ี สุดในการพัฒนานิสิตนักศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า หลักธรรมใน
พระไตรปิฎกจ านวน ๒๔๔ หลักธรรม มีคุณค่าต่อการน้อมน ามาพัฒนานิสิตนักศึกษา โดย
ครอบคลุมการพฒันาทุกดา้น คือ กาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา แต่ละหลกัธรรมสามารถน าไป
พฒันาไดต้ั้งแต่ ๑ ดา้นถึงครบ ๔ ด้าน และหลกัธรรมในพระไตรปิฎกครอบคลุมการพฒันานิสิต
นักศึกษาตามทฤษฎีจิตสังคม ทฤษฎีโครงสร้างสติปัญญา ทฤษฎีสัญลักษณ์ และทฤษฎีการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัสภาพแวดลอ้ม โดยมีอริยมรรคมีองค ์๘ เป็นหลกัธรรมส าคญั  ดงันั้น 
รูปแบบในการพฒันานิสิตนกัศึกษาจึงเป็นการน้อมน าอริยมรรคมีองค์ ๘  มาพฒันา โดยบูรณาการ
ดว้ย ๑) หลกัธรรมท่ีเป็นบุพนิมิต ๗ ประการ ไดแ้ก่ ความเป็นผูมี้มิตรดี ความถึงพร้อมดว้ยศีล ความ
ถึงพร้อมด้วยฉันทะ ความถึงพร้อมด้วยตน ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ความถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาท และความถึงพร้อมดว้ยการมนสิการโดยแยบคาย ๒) อริยมรรคมีองค์ ๘ และ ๓) ทฤษฎี
พฒันานิสิตนกัศึกษาเขา้ดว้ยกนั โดยใชมิ้ติการพฒันา ๓ มิติ ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
และวิธีการ ข้อค้นพบท่ีส าคญั คือ ผลจากการพฒันานิสิตนักศึกษาตามรูปแบบการพฒันานิสิต
นกัศึกษาโดยนอ้มน าหลกัธรรมในพระไตรปิฎก ท าใหนิ้สิตนกัศึกษาไดรั้บการพฒันาโดยองคร์วม   

๕) รายงานการศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ใช้แนวทางพุทธศาสนาในการพฒันา
คุณภาพชีวิต” ผูศึ้กษามีจุดประสงค์ว่า การพฒันาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐานของ
ศูนยป์ระสานการพฒันาชนบทแห่งชาติ ไดใ้ช้แนวคิดทางพระพุทธศาสนาในการพฒันาเพียงใด 

                                                 
๑๐ดรุณี  ชูประยูร, “การน้อมน าสาระส าคัญของหลักธรรมในพระไตรปิฎกเพื่อพฒันา

รูปแบบการพฒันานิสิตนักศึกษา”, วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะครุศาสตร์: จุฬาลง
กรณมหาวทิยาลยั), ๒๕๔๗, ๑๘๐ หนา้. 



 ๑๗ 

และได้เสนอตัวแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดทางพุทธศาสนา  ซ่ึง
ผลการวิจยัพบวา่ การใชห้ลกัอริยสัจ ๔ เป็นหลกัการให้ประชาชนปฏิบติันั้น แมจ้ะไม่มีรากฐานจาก
หลกัธรรมทางศาสนาพุทธมาเก่ียวขอ้งโดยตรง แต่ส่ิงท่ีโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตด าเนินการไป
นั้น จริง ๆ แลว้ก็คือ หลกัการทางพุทธศาสนานั้นเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสม และทนัสมยั จึงควรเน้นให้
ประชาชนมีการพฒันาการพึ่งตนเองโดยมีสถาบนัทางศาสนาเขา้ร่วมดว้ย๑๑ 

๖) งานวจิยัเร่ือง “อิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อวถีิไทย” ท่ีสรุปผลการวจิยัวา่ 
หลักค าสอนของพระพุทธศาสนานั้นจากผลของการวิจยัก็ท  าให้ทราบว่าได้มีอิทธิพลต่อวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนในสังคมไทยแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการด ารงชีวิต ด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านศิลปกรรม ตลอดจนดา้นประเพณีและวฒันธรรมซ่ึง
เหล่าน้ีลว้นไดรั้บอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาทั้งส้ิน พระพุทธศาสนาจึงมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิต
ของคนในสังคมไทยตั้งแต่เกิดจนตาย  ดงันั้น พุทธศาสนิกชนจะตอ้งน าแนวคิดและหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในดา้น“ปัญญา”เพื่อเป็นแสงสวา่งในการมองโลกและชีวิตส าหรับ
การปฏิบติัตนเองในสังคม๑๒ 

๗) งานวิจยัเร่ือง “การพฒันาระบบกัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนกัศึกษาพยาบาล” ผูว้ิจยัมีจุดประสงคเ์พื่อพฒันาระบบกลัยาณมิตรในการส่งเสริมการ
เห็นคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาล และเปรียบเทียบผลการทดลองใช้ระบบกลัยาณมิตรใน
ดา้นความเป็นกลัยาณมิตร ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมกลัยาณมิตร ทกัษะการฟัง การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และผลสัมฤทธ์ิของทางการเรียน ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ระบบกลัยาณมิตรท าให้
นกัศึกษาผูเ้ป็นกลัยาณมิตรมีความรัก ความเอ้ืออาทร เป็นมิตรกบัผูอ่ื้น พฒันาบุคลิกภาพให้ยิม้แยม้ 
ใจเยน็ หนกัแน่น อดทน รับฟัง พูดดี คิดดี เห็นคุณค่าในตนเอง ส่วนนกัศึกษาท่ีไดรั้บการดูแลจาก

                                                 
๑๑ดิเรก ฤกษ์หร่าย, “การประยุกต์ใช้แนวทางพุทธศาสนาในการพฒันาคุณภาพชีวิต”, 

วำรสำรเกษตรศำสตร์ (สังคม), (๘ : ๒๕๓๐) : ๑๔๓-๑๕๔. 
๑๒พระมหาทองสุข สุภโร (แสงดาว) , “อิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อวิถีไทย”, 

วิทยำนิพนธ์ศำสนศำสตรมหำบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั) , 
๒๕๔๕, หนา้ ๑๔๕ หนา้. 



 ๑๘ 

ระบบกลัยาณมิตร พบวา่ มีรุ่นพี่ท่ีมีประสบการณ์ให้ความใกลชิ้ด อบอุ่น เป็นกนัเอง มีสัมพนัธภาพ
ท่ีดี ใหค้  าปรึกษา ช่วยเหลือดา้นการเรียน และการปรับตวั๑๓ 
  ๘) งานวิจยัเร่ือง “การประยุกตว์ิธีการใช้อริยสัจส่ีแกปั้ญหาสังคมไทยในยุคโลกา-
ภิวตัน์” ในการวิจยัผูว้ิจยัไดเ้ลือกปัญหา ๗ ปัญหาท่ีเห็นวา่มีแนวโน้มความรุนแรงของปัญหาอยูใ่น
ขั้นตอ้งเร่งรีบหาทางแกไ้ข ไดแ้ก่ ปัญหาประชากร ปัญหาวยัรุ่น ปัญหาแรงงาน ปัญหายาเสพติดให้
โทษ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโสเภณี และปัญหาคอรัปชั่น และได้สรุปผลของการศึกษาว่า 
ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบต่อสังคมไทยหลายดา้น เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่คง 
และภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในทรรศนะของชาวต่างชาติ และยงัพบว่า ทั้งท่ีหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนไดพ้ยายามช่วยกนัหาแนวทางวิธีการแกปั้ญหาเหล่าน้ีอยู ่แต่ปัญหาก็ยงัไม่ไดห้มด
ส้ินไปจากสังคมไทย ปัญหาบางปัญหากลับมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงได้
น าเสนอวิธีการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาสังคมดว้ยวิธีการแบบอริยสัจส่ี ซ่ึงพบวา่ เป็นวิธีท่ีสามารถ
น าไปแก้และป้องกนัปัญหาสังคมต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ีเพราะวิธีการแบบอริยสัจส่ีมีขั้นตอน
การด าเนินการส าหรับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตั้ งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติ และขั้น
ตรวจสอบหรือประเมินผล และผูว้ิจยัไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ หากไดน้ าเอาวิธีการแบบอริยสัจส่ีน้ี
ไปใช้ด าเนินการแกปั้ญหาสังคมตามขั้นตอนทั้ง ๓ ขั้นตอนอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและสมบูรณ์แลว้ 
ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทยยคุโลกาภิวตัน์น้ีก็จะไดรั้บการแกไ้ขใหบ้รรเทาลงและหมดส้ินไปได้๑๔ 

๙) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพึ่งตนเองเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพการพึ่งตนเองใน 
ระดับหมู่บ้าน”๑๕ ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะท าการวิจยัการพฒันาศกัยภาพการพึ่ งตนเองในระดับ
หมู่บา้น เพราะการท่ีหมู่บา้นพึ่งตนเองไดน้อกจากจะท าให้สามารถปรับตวัและรักษาความสมดุล
ระหวา่งภายในชุมชนกบักระแสโลกาภิวตัน์ไดแ้ลว้ ยงัเป็นการแกไ้ขภาวะเศรษฐกิจท่ีเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบนัได้  โดยผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อพฒันาตวัช้ีวดัการพึ่ งตนเอง ประเมินศกัยภาพการ

                                                 
๑๓มนสภรณ์ วิฑูรเมธา, “การพฒัาระบบกลัยาณมิตรเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักศึกษาพยาบาล” วิทยำนิพนธ์ครุศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต , (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั), ๒๕๔๓, ๑๓๔ หนา้. 

๑๔ พระศรีรัชมงคลบัณฑิต พุทฺธิสาโร (ก้านจักร), “การประยุกต์วิธีการใช้อริยสัจส่ี
แกปั้ญหาสังคมไทยในยุคโลกาภิวตัน์”, วิทยำนิพนธ์ศำสนศำสตรมหำบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๔๕. 

๑๕ศิริ ฮามสุโพธ์ิ, “การพฒันาศกัยภาพการพึ่งตนเองในระดบัหมู่บา้น”, วิทยำนิพนธ์ศิลป 
ศำสตรดุษฎบีัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), ๒๕๔๖. 



 ๑๙ 

พึ่งตนเอง หากลยุทธ์หรือแนวทางเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพการพึ่งตนเอง และเพื่อพฒันา
นโยบายการพึ่งตนเองในระดบัหมู่บา้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์ การ
ประชุมกลุ่มระดมสมองของผูเ้ช่ียวชาญ ศึกษาเฉพาะกรณี วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา
และวธีิการทางสถิติ และไดส้รุปผลงานการวจิยัวา่ หมู่บา้นท่ีจะพึ่งตนเองไดน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ย
ตวัช้ีวดั ๕ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือประกอบอาชีพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากร 
ดา้นจิตใจ และดา้นสังคมวฒันธรรม  ซ่ึงศกัยภาพการพึ่งตนเองในทั้ง ๕ ดา้น ของหมู่บา้นท่ีตกเป็น
ตวัอย่างในคร้ังน้ีอยู่ในระดบัต ่า ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นแรงงาน ภาวะผูน้ า การมีจิตส านึกของ
ความเป็นสมาชิกของหมู่บา้นหรือชุมชน การรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายทุนทางสังคมในหมู่บา้น 
การเรียนรู้ร่วมกนัของประชาชนในหมู่บา้น ศกัยภาพของหมู่บา้นในการจดัการและพฒันาตนเอง 
และการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนในหมู่บา้น ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะให้มีนโยบาย
การพฒันาศกัยภาพการพึ่งตนเองในระดบัหมู่บา้น นโยบายน้ีเม่ือน าไปปฏิบติัจะตอ้งผา่นกลยุทธ์ท่ี
ประกอบดว้ย การปฏิรูประบบบริหาร และการพฒันาศกัยภาพความพร้อมของผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี 
ผูน้  าชุมชน และประชาชน ซ่ึงทั้ง ๒ ดา้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าควบคู่กนัไป 

๑.๕.๓  ทฤษฎีการพึ่งตนเอง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไดมี้พระราชด าริ และพระราช
ด ารัสเก่ียวกบัการพฒันาและการพฒันาแบบพึ่งตนเองซ่ึงสรุปได้๑๖  ดงัน้ี  

๑) พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บณัฑิตมหาวิทยาลยัศิลปากร เม่ือวนัท่ี ๑๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ วา่ ความเจริญหรือการพฒันามี ๒ ประเภท คือ การพฒันาทางดา้นวตัถุ กบั 
การพฒันาทางด้านจิตใจ การพฒันาทางด้านวตัถุอาศยัวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ส่วนการพฒันา
ทางด้านจิตใจอาศัยศิลปะ ศีลธรรมจรรยา เป็นปัจจยัส าคญั ซ่ึงการพฒันาทั้ งสองประเภทน้ีไม่
สามารถแยกออกจากกนัได ้เพราะต่างก็มีความส าคญั จึงตอ้งท าการพฒันาไปพร้อม ๆ กนั  

๒) พระราชด ารัสเม่ือวนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ว่า จุดมุ่งหมายของการ
พฒันาคือ ตอ้งสร้างฐานความพอมีพอกินพอใช้ ให้ประชาชนสามารถพึ่ งตนเองได้ก่อน จึงค่อย
เสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 

๓) พระราชด ารัสเม่ือวนัท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เน่ืองในวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ครบ ๗๐ พรรษา ว่า เป้าหมายของการพฒันา คือ การมีเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อท า
ให้ชุมชนเขม้แข็งพึ่งตนเองไดแ้ละพร้อมท่ีจะรับความเจริญจากโลกภายนอก โดยพยายามพึ่งตวัเอง 

                                                 
๑๖สนธยา พลศรี, ทฤษฎหีลกักำรพฒันำชุมชน, พิมพค์ร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน 

สโตร์, ๒๕๔๕), หนา้ ๒๒๕. 



 ๒๐ 

ช่วยตวัเองให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดใ้ห ้พอมีพอกินมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย และพอใจในส่ิงท่ี
ไดรั้บมาโดยชอบธรรม  
 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีการพึ่งตนเองของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว คือ การมีเศรษฐกิจ
พอเพียง ดว้ยการพึ่งตนเอง ช่วยตนเอง ให้มีชีวิตความเป็นอยูแ่บบพออยูพ่อกิน ซ่ึงจะท าให้ชุมชนมี
ความเขม้แขง็และประสบความส าเร็จในการพฒันา 

๑.๕.๔ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีสืบเน่ืองมาจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว เร่ือง การพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และได้น าไปสู่การสร้างทฤษฎีการพึ่ งพา
ตนเอง (Theory of Self – Reliance) โดยมีจุดมุงหมายของการพัฒนา คือ ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งตนเองไดแ้ละพร้อมท่ีจะรับความเจริญจากโลกภายนอกไดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาศยัศีลธรรม 
คุณธรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้สามารถพึ่งตนเองได้ก่อน 
แลว้จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญกา้วหน้าในระดบัสูงข้ึนไป การมีชีวิตความเป็นอยูแ่บบพออยู่พอ
กินจะท าให้ชุมชนเขม้แข็ง เม่ือชุมชนเข้มแข็งพอเพียงจะท าให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น 
ปัญหาสังคม ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

๑.๕.๕ หลกัการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสน์ : ดว้ยการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการผสัสะทั้ง ๖ 
ของมนุษย ์คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ได้สัมผสัและสัมพนัธ์กบัส่ิงเร้าแล้วท าให้เกิดธาตุรู้และมีการ
กระท าโต้ตอบ  เป็นต้น การเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ครอบคลุมถึงความเข้าใจในเน้ือหาสาระท่ี
เรียกว่า “ปริยติั” ตลอดไปจนถึงกระบวนการปฏิบัติฝึกฝนอบรมด้วยตนเองและโดยกลัยาณมิตรท่ี
เรียกว่า“ปฏิบติั” จนถึงขั้นท าให้เกิดความเจริญ เกิดความรู้ ความคิดท่ีดีงามและถูกตอ้งตามความเป็น
จริงท่ีเรียกวา่ “ปฏิเวธ” การเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์เนน้คนเป็นศูนยก์ลาง ดงันั้นกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวพุทธศาสน์จึงเป็นการพฒันา”คน”ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและการพฒันากลุ่มบุคคล
เพื่อใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข  

๑.๕.๖ ทฤษฎีการจูงใจ : การใชแ้รงจูงใจใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง แรงจูงใจมี
ทั้งแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายนอกและแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายใน การท่ีจะเกิดแรงจูงใจข้ึนนั้น จะตอ้งมีส่ิงเร้า
หรือตวักระตุน้เพื่อน าไปสู่การรับรู้ การเรียนรู้ อนัก่อให้เกิดทศันคติท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในเวลาต่อมา การท่ีบุคคลเกิดการเรียนรู้แล้วจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองหรือไม่นั้ นข้ึนอยู่กับ
กระบวนการจูงใจ และกระบวนการจูงใจก็ยอ่มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบภายนอกวา่ ส่ิงนั้นเป็นตวักระตุน้
ท่ีจบัตอ้งไดห้รือไม่ เป็นท่ียอมรับของสังคมหรือไม่  การใชท้ฤษฎีแรงจูงใจกบักระบวนการเรียนรู้กล่าว
ไดว้า่ บุคคลสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองจะมีแรงจูงใจสูงอนัท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพกล่าวคือ ผู ้
ท่ีมีแรงจูงใจภายใน จะเรียนส่ิงใดส่ิงหน่ึงก็เพราะสนใจในส่ิงนั้น ความพึงพอใจจะเกิดจากความสนใจ
และส่ิงท่ีตนเองได้เรียนรู้ ผูท่ี้มีแรงจูงใจภายในจะมีความพากเพียรพยายามท่ีจะท าให้ตนได้พบกับ



 ๒๑ 

ความส าเร็จถึงแม้ว่าจะพบกบัอุปสรรค ส่วนผูท่ี้มีแรงจูงใจภายนอกจะสนใจเรียนรู้เพราะแรงกดดัน
ภายนอกท่ีไม่ใช่ความสนใจของตนเองอยา่งแทจ้ริง คือ จะเรียนรู้ตามก าหนดกฎเกณฑ์ หรือ ตามรูปแบบ
ท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ และคนส่วนใหญ่นิยมพฤติกรรมเช่นนั้น 

๑.๕.๗ ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรมและการแพร่กระจายนวตักรรม : การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมเกิดจากการแพร่กระจายทางวฒันธรรมและการแพร่กระจายทางนวตักรรม จากสังคมหน่ึงไป
ยงัอีกสังคมหน่ึง การรับนวตักรรมอย่างใดอยา่งหน่ึง ข้ึนอยูก่บับุคคล สังคม การส่ือสารและระยะเวลา 
เป็นตน้ ทฤษฎีการแพร่กระจายวฒันธรรมและการแพร่กระจายนวตักรรม เช่ือว่าการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมเกิดจากการแพร่กระจายวฒันธรรมการแพร่กระจายนวตักรรมจากภายนอกสังคม โดยเกิดจากการ
ติดต่อส่ือสารกนัระหว่างสังคมท่ีต่างวฒันธรรมรวมกนัและต่างแพร่กระจายวฒันธรรมและนวตักรรม
ไปสู่กนัและกนั เม่ือเกิดการแพร่กระจายวฒันธรรมและนวตักรรมข้ึน สังคมท่ีเจริญกวา่มกัจะเป็นผูน้ า
ทางวฒันธรรมและนวตักรรม ส่วนสังคมท่ีดอ้ยกวา่มกัจะเป็นผูต้ามหรือเลียนแบบอยา่งสังคมท่ีเจริญ แต่
อย่างไรก็ตาม การพิจารณารับวฒันธรรมหรือนวตักรรมจากสังคมหน่ึงไปยงัสังคมหน่ึงก็มีทั้งส่วนท่ีดี 
คือ มีการพฒันาเกิดข้ึน และส่วนท่ีไม่ดี คือวฒันธรรมของตนเปล่ียนไปทา้ยสุดก็ไม่มีวฒันธรรมเป็น
ของตนเอง หรือเป็นวฒันธรรมผสมผสาน หรือเป็นวฒันธรรมใหม่เกิดข้ึน 

๑.๕.๘  หลกับูรณาทางการศึกษาตามนัยพุทธธรรม : การจดัระบบหลกัการกระบวนการ
และปัจจยัสนบัสนุนการศึกษา โดยใช้ชีวิต วิถีชีวิตท่ีดี เป็นโจทยห์ลกั  ความพน้ปัญหา ความสงบ
สุข อิสรภาพของชีวิตเป็นค าตอบ สาระหลกัของการศึกษามีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัอะไร? กบั
ความตอ้งการและปัญหาของชีวติ๑๗ 
 ๑.๕.๙ ทฤษฎีของการเรียนรู้ อธิบายถึงกระบวนการ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีจะท าให้การ
เรียนรู้เกิดข้ึน เช่น การเรียนรู้จากพฤติกรรมภายนอก การเรียนรู้จากตอบสนองท่ีต่อเน่ือง การเรียนรู้
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนั จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ คือ การเกิดปัญญาดว้ยการแสวงหาความรู้
ดว้ยสุตมยปัญญา แลว้น ามาคิดพิจารณาหาเหตุหาผลดว้ยจินตมยปัญญา สุดทา้ยน าส่ิงท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ทั้งหมดมาปฏิบติัให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผูอ่ื้นอย่างเหมาะสม ( ภาวนามยปัญญา ) การ
เรียนรู้ คือ การเปล่ียนพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์  ในแง่ของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้จะสังเกตลกัษณะได ้ดงัน้ี   

๑) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได ้เม่ือมีความตอ้งการจ าเป็น นัน่คือ มนุษยจ์ะเรียนรู้ไดดี้
ก็ต่อเม่ือมีแรงจูงใจ หรือจุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 

                                                 
๑๗สุมน อมรวิวฒัน์ , หลักบูรณำกำรทำงกำรศึกษำตำมแนวแห่งพุทธธรรม, (นนทบุรี : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หนา้ ๑๘.  



 ๒๒ 

๒) การเรียนรู้เป็นกระบวนการแห่งการปรับตวัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์นั้น ๆ 
เช่น การตดัสินใจ การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เป็นตน้ 

๓)  การเรียนรู้เป็นกระบวนการปรับปรุงให้ดีข้ึน 
๔) การเรียนรู้มีความเก่ียวพนักบักระบวนการทางจิตใจ เช่น ความจ า ความเขา้ใจ

ถึงความสัมพนัธ์ต่าง ๆ  ทศันคติ  การควบคุมอารมณ์ เป็นตน้  
๑.๕.๑๐ หลกัการปฏิบติัมชัฌิมาปฏิปทา (Middle Way) หรือทางสายกลาง อนัหมายถึงขอ้

ปฏิบติัหรือการด าเนินชีวิตท่ีเป็นกลางๆตามธรรมชาติและสอดคลอ้งกบักฎธรรมชาติให้พอเหมาะ
พอดี นัน่คือ มีความสมดุลกนั  ลกัษณะของความเป็นกลางหรือมีความสมดุล ไดแ้ก่การด ารงตนอยู่
บนสายกลาง ในทางสายกลางนั้น มีหนทางให้ปฏิบติัเพื่อให้เกิดเป็นระบบวิธีประพฤติปฏิบติัของ
มนุษยใ์ห้บรรลุเป้าหมายของชีวิตทั้งในครอบครัว ชีวิตการงานและการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมี
ความสุขภายใตก้ฎธรรมชาติ ทางสายกลาง ก็คือ มรรค หรืออริยสัจ ๔ ขอ้สุดทา้ย อนัเป็นประมวล
หลกัความประพฤติปฏิบติั หรือระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา เป็นค าสอนภาคปฏิบติั
ท่ีจะช่วยให้การด าเนินชีวิตของมนุษยสู่์จุดหมายตามกระบวนธรรม อนัเป็นผลส าเร็จข้ึนมาในชีวิต
จริง เป็นวธีิการใชก้ฎเกณฑแ์ห่งกระบวนการของธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์แก่ชีวติจนถึงท่ีสุด  

๑.๕.๑๑  กรอบแนวคิดการศึกษาเบ้ืองตน้ 
การศึกษามีกรอบแนวคิดในการศึกษาท่ีสามารถสรุปปัจจยัและเง่ือนไขท่ีจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวตัถุประสงคข์องหวัขอ้เร่ือง ดงัน้ี 
- ปัจจยัและเง่ือนไขการรับรู้ การเรียนรู้  คือ การได้มาซ่ึง ขอ้มูล ข่าวสาร และ

ประสบการณ์ 
- ปัจจยัและเง่ือนไขกระบวนการเรียนรู้ คือ กระบวนการท่ีเกิดองค์ความรู้จาก

ขอ้มูล ข่าวสาร และประสบการณ์ โดยอาศยัการประพฤติปฏิบติัและการคิดพิจารณาไตร่ตรองจาก
ขอ้มูลและประสบการณ์ จนสามารถเกิดปัญญาจากกระบวนการเรียนรู้ 

- ปัจจัยและเง่ือนไขการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หรือ การน าปัญญาจาก
กระบวนการเรียนรู้หรือปัญญาจากองค์ความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  คือ การเกิด
ปัญญาจากการเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท สามารถใชปั้ญญามาเป็นแนว
ทางการประพฤติปฏิบติัเพื่อให้เกิดความถูกตอ้งดีงามในการด ารงชีพ สร้างประโยชน์แก่ตนเอง 
สร้างประโยชน์เพื่อผูอ่ื้น และประโยชน์สุขร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ในการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนั
ในสังคม อนัเป็นประโยชน์ในปัจจุบนั สร้างประโยชน์ในเบ้ืองหนา้หรืออนาคต ให้บงัเกิดสังคมใน
อุดมคติตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท และประโยชน์สูงสุด อนัเป็นความสุขแทจ้ริงท่ีเกิดจากจิตใจ 



 ๒๓ 

คือ การรู้เท่าทนัไตรลกัษณ์ และการปฏิบติัตามหลกัอริยสัจ ๔ ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
โดยยดึหลกัแนวคิด พึ่งพาตนเอง เก้ือกูลกนั อนุเคราะห์กนั และประโยชน์สุขร่วมกนัในสังคม 
 

 
แผนภำพที ่๑.๑  กรอบแนวคดิแสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ปัจจัยผลและง่ือนไข

ทีม่ีผลต่อกำรเรียนรู้กำรพึง่ตนเองและกำรพึง่พำกนัในสังคมตำมแนวพระพุทธศำสนำเถรวำท 

กำรเรียนรู้กำรพึง่ตนเองและกำรพึง่พำกนัในสังคม 

ตำมแนวพระพุทธศำสนำเถรวำท 

ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

กำรรับรู้ / กำรเรียนรู้ 
-  ฉนัทะ 
-  ศรัทธา 
- ปรโตโฆสะ 

 (ปัจจยัภายนอก//ผสัสะ) 
- โยนิโสมนสิการ 

 ( คิดพิจารณาไตร่ตรอง) 
 

 

กำรพฒันำ 
กระบวนกำรเรียนรู้ 

 การเรียนรู้ / การปฏิบติั 

- ประพฤติปฏิบติัในศีล 

- ธรรมปฏิบติั 
- เจริญจิตภาวนา 
  (การพฒันาจิต) 
  ๑) สมถกรรมฐาน 

  ๒)วปัิสสนากรรมฐาน  
  
  
 

 
 

    ควำมรู้ / องค์ควำมรู้ 
   เกดิควำมรู้ (ปัญญำ) 
- ความรู้ระดบัวญิญาณ 

- ความรู้ระดบัทิฏฐิ 
- ความรู้ระดบัทฤษฎี 

- ความรู้ระดบัญาณ,ปัญญา 
  หรือ อภิญญา 
 เกดิประโยชน์จำกควำมรู้ 
- ทฏิฐธัมมกิตัถะประโยชน์ 

- สัมปรำยกิตัถะประโยชน์ 

- ปรมตัถะประโยชน์ 
 
    
 

 ปัจจัยน ำเข้ำ   กระบวนกำร   ปัจจัยผล 

สุตมยปัญญา  จนิตำมยปัญญำ 
 

ภำวนำมยปัญญำ 

 ปริยตั ิ   ปฏิเวธ  ปฏิบัต ิ

ไตรสิกขา: ศีล สมาธิ ปัญญา 



 ๒๔ 

๑.๖  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
        การศึกษาการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถร
วาท ไดรั้บประโยชน์จากการศึกษา ๓ มิติ คือ ในเชิงวชิาการ เชิงนโยบาย และเชิงปฏิบติั  

๑.๖.๑ ประโยชน์เชิงวชิำกำร 
๑.๖.๑.๑ ท าใหท้ราบองคค์วามรู้หลกัการเรียนตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 
๑.๖.๑.๒  ท าให้ทราบองคค์วามรู้การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและพึ่งพากนัในสังคม

ตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 
๑.๖.๑.๓ สามารถน าแนวทางหรือทฤษฎีหลกัการพึ่งตนเองและพึ่งพากนัตามแนว

พระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อน าไปสู่แนวทางการประพฤติปฏิบติัในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนั
ในสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงทั้งแก่ตนเองและสังคม  

๑.๖.๒ ประโยชน์เชิงนโยบำย 
๑.๖.๒.๑ เป็นขอ้มูลส าหรับผูก้  าหนดนโยบาย วางแผน โครงการ ก าหนดรูปแบบ

และวธีิการเสริมสร้างการพึ่งตนเองและพึ่งพากนัในสังคมตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 
๑.๖.๒.๒ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

สังคมในการพึ่งตนเองและพึ่งพากนัโดยสถาบนัทางพระพุทธศาสนา 
๑.๖.๒.๓ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านพระพุทธศาสนา สามารถน าทฤษฎี

หลกัการพึ่งตนเองและพึ่งพากนัตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท ไปวางแผนและให้การสนบัสนุนเพื่อ
การพึ่งตนเองและพึ่งพากนัในสังคมต่อไป 

๑.๖.๓ ประโยชน์เชิงปฏิบัติกำร 
๑.๖.๓.๑ พระภิกษุ ผูเ้ผยแผ่ หรือสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกับงานด้านพระพุทธศาสนา  

สามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างเพื่อการเผยแผ่และอบรมหลกัธรรมให้กบัพุทธศาสนิกชนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

๑.๖.๓.๒ พุทธศาสนิกชนและประชาชนทัว่ไป สามารถน าองคค์วามรู้จากการเรียนรู้
หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท  เป็นปัญญาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการประพฤติปฏิบติั
ในการพึ่งตนเอง และการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 
 



 ๒๕ 

๑.๗ ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
กำรรับรู้ตำมแนวพระพุทธศำสนำเถรวำท หมายถึง การรับรู้และการไดม้าซ่ึงองค์ความรู้

หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท ซ่ึงเป็นกระบวนการรับรู้และการเปล่ียนแปลงในตวั
ผูเ้รียนจากผสัสะ ท่ีเกิดจากส่ิงเร้าหรือตวักระตุน้ทั้งจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในอนัส่งผลให้
เกิดการเรียนรู้ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่าง ๆ  

กำรเรียนรู้ตำมแนวพระพุทธศำสนำเถรวำท หมายถึง การเกิดองค์ความรู้และการน าองค์
ความรู้ตามหลกัธรรมค าสั่งสอนของพุทธศาสนาเถรวาทท่ีสืบมาจากปัจจยัภายนอก (ปรโตโฆสะ) 
และปัจจยัภายใน (โยนิโสมนสิการ) มาประพฤติปฏิบติัตามขั้นตอนและการด าเนินการเรียนรู้ตาม
แนวทางหลกัไตรสิกขา หลกัไตรลกัษณ์ หลกัอริยสัจ ๔ มรรคมีองค์ ๘ และหลกัปฏิจจสมุปบาท 
ภายใตก้ระบวนการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา คือ ปริยติั ปฏิบติั และปฏิเวธ อนัส่งผลให้เกิดปัญญา
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่าง ๆ ในตวัผูเ้รียน และผูป้ระพฤติปฏิบติัไปในทางท่ีดีท่ีถูกตอ้งตาม
หลกัคุณธรรมและจริยธรรม 
  กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ทำงพระพุทธศำสนำเถรวำท หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินการเพื่อการพฒันาองค์ความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ให้
บุคคลสามารถไดใ้ชปั้ญญาจากการเรียนรู้ไปใช้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนของ
สังคมท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตแก่ตนเองและประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้ง
ประโยชน์สุขในปัจจุบัน ประโยชน์สุขในเบ้ืองหน้า และประโยชน์สุขสูงสุด อีกทั้ งสามารถ
พึ่งตนเองและพึ่งพากนัไดอ้ยา่งเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง 
 กำรพึ่งตนเอง หมายถึง การเป็นกลัยาณมิตรต่อตนเอง ดว้ยการเสริมสร้างศกัยภาพของตน
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีประเสริฐโดยการนอ้มน าหลกัธรรมค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
มาเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบติัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัและชีวติการท างานของตนไดอ้ยา่ง
มีความสุขและเกิดประโยชน์สุขอยา่งแทจ้ริงแก่ตนเอง อีกทั้งน ามาเป็นภูมิคุม้กนัใหก้บัตนในการอยู่
ร่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขอยา่งแทจ้ริง 
 กำรพึง่พำกนั หมายถึง รูปแบบและวิถีชีวติของสมาชิกสังคมในการด ารงตนอยูร่่วมกนัดว้ย
การเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน โดยใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท มาเป็นแนวทางการ
ประพฤติปฏิบติัในการอยูร่่วมกนั คือ ปฏิบติัตนตามบทบาทหน้าท่ีท่ีพึงบ ารุงและอนุเคราะห์กนัใน
ทิศทั้ง ๖ มีความรักเมตตาต่อกนั ช่วยเหลือแนะน าสั่งสอน ตกัเตือนกนั ใหค้  าปรึกษา แบ่งปันความรู้
ซ่ึงกนัและกนั ยอมรับนบัถือใหเ้กียรติกนั และมีประโยชน์สุขร่วมกนัในสังคม   

คุณภำพชีวิต หมายถึง หมายถึง ลกัษณะชีวิตของมนุษยท่ี์มีสุขภาพท่ีดีและสมบูรณ์ทั้ ง
ร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีการด ารงชีวติท่ีพอเพียง เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่นั อนุเคราะห์กนั 



 ๒๖ 

และเก้ือกูลกัน  อันเน่ืองมาจากการเรียนรู้และการปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาทอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและท าใหชี้วติด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขท่ีแทจ้ริง 

อัตทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นท่ีก าหนดพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง เป็นผลจาก
ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีในตนทั้ งลักษณะนิสัย คุณสมบัติ และความเช่ือของตนเอง เป็นความคิด
ประเมินค่าเก่ียวกบัตนเองในการด ารงชีวติหรือความประสบผลส าเร็จของตนเอง 



 
 

บทที ่๒ 
หลกัการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
๒.๑ ความเข้าใจทัว่ไปเกีย่วกบัการเรียนรู้ 

มนุษยทุ์กยุคทุกสมยัในสังคมต่าง ๆ ไดพ้ยายามด้ินรนเสาะแสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อการ
แกปั้ญหาชีวิตตนเอง ปัญหาสังคมและปัญหาของธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม โดยการจดัระบบการเรียนรู้
เพื่อให้ตนเองเกิดองค์ความรู้ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดเหมาะสมท่ีสุดส าหรับเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
เหล่านั้น กระบวนการเรียนรู้ท่ีไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ จากประสบการณ์ 
และจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ จะเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นแนวทางการปฏิบติัในการแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตของตนเองและสังคมได ้ 

การเรียนรู้ของมนุษยเ์ร่ิมข้ึนตั้งแต่วินาทีแรกของการเป็นมนุษย ์มนุษยจ์ะเร่ิมเรียนรู้จาก
กระบวนการสัมผสัเม่ืออยู่ในครรภ์ และความเอ้ืออาทรท่ีสะท้อนมาจากจิตใจของมารดา มนุษย์
พยายามเรียนรู้จากส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบ ๆ ตวั แลว้น าส่ิงรอบตวัเหล่านั้นมาตีความหมายเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ตามศกัยภาพของตนท่ีจะพึงรู้ได้ มนุษยทุ์กคนต่างก็พยายามท่ีจะเรียนรู้ทั้งในเร่ืองของ
ตนเองและเร่ืองภายนอกท่ีรอบตวั ทุกคนต่างก็ประพฤติปฏิบติัในวถีิทางท่ีจะสนองความพอใจของ
ตนเองให้มากท่ีสุด ประเด็นส าคญัอยู่ท่ีว่า มนุษยอ์าจจะตีความหมายส่ิงท่ีเก่ียวกบัตนเองและส่ิงท่ี
เก่ียวกบัโลกภายนอกรอบตวัผดิพลาดไป จึงท าใหก้ารด าเนินชีวติของตนเกิดปัญหาข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

การเรียนรู้ เป็นการพฒันาการรอบด้านของมนุษย์ ท่ีต้องอาศยัปัจจยัองค์ประกอบ และ
กระบวนการท่ีหลากหลายเป็นพลงัขบัเคล่ือน และเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอย่างมีสัดส่วนสมดุลกนั 
ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและความสมบูรณ์ของชีวิตตนเองและสังคมส่วนรวม การเรียนรู้ของ
มนุษยถึ์งแมจ้ะมีเวลาเท่ากนั แต่เม่ืออยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกนั  วิธีการเรียนรู้ของมนุษยน์ั้นมีความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และ
เจตคติของแต่ละคน 
 การเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงในตวัผูเ้รียนอนัเกิดจากการมีปฏิกิริยาทั้ง
ทางดา้นแนวคิด ทศันคติ และพฤติกรรม อนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าหรือตวักระตุน้ เป็นกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและวธีิการแสวงหาความรู้  
 



 ๒๘ 

 ๒.๑.๑ การเรียนรู้ : แนวคิดและความหมาย 
 วทิยาลยัการจดัการทางสังคม (วจส.) ไดนิ้ยามความหมายของการเรียนรู้วา่ เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถท าและท าได้อย่างดี เป็นส่วนหน่ึงของการ
จดัการความรู้ท่ีมีความส าคญัในตวับุคคล๑    
 นิยามความหมายของค าวา่ การเรียนรู้ ยงัมีนกัการศึกษาแต่ละท่านแต่ละส านกัก็ใหค้  านิยาม
เฉพาะของตนไวม้ากมาย เช่น  

 การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งทางดา้นสมอง การกระท า และ  
ประสบการณ์ โดยเก่ียวขอ้งกบัการจ า ความเขา้ใจ การนึกคิด การรับรู้ การวิเคราะห์ 
และการแกปั้ญหา การเรียนรู้ในเร่ืองใดสามารถเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การกระท าท่ีมีกระบวนการทาง
ความคิดมาเก่ียวขอ้งพร้อมกบัการปฏิบติั เพื่อเกิดขอ้สรุปท่ีเป็นการเรียนรู้ ความเขา้ใจ 
และสามารถท าได้๒  

 ยงัมีค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับการเรียนรู้ คือ ค าว่า “การรับรู้” (Perception)  ซ่ึงเป็น
สภาวะการรับรู้จากการสัมผสัและสัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ โดยมีส่ิงเร้าเป็นตวักระตุน้เพื่อให้เกิดการ
รับรู้อันเป็นการเร่ิมต้นของการเรียนรู้  ส่วนการรับรู้ได้มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมเช่นเดียวกนักบัการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งผลให้เกิดองค์
ความรู้นั้นมีกระบวนการเร่ิมตน้ท่ีการรับรู้  การเรียนรู้ ความรู้หรือผลของการเรียนรู้ คือ ปัญญา 

การรับรู้ (Perception) เป็นสภาวะท่ีเกิดจากการสัมผสัและการสัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ รวมถึง
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เป็นขั้นตอนก่อนท่ีจะเขา้สู่การเรียนรู้ โดยสามารถรับรู้จากประสาท
สัมผสั (sensation) ทั้งหก คือ การได้มองเห็น การได้ยิน การได้กล่ิน การได้ล้ิมรส การได้สัมผสั 
และการได้รับความรู้สึก จากส่ิงเร้าหรือตัวกระตุ้นท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว ทั้ งท่ีเป็นบุคคล วตัถุ หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ส่วนการจะรับรู้มากนอ้ยแค่ไหนข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี คือ ๑)คุณสมบติัของ
ส่ิงเร้าหรือตัวกระตุ้นว่าสร้างแรงจูงใจได้มากน้อยเพียงใด ๒) ศักยภาพของผู ้ถ่ายทอด ๓) 
ประสบการณ์หรือศกัยภาพของผูเ้รียนท่ีมีความพร้อมและพื้นฐานท่ีแตกต่างกนั และ ๔) ลกัษณะ

                                                 
๑วิทยาลัยการจัดการทางสังคม , “คอลัมน์  เปิดบ้าน  วจส.”, ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒,

<http://www. Thainowledge.org/open.php.> (12 January 2009) 
๒สุพัตรา ชาติบัญชาชัย , กระบวนการเรียนรู้ : แนวคิด ความหมาย และบทเรียนใน

สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, ไม่ระบุปีท่ีพิมพ)์, 
หนา้ ๒๖-๒๗. 
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 ๒๙ 

ของแต่ละบุคคลท่ีมีสรีระของร่างกายแตกต่างกนั การรับรู้เป็นลกัษณะของความรู้ระดบัวิญาณ และ
ระดบัสัญญา เรียกวา่ “การรู้จ า” 

การเรียนรู้ (Learning) คือ การปรับเปล่ียนแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมอันเป็นผล
เน่ืองมาจากส่ิงเร้าหรือตวักระตุน้ ประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้น ๆ มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม และการ
ด าเนินการหรือการใช้วิธีการต่าง ๆ อยา่งเป็นขั้นตอนท่ีช่วยให้บุคคลนั้น ๆ เกิดการเรียนรู้ คือ รู้จกั
คิด รู้จกัหาเหตุผล รู้จกัไตร่ตรองพิจารณา รู้จกัเช่ือมโยง และทบทวนอยู่สม ่าเสมออนัเป็นลกัษณะ
ความรู้ระดบัทิฏฐิหรือระดบัความเห็นเรียกวา่ “การรู้จกั” 

ความรู้ (Knowledge) หรือผลการเรียนรู้ (Learning outcome) คือ ความรู้ ความเขา้ใจ และ
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการรับรู้ การเรียนรู้ การคน้ควา้ การปฏิบติัดว้ยตนเองท่ีพฒันาข้ึนมา
จากความรู้ระดบัทิฏฐิจนเกิดความเขา้ใจชดัเจนและเกิดความรู้แจง้ เป็นลกัษณะความรู้ระดบัญาณ
หรือความรู้ระดบัสัมมาสัมโพธิญาณ เรียกวา่ “การรู้แจง้”  

จึงกล่าวได้ว่า การเรียน รู้เป็นกระบวนการท่ี จิตใจท าป ฏิ กิ ริยาต่อส่ิงเร้าภายนอก 
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์เป็นกระบวนการท่ีมีต่อเน่ืองตลอดชีวิต เป็นเร่ืองของการเรียนรู้ไดไ้ม่
มีจบส้ิน และเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยเน้นท่ีผูเ้รียนเป็นผูรู้้จกัคิด
พิจารณาและแสวงหาความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง  การเรียนรู้อาจอยู่ในรูปแบบของความเช่ือ 
หลกัการ กฎ ขอ้เท็จจริง เจตคติ และทกัษะการปฏิบติัการ การเรียนรู้ในบางเร่ืองอาจเรียนรู้ได้เร็ว 
บางเร่ืองอาจเรียนรู้ไดช้า้ ตอ้งใชเ้วลาและประสบการณ์ในการจดัการความรู้ของผูเ้รียนเอง   

จากการอธิบายดงักล่าวมาแลว้จะเห็นวา่ “การเรียนรู้” มีความหมายเป็น ๒ นยั คือ  
๑) การเรียนรู้ท่ีเป็นส่วนของเน้ือหา    หมายถึง เน้ือหาสาระ ขอ้มูล ทฤษฎีต่าง ๆ ตวัของ

ความรู้ ความคิดท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน  
๒) การเรียนรู้ท่ีเป็นวิธีการ  หมายถึง เทคนิค วิธีการ  และขั้นตอนกระบวนการท่ีท าให้

ผูเ้รียนรู้เกิดการเรียนรู้หรือไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้นั้น ๆ อยา่งแทจ้ริง 
กระบวนการ เป็นปรากฏการณ์ท่ีค่อย ๆ เปล่ียนแปลงอย่างมีระเบียบ หรือกรรมวิธีต่าง ๆ  

กระบวนการ (Process) เป็นปรากฏการณ์อันหน่ึงท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา หรือหมายความถึงการกระท าใด ๆ ก็ตามท่ีต่อเน่ืองกนั ๓ ดงันั้น ค าว่า กระบวนการ จึง
แสดงถึงสภาพของการเคล่ือนไหว (Dynamic) การด าเนินต่อไป (On-Going) และมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา (Ever-Changing) ฉะนั้น เม่ือเราเรียกส่ิงใดเป็นกระบวนการ ก็หมายความวา่ส่ิงนั้นไม่ได้

                                                 
๓ปรมะ สตะเวทิน, หลกันิเทศศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วนจ ากดั

ภาพพิมพ,์ ๒๕๔๐), หนา้ ๔๓. 



 ๓๐ 

หยุดอยูก่บัท่ี (Static) แต่ส่ิงนั้นมีความเคล่ือนไหว (Moving) องคป์ระกอบต่าง ๆ มีกิริยาสัมพนัธ์กนั 
(Interact) แต่ละองคแ์ละมีผลกระทบหรืออิทธิพลซ่ึงกนัและกนั 

กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)  เป็นการด าเนินการจดัการเรียนรู้หรือการใชว้ิธีการ
ต่าง ๆ อยา่งเป็นขั้นตอน เพื่อช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ (Learning Outcome) 
ตลอดจนถึงความรู้สึกและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดีอันเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้ 
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจะตอ้งเกิดจากการฝึกฝนหรือเคยมีประสบการณ์นั้น ๆ มาก่อน ลกัษณะ
ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอาจเป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นการกระท า การรับรู้ การหย ัง่เห็น 
การจูงใจ ฯลฯ เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจ
เป็นทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ และการเรียนรู้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใหเ้กิดความกา้วหนา้เสมอไป ๔ 

“การเรียนรู้” และ “กระบวนการเรียนรู้” ทั้งสองค าน้ีไดถู้กน ามาใชใ้นฐานะท่ีมีความหมาย
แตกต่างกัน แต่ในบางบริบทค าทั้งสองน้ีก็ถูกใช้แทนกันในฐานะของค าท่ีส่ือความหมายอย่าง
เดียวกนั อย่างไรก็ตามทั้งสองค าน้ีไดท้วีความส าคญัในตวัเองมากข้ึนตามล าดบัในฐานะเคร่ืองมือ
การพัฒนาการทางสังคม อีกประการหน่ึง ค าว่า การเรียนรู้ และ กระบวนการเรียนรู้ ยงัได้ถูก
น าไปใช้ในการอธิบายประกอบกบัค าอ่ืน ๆ เช่น องค์การแห่งการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน สังคมแห่งการเรียนรู้ นวตักรรมการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสน์ เป็นตน้  

ในการนิยามความหมายของค าวา่ การเรียนรู้ และ กระบวนการเรียนรู้ มกัมีค าท่ีถูกกล่าวถึง
ในฐานะท่ีเป็น “ผล” ของค าทั้งสอง นั่นคือ “ความรู้”  ซ่ึงเป็นตวัสาระความรู้และวิธีการเรียนรู้ท่ี
ไดม้าจากส่ิงท่ีสะสมจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ และประสบการณ์ในเชิงทกัษะการปฏิบติั 

ดงันั้น ไม่วา่จะเป็น การเรียนรู้ หรือ กระบวนการเรียนรู้ ส่ิงท่ีตอ้งเกิดควบคู่ไปดว้ยกนัเสมอ
ก็คือ ส่วนท่ีเป็นสาระความรู้หรือความเข้าใจ และส่วนท่ีเป็นกระบวนการวิธีท่ีท  าให้บุคคลเกิด
ความรู้หรือได้มาซ่ึงความรู้ ผลของการเรียนรู้จะท าให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งภายใน อนั
ไดแ้ก่ ทศันคติ ความคิด ค่านิยม ปริมาณของความรู้ และภายนอก อนัไดแ้ก่ พฤติกรรม ทกัษะ ความ
ช านาญ เป็นตน้ และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการเรียนรู้กบักระบวนการเรียนรู้ ก็คือ การยกระดบั
จิตใจหรือจิตใหเ้ป็นผูรู้้ ผูต่ื้น หรือเกิดธรรมข้ึนภายในจิตใจ สามารถเขา้ใจทุกส่ิงทุกอยา่งตามสภาวะ
ของความเป็นจริงได ้

การเรียนรู้ เป็นกระบวนการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ อนัน าไปสู่การรู้แจง้เห็น
จริงและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษย์ เนน้กระบวนการพฒันามนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ 

                                                 
๔สิริลกัษณ์ ยิม้ประสาทพร, กระบวนทัศน์ใหม่กับการเรียนรู้ของชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : 

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๔๘), หนา้ ๕. 



 ๓๑ 

การเรียนรู้ ความเขา้ใจ ความคิด ทศันคติ และทกัษะการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน เป็นคุณลกัษณะท่ีมีค่าท่ีสุด
ของมนุษย ์มีอิทธิพลต่อความส าเร็จและความพึงพอใจต่อวิถีชีวิตของมนุษย ์เป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงตลอดชีวติของมนุษย ์อนัส่งผลใหม้นุษยมี์คุณภาพชีวติท่ีดีต่อไป  

๒.๑.๒ องค์ประกอบการได้มาของการเรียนรู้ 
สังคมไทยปัจจุบนัยงัมีปัญหาทางการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้อยูไ่ม่นอ้ย การรับรู้และ

การเรียนรู้ของคนไทยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน หรือการเรียนรู้ท่ี
ไดจ้ากผูส้อนในระบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนเท่านั้น การแสวงหาความรู้จากการอ่านหรือการ
คน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลหรือห้องสมุดยงัมีน้อย ดังนั้ นในยุคปัจจุบนักระบวนทศัน์ใหม่ของการ
เรียนรู้ จึงเปล่ียนแหล่งการเรียนรู้จากครูผูส้อนเป็นการเรียนรู้จากส่ือขอ้มูลข่าวสาร และสภาพความ
เป็นจริงของสังคม ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งเรียนดว้ยตนเองมากข้ึนนัน่คือการพึ่งตนเองในการเรียนรู้ ส่วน
ครูผูส้อนจะเป็นเพียงผูค้อยแนะน าช้ีแนะมากกวา่การสอน 

ในมุมมองใหม่ของการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนรู้ การท่ีจะได้มาซ่ึงความรู้จะต้อง
ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลายประการ ๕  ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
 ๑. การเรียนรู้ตามความปกติ (Normalization) เป็นผลของการเรียนรู้ในสภาวะแห่งความ
เป็นปกติท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน อันเน่ืองมาจากส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้น
ภายนอกผ่านช่องทางแห่งการสัมผสั คือ ทางร่างกาย ทางความคิด  และทางประสาทสัมผสัทั้ง๖ ท่ี
ไดเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน 
 ๒. การกา้วออกจากบริเวณท่ีคุน้เคยหรือท่ีเคยอยูส่บาย ๆ (Leaving from comfortable zone) 
เป็นผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการแสวงหาในส่ิงท่ีทา้ทายท่ีตนเองไม่เคยสัมผสัหรือไม่เคยปฏิบติั
มาก่อน เป็นลกัษณะของการตดัสินใจในการปฏิบติันอกเหนือจากส่ิงท่ีตนคุน้เคย 
 ๓. การเรียนรู้ท่ีเป็นอิสระและหลากหลาย (Autonomy) เป็นผลของการเรียนรู้ท่ีมีความเป็น
อิสระหลากหลาย ไม่มีสูตรหรือขอ้ก าหนดตายตวัวา่จะตอ้งเป็นอย่างนั้นเป็นอยา่งน้ี กระบวนการ
เรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั จะมีความเฉพาะตวัหรือลกัษณะพิเศษของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม 
แต่ละวฒันธรรม แต่ละพื้นท่ี แต่ทั้งหมดก็สามารถเกิดการเรียนรู้ไดท้ั้งหมด 

                                                 
๕วิธาน ฐานะวุฑฒ์, “พลงัแห่งการเรียนรู้ ยุทธ์ศาสตร์ทางปัญญาเพื่อสุขภาวะทางสังคม”,

อา้งใน สิริลกัษณ์ ยิม้ประสาทพร, กระบวนทัศน์ใหม่กับการเรียนรู้ของชมชน, อา้งแลว้, หน้า ๘๕-
๘๘. 



 ๓๒ 

 ๔. การเปล่ียนแปลงใหม่ท่ีเกิดข้ึน ( Transformation or Rebirth) เป็นผลของการเรียนรู้ท่ีเกิด
จากการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต ไม่วา่จะเป็นทางดา้นอารมณ์ความรู้สึก หนา้ท่ีการงาน ความเป็นอยู ่
ตลอดถึงทศันคติใหม่ท่ีเกิดข้ึน 
 ๕. การผุดบงัเกิดข้ึนหรือการโผล่ปรากฏข้ึน (Emergence) เป็นผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
จากคล่ืนพลงัแห่งการเรียนรู้ท่ีไดถู้กสั่งสมมานานจากการรับรู้ การเรียนรู้ การคิดพิจารณาไตร่ตรอง 
และประสบการณ์แล้วผุดบงัเกิดข้ึนหรือโผล่ปรากฏเป็นความรู้ข้ึนในลกัษณะของความรู้ ความ
เขา้ใจทนัที มกัจะเกิดข้ึนกบันกัวิทยาศาสตร์ทัว่ไป เช่น การคน้พบแรงโนม้ถ่วงของ นิวตนั หรือการ
คน้พบทฤษฎีสัมพนัธภาพของไอน์สไตน์ เป็นตน้ ในดา้นพระพุทธศาสนา เร่ืองการผุดบงัเกิดข้ึน
หรือการโผล่ปรากฏข้ึนเป็นเร่ืองของญาณทัสสนะ เป็นการหยัง่รู้ เป็นการรู้ซ้ึงด้วยปัญญา เป็น
ความรู้ท่ีบริสุทธ์ิ เป็นเช่นกบัแสงสว่างท่ีผุดกระจ่างข้ึนอย่างฉับพลนัโดยไม่มีทศันะส่วนตนหรือ
เหตุผลส่วนตวั เป็นความรู้พิเศษเฉพาะท่ีเกิดข้ึนมาท่ีเรียกวา่ การตรัสรู้ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงการผุด
บงัเกิดข้ึนหรือการโผล่ปรากฏข้ึนเป็นความรู้ระดบัอภิญญา นัน่หมายความวา่ เป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึน
จากความสามารถพิเศษทางจิตท่ีสามารถรับรู้อารมณ์หรือส่ิงเร้าต่าง ๆ ไดโ้ดยตรงไม่ข้ึนอยูก่บักาละ
และอวกาศ 

นอกเหนือจากองค์ประกอบของการท่ีไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีกล่าวมาแลว้น้ี ปัจจยัท่ีน่าศึกษาอีก
อยา่งหน่ึงท่ีก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง
และพึ่งพากนั ไดแ้ก่ 

๑) การเรียนรู้แบบศึกษาประเมินตนเองหรือก ากบัและน าตนเอง เป็นการวางเป้าหมายและ
แผนพฒันาคุณภาพชีวติของตน เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีบทบาทในเชิงรุกเพื่อการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตท่ีเก่ียวกับการวางเป้าหมายและแผนชีวิตตน การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในแผนท่ี
ก าหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  เป็นการเรียนรู้ท่ีท าให้ตนมีโอกาสในการวางแผนการเรียนรู้ดว้ยการ
พึ่งตนเอง โดยอาศยัการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้แผนการพฒันาชีวิตของตนด าเนินไปสู่การปฏิบติั 
และบรรลุเป้าหมาย 
 ๒) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมพลงั เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
การท างานและรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มหรือสถาบันทางสังคม ซ่ึงแต่ละคนจะมี
บทบาทหน้าท่ี ท่ีชัดเจนและทุกคนยอมรับในบทบาทหน้าท่ีของกันและกัน อีกทั้ งสามารถ
แลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัไดต้ลอดเวลา มีการท างานไปพร้อมๆกบัการศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติมอยูต่ลอดเวลาและสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใชใ้นการอยูร่่วมกนัและแกไ้ข
ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 



 ๓๓ 

 ๓) การเรียนรู้ตามสถานการณ์จริงหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น โดยการใชปั้ญหา
หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งใช้กระบวนการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของตวัเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหา
จริงเป็นตัวตั้ ง แล้วใช้กระบวนการคิดท่ีเป็นระบบหรือการคิดท่ีถูกวิธีแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ
สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัปัญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 ในกระบวนการเสริมสร้างการจดัการความรู้คนเป็นปฐมเหตุของการรับรู้ ส่ิงเร้าหรือส่ิง
กระตุน้จากปัจจยัภายนอกท่ีท าให้คนเกิดการรับรู้และการเรียนรู้ก็เกิดข้ึนตามมา ซ่ึงความรู้ท่ีเกิดข้ึน
นั้นเก่ียวขอ้งกบัจิตใจ ปัญญาและพฤติกรรมของคน ดงันั้น ส่ิงท่ีคนควรจดัการกบัการเรียนรู้ คือ 

๑) การเรียนรู้เพื่อตวัเองหรือส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวัของเรา ใหรู้้จกัคิดเป็น พูดเป็น ท าเป็น 
๒) การเรียนรู้เพื่อส่ิงภายนอกหรือส่ิงท่ีมีอยู่ภายนอกตวัเรา ให้รู้จกั เขา้ใจ และยอมรับใน

ส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือความคิดและความเช่ือของตน เขา้ใจบริบทและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนของสังคม 
๓) การเรียนรู้เพื่อการสร้างสัมพนัธ์ระหว่างตวัเรากบัส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยัภายนอก ให้

สามารถน าความรู้ไปสู่การจดัการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเก้ือกูลกนั อนุเคราะห์กนั และเกิดประโยชน์
สุขร่วมกนัในสังคม 

การเสริมสร้างและการจดัการความรู้นั้น มีความเก่ียวขอ้งกบั การเรียนรู้ และกระบวนการ
เรียนรู้ เป็นกระบวนการค้นหา การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ความรู้อันเป็นเร่ืองของการ
ปรับเปล่ียนแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนทั้ งในด้านบวกและลบ  ด้วยเหตุน้ี ในการ
เสริมสร้างและการจดัการความรู้ต้องน าความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัคนมาจดัการให้เป็นความรู้แจง้เห็นจริง 
และสามารถน าไปสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีและมีประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 

จากองค์ประกอบในการเรียนรู้และการเสริมสร้างจดัการความรู้ดงักล่าวจะเห็นว่า ความรู้
และการจดัการความรู้ท่ีไดจ้ากวิธีการเรียนรู้นั้นมีหลายรูปแบบท่ีแตกต่างหลากหลายวิธีการดว้ยกนั 
แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้และการจดัการความรู้ของมนุษยต์ามท่ีกล่าวมานั้น มีจุดมุ่งหมายของ
การเรียนรู้และจดัการความรู้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๓ ระดบั คือ 
 ๑)  เป็นการเรียนรู้เพื่อการอยูร่อด ตามความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์

๒) เป็นการเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดอย่างสร้างสรรค์ด้วยสติปัญญา สามารถท่ีจะด ารงชีวิต
ของตนได้อย่างมีความสุขตามสภาพส่ิงแวดล้อม คือ ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นมนุษย์ด้วยกัน หรือ 
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมด  

๓) เป็นการเรียนรู้ท่ีรู้แจง้ เขา้ใจในสภาวะของความเป็นจริงตามธรรมชาติบนพื้นฐานของ
การเรียนรู้ดว้ยปัญญาและปฏิบติัตนดว้ยปัญญา   



 ๓๔ 

 กล่าวได้ว่า การพฒันาการเรียนรู้และการจดัการความรู้ เป็นกระบวนการเพื่อการพฒันา
ตนเอง คือ “เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนตอ้งเป็นผูจ้ดักระท าต่อส่ิงเร้าหรือสาระการเรียนรู้ มิใช่เพียง
รับส่ิงเร้าหรือสาระเขา้มาเท่านั้น ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูส้ร้างความหมายของส่ิงเร้าหรือความรู้ท่ีรับเขา้มา
ดว้ยตนเอง ดงันั้น การเรียนรู้ของบุคคลจึงเป็นกระบวนการท่ีแต่ละคนตอ้งเป็นผูด้  าเนินการเองให้
ผูอ่ื้นท าแทนไม่ได”้๖ อีกทั้งตอ้งมีขั้นตอนของการพฒันาการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 
 ขั้นท่ีตอนท่ี ๑  “การรับรู้ และการเรียนรู้” คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงในตวับุคคลเองท่ี
เกิดจากผสัสะ อนัเกิดจากส่ิงเร้าหรือตวักระตุน้ทั้งจากภายนอกและภายในท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
ต่าง ๆ ตามสภาวการณ์นั้น ๆ  
 ขั้นตอนท่ี ๒ “กระบวนการเรียนรู้” คือ ขั้นตอนและการด าเนินการเรียนรู้หรือการใชว้ธีิการ
ต่าง ๆ อยา่งเป็นขั้นตอนในการปฏิบติั เพื่อช่วยใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้และเกิดผลของการเรียนรู้ อนั
ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติท่ีดี และทกัษะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้นั้น  
 ขั้นตอนท่ี ๓ “การพฒันากระบวนการเรียนรู้” คือ กระบวนการด าเนินการเพื่อการพฒันา
องคค์วามรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ ให้บุคคลไดใ้ชปั้ญญาจากการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถพฒันาการกระบวนการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตแก่ตนเองและ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 กระบวนการสร้างความรู้จะด าเนินไปเร่ือย ๆ ตลอดเวลา เน่ืองจากบุคคลรับส่ิงเร้าเขา้มา
ทางประสาทสัมผสัตลอดเวลา ทุกคร้ังท่ีมีกระบวนการสร้างความรู้เกิดข้ึน โครงสร้างทางสติปัญญา
ของบุคคลจะปรับเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ไม่มีท่ีส้ินสุด ดงันั้น กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการท่ี
ต่อเน่ืองไปตลอดชีวติ และเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี๗ 

ส่ิงท่ีส าคญัในการพฒันาการเรียนรู้และการจดัการความรู้เพื่อการพฒันาตนเอง เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิจะตอ้งอาศยัทกัษะของกระบวนการทางปัญญา ซ่ึงไดแ้ก่ 

๑. การฟัง  การสังเกต การวเิคราะห์ การสนทนาและการบนัทึก 
๒. การตั้งสมมุติฐาน การตั้งค  าถาม และการคน้หาค าตอบ 
๓. การวจิยัเพื่อหาความรู้ การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ 
๔. การเช่ือมโยงบูรณาการและการปฏิบติัตามกระบวนการเรียนรู้ 

                                                 
๖ทิศนา แขมณี และคณะ, “กระบวนการเรียนรู้: ความหมายแนวทางการพฒันาและปัญหา

ขอ้งใจ” อา้งใน สิทธิพร บุญส่ง, คุณธรรมจริยธรรมกบัการพฒันาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทั ทริปเพิล้ เอด็ดูเคชัน่ จ  ากดั, ๒๕๔๙), หนา้ ๔๖. 

๗สิทธิพร บุญส่ง, คุณธรรมจริยธรรมกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ, อา้งแลว้, หนา้ ๔๖. 



 ๓๕ 

ในปัจจุบนัการด าเนินชีวิตของบุคคลจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นผูแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
อยา่งมีประสิทธิภาพ บุคคลนั้น ๆ จะตอ้งเป็นผูส้ะสมความรู้และทกัษะในการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบั
การด าเนินชีวิตของตน โดยเร่ิมตั้งแต่ การรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การประเมิน จนถึงขั้นการน าไปใช้
จริงในชีวติประจ าวนั 

การเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมของบุคคล เป็นกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ การ
พัฒนาการเรียนรู้ของบุคคล จะเร่ิมจากการเรียนรู้แล้วท าตามส่ิงท่ีผ่านหรือรับถ่ายทอดมา 
(Transmission) แลว้เลือกน าความรู้ท่ีไดรั้บมาประยุกต์ใชใ้ห้เขา้กบับริบทของตนจนเกิดการเรียนรู้
แล้วจึงปรับเปล่ียนระบบความคิดและพฤติกรรมของตน ส่วนการท่ีบุคคลจะปรับเปล่ียนระบบ
ความคิดและพฤติกรรมมากน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบภายในของแต่ละบุคคล เช่น 
ความตอ้งการ แรงจูงใจ แรงขบั ความพร้อม วุฒิภาวะ เป็นตน้ และองคป์ระกอบภายนอกตวัของแต่
ละบุคคล เช่น สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เป็นตน้ และไม่วา่ผลของการเรียนรู้จะท าให้บุคคลเปล่ียนแปลง
มากน้อยเพียงใดก็ตาม ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับกันโดยทัว่ไปก็คือ การเรียนรู้เป็นเร่ืองของปัจเจก
บุคคล (Individual) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนก็จะเกิดข้ึนเฉพาะบุคคลนั้นเท่านั้น นัน่หมายถึง เป็น
ประสบการณ์เฉพาะบุคคลท่ีไม่มีใครเรียนรู้หรือท าแทนกนัได ้แต่สามารถเรียนรู้ร่วมกนัได ้

๒.๑.๓ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการเรียนรู้ 
 ผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ไม่วา่ระดบัใด เม่ือเกิดข้ึนกบับุคคลใดบุคคล
หน่ึงแลว้ย่อมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวับุคคลนั้นๆ ตามหลกัการท่ีว่า “การเรียนรู้ คือ การ
เปล่ียนแปลง” (To learn to change) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๕ ดา้น คือ 

 (๑)  ดา้นของปัญญา เปล่ียนจากความไม่รู้ ไม่เขา้ใจ เป็นมีความรู้ มีความเขา้ใจ 
(๒)  ด้านของจิตใจ เปล่ียนจิตท่ีวา้วุ่นหมกมุ่นด้วยกิเลสตัณหา ของความโลภ 

โกรธ หลง มา  เป็นจิตท่ีไดฝึ้กอบรมดีแลว้ เป็นจิตท่ีเพียงพอ และสะอาดบริสุทธ์ิ 
(๓) ด้านของอารมณ์ เปล่ียนจากอารมณ์ขุ่นมัว อารมณ์หงุดหงิด อารมณ์ร้อน 

บริหาร อารมณ์ไม่ได ้เป็นผูท่ี้สามารถบริหารอารมณ์ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(๔) ด้านทศันคติท่ีมีต่อโลก และเพื่อนมนุษย ์เปล่ียนจากการมองแต่ในด้านลบ

เพียงอย่างเดียวจอ้งจบัผิดแต่ฝ่ายเดียว เป็นการหันมามองโลกและผูอ่ื้นในด้านบวก ยอมรับและ
ปรับตวัคิดแต่ในส่ิงท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ 

(๕) ด้านของพฤติกรรม  เป ล่ียนจากพฤติกรรมท่ีสั งคมไม่ต้องการ ได้แก่ 
พฤติกรรมชอบเบียดเบียนและชอบท าลาย เป็นพฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับ เป็นพฤติกรรมท่ี
สร้างสรรค ์มีเมตตา ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น  



 ๓๖ 

ความเปล่ียนแปลงทั้ ง ๕ ด้าน จะมีลักษณะของการอาศัยซ่ึงกันและกัน  เพราะมีการ
เปล่ียนแปลงทางปัญญา ความสว่างจึงเกิดข้ึน จึงเกิดการเปล่ียนแปลงทางคุณภาพจิต ท าให้จิต
สะอาด เม่ือจิตสะอาด จึงมีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ ท าให้อารมณ์สงบ เม่ืออารมณ์สงบจึงเกิด
การเปล่ียนแปลงทางทศันคติ ท าให้เกิดความยอมรับมีเมตตาและสงสาร เม่ือเกิดการยอมรับมีความ
เมตตาสงสาร จึงเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม นัน่คือ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

ส่วนความเปล่ียนแปลงจะมีมากหรือน้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กับระดับขององค์ความรู้ว่า  
บุคคลนั้น ๆ สามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนไดอ้ย่างไร ถา้มีการพฒันาน้อยก็เปล่ียนได้
นอ้ย ถา้มีการพฒันากระบวนเรียนรู้ไดม้ากก็จะมีการเปล่ียนแปลงไดม้าก นัน่หมายถึงระดบัความรู้
สูงสุดท่ีเรียกว่า “สัมโพธิญาณ” ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างส้ินเชิงจากปุถุชนเป็น
อริยบุคคล 
 

๒.๒. การเรียนรู้ตามแนวญาณวทิยา 
ญาณวิทยา๘ เป็นภาษาสันสกฤตแยกออกได้เป็น ๒ ค า คือ ญาณ = ความรู้  วิทยา = วิชา 

หรือ ความรู้ เม่ือรวมกันเป็นญาณวิทยา จึงเป็นวิชาว่าด้วยความรู้หรือทฤษฎีว่าด้วยความรู้ ค  าว่า 
ญาณวิทยาตรงกับภาษอังกฤษว่า Epistemology ซ่ึงมาจากค าว่า episteme มีความหมายเท่ากับ 
Knowledge หรือ ความรู้ และค าวา่ Logos ซ่ึงตรงกบัค าวา่ Science หรือ Theory ซ่ึงหมายถึง ศาสตร์
หรือ ทฤษฎี  

วิวฒันาการแห่งความรู้ของมนุษย์๙ ซ่ึงเป็นความเช่ือ และทฤษฎีเก่า ๆ ท่ีเป็นพื้นฐาน ตาม
แนวคิดของปรัชญาตะวนัออก และมีการสืบทอดกนัมา ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี  

๑) ความรู้ท่ีได้จากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ (The divine) เป็นความรู้ท่ีมีความเช่ือว่า มีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
เหนือส่ิงอ่ืนใดในสากลโลกอยู่ส่ิงหน่ึง มีธรรมชาติเป็นนามธรรม มีธรรมชาติเป็นจิตสากล ซ่ึง
ครอบง าจิตยอ่ย ๆ ของมนุษยเ์ราไว ้จิตสากลมีช่ือเรียกต่างกนั เช่น พระผูเ้ป็นเจา้ พระวษิณุ เป็นตน้ 

๒) ความรู้ท่ีไดจ้ากพระเวท  เกิดจากพวกพราหมณ์ซ่ึงเป็นวรรณะชั้นสูงของอินเดียไดส้ั่ง
สอนวา่ ปัญญาเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเรียกว่า “พระเวท” ท่ีเช่ือถือกนัว่าเป็นส่ิงท่ีหลัง่ไหลออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระพรหม คมัภีร์พระเวทเป็นท่ีรวบรวมค าสวดสรรเสริญเทพเจ้าต่าง ๆ รวมทั้ ง
พิธีกรรมทางศาสนา และยงัเป็นบ่อเกิดของวิทยาการทุกสาขา ผูท่ี้ตอ้งการเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ จึง

                                                 
๘ชยัวฒัน์ อตัพฒัน์, ญาณวิทยา (EPISTEMOLOGY), พิมพค์ร้ังท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๕๔๗), หนา้ ๓. 
๙เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๒ – ๓๒. 



 ๓๗ 

ตอ้งเรียนคมัภีร์พระเวทอนัเป็นคมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้ยการบ าเพ็ญตบะ หรือการประกอบพิธีกรรม
ด้วยประการต่าง ๆ เพื่อให้เทพเจ้าโปรด และประทานพรอันเป็นปัญญาให้  คัมภีร์พระเวท 
ประกอบดว้ย (๑) ฤคเวท วา่ดว้ยบทสรรเสริญพระผูเ้ป็นเจา้  (๒) ยชุรเวท วา่ดว้ยพิธีบูชายญั และบท
สวดประกอบพิธีกรรม เพื่อเน้นวิธีการให้เขา้ถึงจุดหมายท่ีปรารถนา  (๓) สามเวท วา่ดว้ยพิธีกรรม
ส าหรับประชาชนทัว่ไป อนัเป็นอุดมการณ์ท่ีช่วยให้คนเป็นอนัมากหลุดพน้จากความทุกข ์ (๔) อาถ
รรพเวท วา่ดว้ยไสยศาสตร์หรือคาถาอาคมท่ีใชใ้นความหมายต่าง ๆ กนั เช่น รักษาโรค เอาชนะศตัรู 
เอาชนะส่ิงชัว่ร้าย เป็นตน้ 

๓) ความรู้ได้จากการรับรู้ทางประสาทสัมผสั (Sense perception) เป็นความรู้ท่ีเกิดจาก
ประสาทสัมผสัของมนุษย์ คือ ตา หู จมูก ล้ิน และกายท่ีกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงหลกั
ญาณวิทยาเรียกวา่ ทฤษฎีประจกัษนิ์ยมหรือประสบการณ์นิยม แลว้เกิดปรากฏลกัษณะของการรับรู้ 
หรือ เกิดความรู้สึกต่อส่ิงนั้นสะทอ้นข้ึนในสมอง เป็นความรู้สึกชอบ – ชงั หรือวางเฉย ท่ีกา้วไปสู่
ความคิด    อนัเป็นมโนภาพของความตรึงตรา (Impression) เป็นความรู้ขั้นมูลฐานของมนุษย ์เพราะ
เม่ือมนุษยรู้์อะไรสักอย่างหน่ึงนั้น ส่ิงท่ีปรากฏเป็นความรู้ของมนุษย ์คือ มโนภาพในสมอง  เม่ือ
มนุษยนึ์กถึงมโนภาพท่ีชอบหรือชงัก็จะตกอยู่ในอารมณ์สุขหรือทุกข์ตามมโนภาพนั้น ๆ  อารมณ์
เช่นน้ีจะท าให้เกิดตณัหา และก่อให้เกิดการกระท ากรรมข้ึน ผลแห่งการกระท าของมนุษยไ์ม่วา่จะดี
หรือไม่ดีเป็นเหตุใหม้นุษยต์อ้งเวยีนวา่ยตายเกิดอยูใ่นโลกน้ีอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

ในการอธิบายถึงท่ีมาของความรู้นั้น วิธีการท่ีจะได้มาซ่ึงความรู้โดยทัว่ไปตามแนวทาง
ญาณวทิยาตามแนวคิดตะวนัออก สามารถสรุปได ้๕ ประการ ไดแ้ก่ 

๑) ความรู้ท่ีไดจ้ากแรงดลใจจากพระเจา้หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ (Revelation) ความรู้ท่ีได้จากวิธีน้ี
ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการทางศาสนาเทวนิยมมกักล่าวอา้งถึงอยูเ่สมอวา่ ความรู้ท่ีเก่ียวกบัค าสั่งสอนก็ดี 
หรือกฏขอ้ห้ามทางศาสนาก็ดี เป็นผลมาจากการได้รับแรงดลใจจากพระเจา้หรือส่ิงท่ีทรงพลานุภาพ
เหนือธรรมชาติทั้งหลาย ซ่ึงก็หมายถึง พระเจา้ นั่นเอง เช่น การอา้งอิงท่ีมาของคมัภีร์ว่า ขอ้ความใน
คมัภีร์นั้นเป็นผลมาจากการท่ีศาสดาพยากรณ์ (Prophet) ซ่ึงเป็นผูเ้ขียนขอ้ความในคมัภีร์นั้น ไดรั้บการ
ดลใจมาจากพระเจา้เป็นมูลฐาน และคมัภีร์นั้นก็เป็นผลมาจากการประทานของพระเจา้มอบให้แก่
มนุษยโ์ดยผ่านทางศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ อย่างเช่นการท่ี โมเสส ศาสดาพยากรณ์ของชาวยิว 
น ามากล่าวอา้งถึงบญัญติัสิบประการ (The Ten Commandment) ว่า ตนไดรั้บบญัญติัสิบประการน้ีมา
จากการประทานของพระเจา้ ระหวา่งท่ีตนไดข้ึ้นไปสวดมนตอ์อ้นวอนถึงพระเจา้บนเขาซีโน๑๐ 

                                                 
๑๐ดร.สิทธ์ิ บุตรอินทร์, มนุษย์นิยม, (ศูนยส่์งเสริมต าราและเอกสารวิชาการมหาวิทยาลยั 

เชียงใหม่ : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, ๒๕๓๒), หนา้ ๖๗. 



 ๓๘ 

๒) ความรู้ท่ีไดจ้ากแหล่งความรู้ (Authority) แหล่งความรู้ในท่ีน้ีหมายถึง ผูท่ี้สามารถให้
ความรู้ในส่ิงท่ีเราตอ้งการรู้ได ้เช่น ศาสดา ผูเ้ช่ียวชาญ นกัปราชญ์ คมัภีร์ทางศาสนา ต าราเอกสาร
ทางวิชาการ เป็นตน้ ความรู้จากวิธีน้ีเป็นการยึดเอาการอธิบาย ค าบอกเล่า ตลอดจนขอ้ความเช่ือท่ีมี
อยู่เดิม หรือยอมรับเอาทฤษฎีท่ีเขาสร้างก าหนดไวก่้อนแล้ว โดยไม่ตอ้งมีการพิจารณาไตร่ตรอง 
เป็นการเช่ือตามกนัมา เป็นพวกศรัทธาจริต หรือพวกท่ียดึถือแนวความคิดของบุคคลท่ีเขาเช่ือมาเป็น
รากฐานของความคิดของเขา 

๓) ความรู้ท่ีได้จากญาณ (Intuitive Insight)  เป็นการรับรู้ความจริง โดยตรงทนัที และมี
ความแน่นอน ความรู้จากวิธี น้ี  คือ ความรู้อันเกิดจากการปฏิบัติทางจิต เช่น การท าสมาธิ 
(Meditation) หรือการปฏิบติัฌาน หรือ ความรู้อนัเกิดจากลางสังหรณ์และการบนัดาลใจ 

๔) ความรู้ท่ีได้จากการหาเหตุผล ตามวิธีการของพวกเหตุผลนิยม (Rationalist Method) 
ความรู้จากวิธีการน้ีเป็นความรู้ซ่ึงเกิดจากกระบวนการคิดหาเหตุผลในลกัษณะของการคิดหาเหตุผล
แบบนิรนัยหรืออนุมาน (Deductive) ซ่ึงเป็นการหาเหตุผลท่ีมีรูปแบบแผนตายตวัแน่นอน เช่น 
ความรู้ในเชิงคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และเรขาคณิต 

๕) ความรู้ท่ีไดจ้ากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ความรู้จากวิธีน้ีถือว่าเป็น
วธีิการหาความรู้เป็นเสมือนดงักุญแจไขไปสู่การแกปั้ญหาทางญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้ วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ยดึถือหลกัการสังเกต บนัทึก ทดสอบ ทดลอง การพินิจพิจารณาอยา่งระมดัระวงัถ่ี
ถว้นแม่นย  า แลว้จึงสรุปเป็นความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ  ความรู้จากวิธีน้ีเองท่ีน าความเจริญ ความส าเร็จ
อนัยิ่งใหญ่มาสู่มวลมนุษยชาติ  ส่ิงท่ีเราไม่อาจปฏิเสธไดก้็คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไดใ้ห้ความรู้
ซ่ึงทุกคนตอ้งยอมรับวา่จริง และยงัเป็นความรู้ท่ีน ามาซ่ึงความรู้ในส่ิงต่าง ๆ อีกมากมาย 

จึงมีค าถามว่า แทจ้ริงแลว้ ความรู้ท่ีแทจ้ริง (True Knowledge) ของมนุษยมี์วิวฒันาการมา
จากไหน อะไรคือส่ิงท่ีเรารู้ เกิดข้ึนได้อย่างไร มีธรรมชาติอย่างไร มีขอบเขตแค่ไหน อะไรคือ
เง่ือนไขหรือเหตุปัจจยัแห่งความรู้ เราจะสร้างความรู้ท่ีแท้จริงได้อย่างไร และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ 
ความรู้ท่ีแทจ้ริงนั้นไดม้าอยา่งไร 

การได้มาซ่ึงความรู้ของกลุ่มแนวความคิดสายต่าง ๆ จะมีทศันะท่ีแตกต่างกนั เช่น พวก
เหตุผลนิยม  มีทัศนะทางญาณวิทยาว่า ความรู้ท่ีแท้ ต้องมีความแน่นอนตายตวั เป็นอมตะและ
นิรันดร พวกเหตุผลนิยมเช่ือวา่ความรู้ท่ีตายตวัน้ี คือ เหตุผล ท่ีหมายถึง ความคิดซ่ึงแตกต่างจากการ
ใช้ประสาทสัมผสั ความรู้มิไดม้าจากภายนอกท่ีเขา้สู้ตวัเราทางสัมผสั ความรู้มีอยูใ่นตวัเราทุกคน
ตั้งแต่เกิดแลว้โดยแฝงอยูใ่นจิตของเรา เป็นความรู้ท่ีเกิดก่อนประสบการณ์ซ่ึงเป็นความรู้มีอยูก่่อน



 ๓๙ 

แลว้ในจิต  (priori) พวกเหตุผลนิยมเช่ือว่า มนุษยมี์สมรรถภาพพิเศษอยา่งหน่ึงคือ “ปัญญา” ดงันั้น 
ความรู้ท่ีแทต้อ้งมาจากจิตใจ และกระบวนการคิดหาเหตุผลเท่านั้น๑๑  

พวกประสบการณ์นิยม (Empiricism) มีแนวความคิดทางญาณวิทยาโดยมีความเช่ือว่า 
ความรู้ท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดไม่มี พวกเขาถือว่า ความรู้ท่ีแท้ต้องมาจากการมีประสบการณ์ เป็น
ความรู้ท่ีเกิดภายหลังจากการมีประสบการณ์ (posteriori) ๑๒ เหตุผลส าคญัท่ีพวกเขาน ามาอา้งข้อ
หน่ึง คือ เด็กท่ีเกิดมาใหม่ ๆ นั้น ไม่รู้อะไรเลย แต่จากการศึกษาเล่าเรียน และจากประสบการณ์ใน
ระยะต่อ ๆ มา เด็กจึงมีความรู้ข้ึนมาท่ีละนอ้ย ๆ ถา้ไม่ไดรั้บการศึกษา และไม่มีประสบการณ์เขาจะ
ไม่รู้อะไรเลย พวกเขายงัถือต่อไปอีกว่า ความรู้อนัเกิดจากประสบการณ์แมว้่าจะไม่ให้ความจริงท่ี
แน่นอน แต่มนัก็ไดใ้ห้ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นความรู้เก่ียวกบัโลก และถา้เราตอ้งการความจริงท่ีมีเน้ือหา 
เราจะตอ้งอาศยัประสาทสัมผสัหรือประสบการณ์เป็นส่ือกลางของการเรียนรู้ 

พวกปฏิบติันิยม (Pragmatism) มีแนวความคิดทางญาณวิทยา โดยไม่สนใจวา่ จะมีความรู้ท่ี
ตายตวัแน่นอนหรือไม่ เขาถือวา่ ความรู้มิไดมี้ค่าอยูใ่นตวัมนัเอง ถา้หากวา่มนัไม่สามารถก่อให้เกิด
ผลในทางปฏิบัติได้ พวกเขาเน้นการน าความรู้ ความคิดห้ไปสู่ผลท่ีจะเกิดในทางปฏิบัติ และ
มาตรฐานในการพิสูจน์วา่ ความรู้ ความคิดไหนจริง ความรู้ ความคิดไหนไม่จริงก็ข้ึนอยูก่บัการท่ีจะ
น าความรู้และความคิดนั้น ๆ มาปฏิบติัให้เกิดผลไดห้รือไม่แค่ไหนเพียงใด และผลท่ีไดจ้ากความรู้ 
ความคิดนั้นก่อให้เกิดผลดีหรือไม่ ถา้เกิดผลดี ความรู้ ความคิดนั้นก็เป็นความรู้ท่ีแทต้ามทศันะของ
พวกปฏิบติันิยม 

พวกมนุษยนิยม (Humanism) มีแนวความคิดทางญาณวิทยา โดยมีความเช่ือมัน่วา่ ความรู้ท่ี
แท้นั้ น  คือ ความคิด (Idea) ท่ี เก็บสะสมไว้ในจิตของมนุษย์เราอันเกิดจากการท่ี ร่างกายมี
ประสบการณ์  (การรับ รู้) ทางประสาทสัมผัส  (Sense Organ) กับ ส่ิ งต่าง ๆ  แล้วน ามาผ่าน
กระบวนการคิดหาเหตุผล ซ่ึงเป็นกระบวนการทางสมองในรูปแบบของความคิด แลว้ก็บนัทึกเป็น
ความรู้เก็บไวภ้ายในสมอง อนัเป็นสมรรถภาพทางสมองอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ เน่ืองจากพวกมนุษย
นิยมมีแนวความคิดท่ีว่า ความรู้ประกอบด้วยความคิดท่ีรวบรวมบันทึกไวใ้นจิต “เป็นประดุจ
ประสบการณ์ท่ีมีทุนส ารอง” ๑๓  ดงันั้น ในการตดัสินใจวา่ความคิดใดจริงหรือการกระท าใดท่ีควร – 

                                                 
๑๑ชยัวฒัน์ อตัพฒัน์, ญาณวิทยา, อา้งแลว้, หนา้ ๑๑๒. 
๑๒เร่ืองเดียวกนั,   
๑๓สิงห์ทน ค าซาว, ปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ,์ ๒๕๒๙), หนา้ ๘๘. 



 ๔๐ 

ไม่ควร จึงข้ึนอยู่กบัเหตุผลของมนุษย ์ซ่ึงมาจากประสบการณ์และการไตร่ตรองดว้ยหลกัเหตุผล
ของคนเรานัน่เอง๑๔ 

การอธิบายปัญหาเก่ียวกับความรู้เหล่าน้ี นักคิดสายปรัชญาต่าง ๆ ทั้ งพวกเหตุผลนิยม 
มนุษยนิยม ปฏิบติันิยม และประสบการณ์นิยม บางส่วนในการอธิบายถึงปัญหา พวกเขาได้เอา
วธีิการอธิบายถึงท่ีมาของความรู้ของเขามาหล่อหลอมรวมกนัพร้อมกบัเสริมแนวความคิดของพวก
เขาลงไปผสมผสานดว้ย น ามาเป็นทฤษฎีทางญาณวิทยาของพวกเขาเอง โดยพวกเขาเรียกวิธีการท่ี
จะอธิบายถึงปัญหาทางญาณวทิยาของพวกเขาวา่ “วธีิการทางวทิยาศาสตร์” (Scientific Method) 

อย่างไรก็ตาม ในการอธิบายถึงปัญหาท่ีมาของความรู้ว่า ความรู้เกิดข้ึนไดอ้ย่างไร เราจะ
สร้างความรู้ท่ีแท้จริงอย่างไร อะไรคือส่ิงท่ีเรารู้ และส่ิงท่ีเรารู้นั้ นประกอบด้วยเง่ือนไขปัจจัย
อะไรบา้ง  พระพุทธศาสนาเถรวาท ก็มิไดล้ะทิ้งการอธิบายถึงปัญหาทางญาณวิทยาเหล่าน้ี ไดใ้ห้
ค  าตอบท่ีเก่ียวกับปัญหาน้ีทั้ งท่ี เป็นเหตุผลนิยม (Rationalism)  ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) และ
ประสบการณ์นิยม (Empiricism)  เช่นเดียวกนั แต่จะให้ความสนใจเน้นโดยเฉพาะปัญหาท่ีวา่ การ
เกิดข้ึนของความรู้ท่ีแทจ้ริงเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ความรู้ท่ีแทจ้ริงมาจากไหน และจะน าความรู้นั้นมาใช้
ประโยชน์ให้มากท่ีสุด ดีท่ีสุดได้อย่างไร โดยยึดถือหลักท่ีสามารถพิสูจน์ทดลองได้ ตลอดจน
ยอมรับความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผสัวา่ เป็นเบ้ืองตน้ท่ีจะน าไปสู่การเกิดความรู้
ท่ีแทจ้ริง และยงัยึดถือความรู้ท่ีแทน้ั้นตอ้งเป็นความรู้ท่ีก่อให้เกิดผลทางปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์สุข
แก่มนุษยท์ั้งมวลดว้ย 

การให้ค  าตอบปัญหาทางญาณวิทยาของพุทธปรัชญาตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น 
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีพระพุทธเจา้ทรงค้นพบสัจธรรม (Truth) โดยพระองค์เอง ด้วยการ
คน้ควา้และการปฏิบติัในท่ามกลางความสับสนของการให้ค  าตอบท่ีผิด ๆ ของทรรศนะสุดโต่ง ๒ 
สาย คือ ค าตอบของพวกจิตนิยมหรือเทวนิยม (สัสสตทิฏฐิ) และ พวกวตัถุนิยม (อุจเฉททิฏฐิ) ทั้งน้ี
เน่ืองจากพระองคไ์ดศึ้กษาและทดลองแสวงหาความรู้ท่ีแทจ้ริงตามทรรศนะทั้ง ๒ สายน้ีมาแลว้ จน
เกือบจะส้ินพระชนม ์ก็ไม่ทรงพบค าตอบหรือความรู้ท่ีแทจ้ริงท่ีทรงตอ้งการ จึงทรงคน้หาวธีิใหม่ท่ี
จะได้ซ่ึงความรู้ท่ีแท้ด้วยพระองค์เอง  และทรงค้นพบวิธีการใหม่ เรียกว่า “ทางสายกลาง” 
(มชัฌิมาปฏิปทา) อยู่เหนือทรรศนะสุดโต่งทั้ง ๒ สาย วิธีการใหม่ท่ีทรงคน้พบโดยพระองค์เองน้ี
สามารถใหค้  าตอบเก่ียวกบัปัญหาท่ีทรงตอ้งการทราบและน ามาซ่ึงความรู้ท่ีแทใ้นท่ีสุด 

 

 

                                                 
๑๔สิทธ์ิ บุตรอินทร์, มนุษยนิยม, อา้งแลว้, หนา้ ๖๕.  



 ๔๑ 

๒.๓ การเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนาเถรวาท 
 พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นนิกายของพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้ ท่ีเห็นควรให้คงไวซ่ึ้งพระ
ธรรมวินยัดั้งเดิมตามแบบอย่างท่ีพระพุทธสาวกไดท้  าสังคายนาไวต้ั้งแต่คร้ังท่ี ๑ ยึดหลกัอริยสัจ ๔ 
เน้นให้พึ่งตนเองและเช่ือในกฎแห่งกรรม แผ่กระจายอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องทวีปเอเชีย ใน
กลุ่มของประเทศศรีลงักา พม่า กมัพูชา ลาว และประเทศไทย 

การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นวธีิการเรียนรู้มุ่งแสวงหาความจริงท่ีเกิดจากการ
หยัง่รู้หรือญาณปัญญา  องคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ตามหลกัธรรมค าสั่งสอนจะเกิดข้ึนกบับุคคล
ใดบุคคลหน่ึงไดน้ั้น จะตอ้งมีองคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีเสริมกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นวิธีการแห่ง
ศรัทธาและปัญญา  “ศรัทธา” คือ ความเช่ือในพระรัตนตรัย ความเช่ือในกฎแห่งกรรม ความเช่ือมัน่
ท่ีเกิดจากปัญญา ทั้งศรัทธาและปัญญาจะสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัตลอดเวลา ความเช่ือท่ีเกิดก่อนการรู้
แจง้เรียกว่า “ศรัทธา” ความเช่ือท่ีเกิดภายหลงัการรู้แจง้เรียกว่า “ปัญญา” เม่ือเรามีความเช่ือท่ีเป็น
ปัญญาก็เป็นเคร่ืองมือน าไปสู่ความส าเร็จในชีวติไดอ้ยา่งสมบูรณ์ส่งผลใหบุ้คคลถึงพร้อมดว้ยวชิชา
และจรณะ ท าใหบุ้คคลท่ีเป็นปุถุชนไดพ้ฒันาข้ึนเป็นกลัยาณปุถุชนและเป็นอริยชนตามล าดบั 

หลกัธรรมค าสั่งสอนพระพุทธศาสนาเถรวาท สอนอยา่งพอเหมาะแก่กาลเทศะ สอนเฉพาะ
เร่ืองท่ีจริงและเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเร่ืองทุกข์และการดบัทุกขข์องชีวิต สอนให้คนเกิดปัญญา
รู้จกัใชเ้หตุผลเพื่อการแกทุ้กขข์องชีวิต ให้ความส าคญัแก่ชีวิตทั้งในดา้นร่างกายและจิตใจ เพราะถือ
ว่าทั้ งสองอย่างเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของชีวิต ดังนั้ น ชีวิตมนุษย์จะดีหรือสมบูรณ์แบบทั้ ง
ร่างกายและจิตใจ มนุษยจ์ะตอ้งพฒันาตนเองทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจให้สมดุลกนั จึงจะส่งผล
เป็นความสมบูรณ์ของชีวิต การพฒันาให้เกิดความสมดุลของชีวิตตามแนวการเรียนรู้เรียกวา่ “การ
ปฏิบัติเดินทางสายกลาง” ซ่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั  ๘ 
ประการ เรียกวา่ มรรคมีองค ์๘ ท่ีสรุปลงในหลกัการส าคญั ๓ ประการเรียกวา่ ไตรสิกขา คือ สีลสิก
ขา  จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา หรือ ศีล สมาธิ และปัญญา  

โดยทัว่ไปการท่ีจะน าหลกัธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้มาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้นั้น 
ส่วนใหญ่มกัจะเรียงล าดบัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จากการแสวงหาความรู้ด้วยการฟัง แล้วจึงน ามาคิด 
น ามาปฏิบติัเพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือเกิดองคค์วามรู้ข้ึน แต่โดยแทจ้ริงแลว้ กระบวนการพฒันาการ
เรียนรู้หรือกระบวนการพฒันาปัญญา  อาจเกิดข้ึนตามล าดบัท่ีกล่าวมาแลว้ก็ไดห้รืออาจเกิดข้ึนจาก 
จินตมยปัญญา หรือการคิดก่อนก็ได้ คือ การคิดด้วยตนเองแล้วจึงแสวงหาความรู้เพิ่มเติมน ามา
ไตร่ตรองปฏิบติัจนเกิดปัญญาข้ึน หรือจะเร่ิมต้นด้วยการปฏิบติั ภาวนามยปัญญา โดยคิดคน้หา



 ๔๒ 

เหตุผลดว้ยตนเองแลว้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจนเกิดปัญญารู้แจง้ก็สามารถเป็นไปได ้แต่ทุกวิธีการ
ตอ้งด าเนินไปภายใตห้ลกัการส าคญั ๓ ประการ๑๕ คือ  

๑) สอนเพื่อใหผู้ฟั้งรู้ยิง่เห็นจริงในส่ิงท่ีควรรู้ 
๒) สอนอยา่งมีเหตุผล เพื่อใหผู้ฟั้งไตร่ตรองเห็นตามได ้
๓) สอนในส่ิงท่ีผูฟั้งสามารถน าไปปฏิบติัและไดรั้บผลจริงตามควรแก่การปฏิบติั 
เห็นไดว้า่หลกัค าสั่งสอนเนน้เร่ืองความเขา้ใจ เนน้เร่ืองเหตุผล และเนน้เร่ืองการปฏิบติั คือ 

สอนให้รู้ สอนให้คิด และสอนให้ท า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนะน าให้ผูเ้รียนใช้ปัญญาพิจารณาส่ิงท่ี
พระพุทธเจา้ทรงสอนในเร่ืองของธรรมท่ีไม่ผิด การประพฤติธรรมท่ีไม่ผิด และบุคคล ๔ ประเภท 
คือ ๑) ท าตนให้เดือดร้อน ๒) ท าให้ผูอ่ื้นให้เดือดร้อน ๓) ท าทั้งตนทั้งผูอ่ื้นให้เดือดร้อน และ ๔) ไม่
ท าทั้งตนทั้งผูอ่ื้นใหเ้ดือดร้อน  ดงัมีปรากฏในอปัณณกสูตร๑๖  

เร่ืองของการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท  พระธรรมปิฎกท่านไดแ้สดงใหข้อ้คิดไว ้วา่  
    การศึกษาน าไปสู่ส่ิงท่ีเราเรียกว่า ปัญญา เม่ือมีการศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝน
พฒันาก็งอก งาม ดีประณีตข้ึนทั้งทางดา้นพฤติกรรม จิตใจและปัญญา ตวัตดัสินคือ
ไดปั้ญญาพอไดปั้ญญาแลว้ก็เกิดความรู้ ความเขา้ใจมาพฒันาพฤติกรรมและจิตใจให้
คิดเป็น ท าได้ ท าเป็น วางท่าทีและปฏิบัติต่อส่ิงท่ีตนเข้าไปเก่ียวข้องทุกอย่างได้
ถูกตอ้งเกิดผลดี ๑๗ 
 
ผูถึ้งพร้อมดว้ยปัญญาอนัชอบ และไดป้ระโยชน์จากปัญญานั้น ถือว่าเป็นมงคลอนัสูงสุด

ประการหน่ึง ดงัท่ีปรากฏในมงคลสูตร ๓๘ ประการ๑๘ หลกัธรรมน ามาซ่ึงความสุขความเจริญ  
คาถาท่ี ๓ ซ่ึงประกอบดว้ยมงคล ๔ ประการ มีใจความอธิบาย วา่ 

   ๑). พาหุสจฺจญฺจ          ความเป็นพหุสูตร คือ เป็นผูไ้ดส้ดบัเล่าเรียนมามาก 
   ๒). สิปญฺจ   ความเป็นผูช้  านาญในศิลปะวชิาชีพ 
   ๓). วนิโย จ สุสิกฺขิโต    ความเป็นผูมี้วนิยัอนัไดศึ้กษาดีแลว้ 

                                                 
๑๕สุเชาวน์ พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙), หนา้ ๓๑. 
๑๖ม.ม. ๑๓/๑๐๓,๑๒๒/๙๐,๑๐๖. 
๑๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต ), “การศึกษากบัการวิจยัเพื่ออนาคตของประเทศไทย”, 

ปาฐกถา, (กรุงเทพมหานคร: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), ๒๕๓๙) หนา้ ๘. 
๑๘ข.ุสุ. ๒๕/๓๑๙/๓๗๙. 



 ๔๓ 

    ๔). สุภาสิตา จ ยา วาจา   ความเป็นผูก้ล่าวแต่วาจาดีงาม 
          เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ  ธรรมทั้ง ๔ ประการน้ีลว้นเป็นมงคลอนัสูงสุด ๑๙ 
 

การเรียนรู้หลกัธรรมค าสั่งสอนเป็นลกัษณะของการถ่ายทอดการเรียนรู้จากคนรุ่นหน่ึงไป
ยงัคนรุ่นต่อไป เป็นวฒันธรรมการเรียนรู้ ดังท่ี สุชีพ ปุญญานุภาพ เสนอไวว้่า “การถ่ายทอด
วฒันธรรม คือกระบวนการท่ีวฒันธรรมไดมี้การผา่นไปยงัคนรุ่นต่อไปทุกรุ่นทางการเรียนรู้ คนทุก
รุ่นตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมและก็สอนวฒันธรรมนั้น”๒๐ ดงันั้นการเรียนรู้พระธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจา้จากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึงก็นบัไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมการเรียนรู้
ดว้ยประสบการณ์ตรงนัน่เอง 
 เร่ืองของการเรียนรู้ “พระพุทธเจา้ทรงให้ความส าคญัสูงสุดแก่ความรู้ท่ีเกิดจากประสบ 
การณ์ตรง... เพราะประสบการณ์ตรงมีน ้ าหนักและส าคญัท่ีสุด... เป็นความรู้ท่ีเร่ิมจากประสาท
สัมผสัหรืออินทรียโ์ดยตรง เป็นความรู้ระดบัญาณ” ๒๑        

สรุปไดว้า่ พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นศาสนาท่ียิ่งใหญ่ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็น
จริง คือ ธรรมชาติ มีมนุษยห์รือคนเป็นพื้นฐานของการศึกษา ให้ความส าคญักบัองค์ความรู้ท่ีเป็น
ปัญญา พลงัของปัญญาท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิจะเป็นคุณค่าท่ีดีท่ีส่งเสริมการพฒันาและความกา้วหนา้ของ
ชีวิต การท่ีจะให้ปัญญาเกิดจะตอ้งศึกษาเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดการรู้แจง้ การรู้จริง เพื่อน าไปสู่ความเห็น
ท่ีถูกตอ้งและไดป้ระโยชน์จากปัญญานั้น จึงกล่าวไดว้่า ชีวิตท่ีประเสริฐตามแนวพระพุทธศาสนา
เถรวาท คือ ชีวิตท่ีเป็นอยูด่ว้ยปัญญา๒๒ อนัเป็นคุณลกัษณะพิเศษประการหน่ึงของพระพุทธศาสนา
เถรวาท 

 
 
 

                                                 
๑๙พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์( สิริจนฺโท จนัทร์ ), ธรรมเทศนามงคล ๓๘ ธรรมวิจยานุศาสน์, 

พิมพเ์พื่อธรรมทาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนช่ืน, ๒๕๓๔), หนา้ ๒๙. 
๒๐สุชีพ ปุญญานุภาพ , วัฒนธรรมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย , 

๒๕๔๐) หนา้ ๒๑. 
๒๑บุญมี แท่นแก้ว, พระพุทธศาสนากับปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ว. เพชรสกุล 

จ ากดั, ๒๕๔๐), หนา้ ๖๖. 
๒๒ส .สฬา. ๑๕/๒๐๓/๕๘. 



 ๔๔ 

๒.๓.๑ คุณลกัษณะพเิศษของพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 คุณลกัษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาเถรวาท จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดถึงแนวคิดผลงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ สามารถสรุปลกัษณะเด่นของพระพุทธศาสนาเถร
วาทตามแนวพุทธปรัชญาได ้ดงัน้ี    

๒.๓.๑.๑ อเทวนิยม (Atheism)  
แนวคิดของพระพุทธศาสนาเถรวาทไม่เช่ือเร่ืองพระเจ้าผูส้ร้างโลกและมนุษย ์

ปฏิเสธความมีอยูข่องพระเจา้ โดยมีความหมายสองนยั คือ นยัแรกเช่ือวา่ พระเจา้ไม่มีตวัตน และนยั
สอง คือ ถา้สมมุติว่าพระเจา้มีจริง ก็ไม่เห็นมีอะไรมาเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยู่ของมนุษย ์หรือไม่
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของมนุษย ์ไม่เช่ือและไม่ไดส้อนวา่ โลก หรือสรรพส่ิงทั้งปวงเกิดจากอ านาจของ
พระเจา้ หรือปรากฏการณ์ทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมหรือใหคุ้ณใหโ้ทษจากพระเจา้ 
นัน่ก็แปลวา่พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นฝ่ายอเทวนิยมท่ีไม่ยอมรับเร่ืองของพระเจา้ ทั้งในแง่ของภว
วิทยา (Ontological principle)  และในแง่ของจริยศาสตร์ (Ethical principle) ตลอดจนในแง่อ่ืน ๆ 
อีกด้วย พระพุทธศาสนาเถรวาทเน้นเร่ืองของการพึ่ งตนเองด้วยการใช้ปัญญาในการพิจารณา
ไตร่ตรองในการด าเนินชีวิตของตนเอง การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน มนุษยจ์ะใช้ความรู้ตาม
แนวทางวทิยาศาสตร์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงของมนุษย์ ซ่ึงเกิดจากความพยายาม
และการเรียนรู้ของมนุษยเ์อง อยา่งไรก็ตาม “การท่ีพระพุทธเจา้ทรงปฏิเสธพระเจา้ผูส้ร้างโลก ไม่ใช่
หมายถึงการมีอยูข่องเทพยดาหรือเทพต่าง ๆ พระองคท์รงถือวา่เทพเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้ตอ้งข้ึนอยูก่บักฎ
แห่งกรรม”๒๓ 

พระพุทธศาสนาเถรวาท มัน่ใจว่า ความหาเหตุผล ความสังเกต และความพิสูจน์
ทดลองของมนุษย ์ทั้ง ๓ ประการน้ี ถือเป็นไตรยางค์ (Trinity) แห่งความรู้เก่ียวกบัความจริง และ
ความเจริญของโลก หลกัไตรยางคด์งักล่าวน้ี เป็นหลกัเพียงพอท่ีจะเห็นวา่ ความดี ความสุข และส่ิง
อ่ืน ๆ เป็นผลการกระท า และเจตนาของมนุษยเ์องทั้ งส้ิน พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสัจธรรมโดย
พระองค์เองและไดท้รงแสดงหนทางไปสู่ความหลุดพน้จากทุกข์ทั้งปวงให้ทุกคนไดป้ฏิบติัด้วย
ตนเอง ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ “เธอทั้งหลายตอ้งท าความเพียรเผากิเลสเอง พระตถาคตเป็นผูบ้อกทาง ผู ้
เพ่งพินิจท่ีด าเนินตามไปแลว้จะหลุดพน้จากบ่วงแห่งมาร”๒๔ ดงันั้น พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงเป็น

                                                 
๒๓Phra Dharmakosajarn, (Prayoon Dhammacitto Mererk), A Buddhist Worldview, 

(Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2006), p. 7-8.          
๒๔ข.ุธ. ๒๕/๓๐/๔๓.  



 ๔๕ 

ศาสนาของมนุษยโ์ดยมนุษย ์และเพื่อมนุษย ์ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่ “เพราะไม่ยึดมัน่ถือมัน่ใน
เร่ืองเช่นนั้น เราตถาคตจึงหลุดพน้”๒๕ 

๒.๓.๑.๒ ธรรมชาตินิยม (Naturalism)  
ในหลกัค าสอนพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ค าวา่ “ธรรม” นยัหน่ึง คือ ส่ิงท่ีมีอยูใ่น

ธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมีอยูใ่นสากลจกัวาลซ่ึงเกิดข้ึนและเป็นไปตามการปรุงแต่งของ
เหตุปัจจยั พระพุทธศาสนาเรียกว่า สังขตธรรม คือ ธรรมท่ีถูกปัจจยัปรุงแต่งข้ึนหรือส่ิงท่ีมีเหตุ
ประกอบเกิดข้ึน เป็นธรรมนิยาม คือ ความแน่นอนแห่งธรรมดา เป็นกฎธรรมชาติหรือกฎแห่ง
เหตุผลท่ีวา่ สังขารทั้งปวงไม่เท่ียง สังขารทั้งเป็นทุกข ์ธรรมทั้งปวงเป็นอนตัตา พระพุทธศาสนาเถร
วาทถือวา่ “ทุกส่ิงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ย่อมเกิดข้ึนและเป็นไปตามอ านาจของกฎแห่งเหตุและปัจจยั 
หรือ กฎแห่งเหตุและผล หมายความว่า ไม่มีอะไรจะเกิดข้ึนมาลอย ๆ โดยไม่มีเหตุท าให้เกิดข้ึน” 
นัน่หมายถึง เพราะมีธรรมชาติ จึงมีกฎธรรมชาติ เพราะมีกฎธรรมชาติ จึงมีธรรมชาติ ถา้ส่ิงหน่ึงไม่
มี อีกส่ิงหน่ึงก็พลอยไม่มีไปด้วย สรรพส่ิงไม่ว่าเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมล้วนตกอยู่ภายใตก้ฎ
แห่งธรรมชาติทั้งส้ิน กฎธรรมชาติเป็นธรรมธาตุ คือภาวะท่ีทรงตวัอยูโ่ดยธรรมดา เป็นธรรมฐิติ คือ
ภาวะท่ีตั้งอยู่เป็นหลกัแน่นอนอยู่โดยธรรมดา เป็นธรรมนิยาม คือกฎธรรมชาติ ไม่เก่ียวขอ้งกับ
ผูส้ร้างหรือผู ้บันดาล ซ่ึงในคัมภีร์สุมังคลวิลาสีนีจัดแบ่งกฎธรรมชาติหรือนิยามออกเป็น ๕ 
ประการ๒๖ ไดแ้ก่ 

๑) อุตุนิยาม กฎธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุณหภูมิ ลมฟ้าอากาศ และฤดูกาลในทาง
อุตุนิยม ซ่ึงเป็นส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์

๒) พีชนิยาม กฎธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนัธุกรรมธรรมชาติ หรือการสืบพนัธ์ท่ี
ก าหนดลกัษณะและความเป็นไปอนัแน่นอนของส่ิงมีชีวติทั้งหมด 

๓) กรรมนิยาม กฎธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษย ์เป็นกระบวนการ
ใหผ้ลของการกระท าหรือผลของกรรม 

๔) จิตนิยาม กฎธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานของจิต ลกัษณะเกิดดบั
เป็นขณะต่อเน่ืองกนัไม่ขาดสาย การรับรู้อารมณ์ผา่นทางอายตนะทั้ง ๖ อนัท าให้เกิดความรู้สึกสุข 
รู้สึกทุกข ์และไม่สุขไม่ทุกข ์

๕) ธรรมนิยาม กฎธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ และความเป็นเหตุเป็นผล
แก่กนัของส่ิงทั้งหลาย นัน่คือ กฎปฏิจจสมุปบาท   

                                                 
๒๕ที.สี. ๙/๓๐/๑๗-๑๘. 
๒๖ที.อ. ๒/๓๔.               



 ๔๖ 

พระพุทธศาสนาเถรวาท มองเร่ืองของชีวิตรวมถึงชีวิตมนุษยเ์ป็นเร่ืองธรรมชาติ
โดยพื้นฐาน เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของ “ความเป็นธรรมดา”  ตามกฎของไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั ทุก
ขงั อนตัตา ทุกส่ิงท่ีเป็นส่ิงธรรมชาติ คือ ส่ิงท่ีด ารงอยูใ่นระบบของกาละและเทศะ ซ่ึงเกิดข้ึนเป็นไป
และดบัลงโดยสาเหตุ และแมก้ระทัง่สาเหตุนั้นก็เป็นส่ิงธรรมชาติดว้ยทั้งส้ิน ความเปล่ียนแปลง คือ 
เน้ือแท ้ของธรรมชาติ ตวัการใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในธรรมชาติไดต้อ้งเป็นส่ิงธรรมชาติดว้ยกนั 
หาใช่ส่ิงนอกธรรมชาติหรือส่ิงเหนือธรรมชาติ เพราะส่ิงเหล่าน้ีทดสอบไม่ไดจึ้งไม่ควรน าส่ิงเหล่าน้ี
มาอธิบายอยา่งไร้เหตุผล และมิไดน้ าเราไปสู่ความรู้แจง้เห็นจริง  

๒.๓.๑.๓ กรรมนิยามหรือกฏแห่งกรรม  (The Law of Kamma ) 
พระพุทธศาสนาเถรวาท สอนเน้นในเร่ืองกรรม  (กมฺม) คือ การงาน หรือ การ

กระท า กล่าวคือ บุคคลจะท าอะไรก็ตามเรียกว่ากรรมทั้งนั้น กรรมเป็นค ากลาง ๆ ถ้าเป็นกรรมดี 
เรียกวา่ “กุศลกรรม” กรรมชัว่เรียกวา่ “อกุศลกรรม” ความดี ความชัว่จะมีข้ึนเพราะการกระท าของ
ตนเอง ผูใ้ดท ากรรมเช่นใด ย่อมไดรั้บผลเช่นนั้น ผูใ้ดท ากรรมดี ย่อมไดรั้บผลดี ผูใ้ดท ากรรมชัว่ก็
ตอ้งไดรั้บผลชัว่เช่นเดียวกนั  กรรมท่ีตนท าในปัจจุบนัอาจจะส่งผลในปัจจุบนัหรืออนาคตหรือภพ
ต่อ ๆ ไปทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักรรมนั้น ๆ 

เร่ืองกรรมเป็นอย่างไรนั้น มีพุทธพจน์เก่ียวกบักรรมแสดงไวว้่า “สัตวท์ั้งหลาย มี
กรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่ ง
อาศยั กรรมยอ่มจ าแนกสัตวใ์หท้รามและประณีต” ๒๗ 

 “กรรม” ในค าสอนพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง การกระท าท่ีประกอบไปด้วย
เจตนา หรือการกระท าท่ีเป็นไปดว้ยความจงใจ  ดงันั้น กรรม ก็คือ เจตนา อนัไดแ้ก่ เจตจ านง ความจงใจ 
หรือ การตดัสินใจมุ่งหมายวา่จะท า เจตนา เจตจ านงหรือความจงใจท่ีเป็นพลงัแห่งการกระท าของมนุษย ์
จะเป็นตวัน าหรือตวับ่งช้ี และก าหนดทิศทางแห่งการกระท าของมนุษยท์ั้งหมด เป็นตวัการในการปรุง
แต่งสร้างสรรค์ทุกอย่างในมนุษย ์ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า “เจตนาห  ภิกฺขเว กมฺม  วทามิ” ๒๘ ซ่ึงแปลความว่า 
ภิกษุทั้งหลาย เจตนานัน่เอง เราเรียกวา่ กรรม บุคคลจงใจแลว้ จึงกระท าดว้ยกาย ดว้ยวาจา ดว้ยใจ 

กระบวนการแห่งชีวิตของมนุษย ์กรรมจะเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแห่งชีวิต เป็นผูค้อยปรุงแต่งโครงสร้างและวิถีทางการด าเนินไปของชีวิตแต่ละคน 
กรรมจะปรุงแต่งจิต ให้ดีหรือชัว่ หรือกลาง ๆ ก็ข้ึนอยูก่บัเจตนาเป็นตวัน า  มนุษยท่ี์ด าเนินชีวติอยูใ่น
โลกย่อมมีบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบแตกต่างกันไป กรรม คือ การพูด การคิด การ

                                                 
๒๗ม.อุ. ๑๔/๕๘๑/๓๒๓. 
๒๘องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๓๔/๔๒๒. 



 ๔๗ 

แสดงออกทั้งกาย วาจา หรือความประพฤติท่ีเป็นไปต่าง ๆ ของมนุษย ์ มนุษยจ์ะตอ้งรับผลแห่งการ
กระท านั้นเป็นส่วนตวั กรรมท่ีเกิดจากการกระท าท่ีเจตนาหรือไม่เจตนานั้นยอ่มมีผลเสมอ แต่ผล
ของกรรมจะปรากฏออกมาในลกัษณะใดหรือเม่ือใดนั้นข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของการประกอบกรรม
นั้น ๆ วา่เป็นกรรมดีหรือกรรมชัว่  

ผลกรรมท่ีมนุษยต์อ้งรับผิดชอบ เม่ือพิจารณาแลว้สามารถแบ่งออกเป็น ๔ ระดบั๒๙ คือ 
๑) ระดับภายในจิตใจ กรรมท าให้เกิดผลภายในจิตใจ ทั้ งท่ีเป็นกุศลกรรมและ

อกุศลกรรมท่ีมีอิทธิพลปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิด ความนิยม ความโน้มเอียง ความทุกข์ ความสุข 
เป็นตน้ 

๒) ระดบับุคลิกภาพ กรรมท าใหเ้กิดผลในดา้นการเสริมสร้างนิสัย ปรุงแต่งลกัษณะ
ความประพฤติ การแสดงออก การวางตน การตอบสนองความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และต่อ
สถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มทัว่ ๆ ไป 

๓) ระดบัวิถีชีวิตของบุคคล กรรมจะชักน าความเป็นไปในชีวิตของบุคคล ท าให้
บุคคลได้รับประสบการณ์ท่ีน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา ประสบผลตอบสนองจากภายนอก 
พบความเส่ือมความเจริญ ความล้มเหลว ความส าเร็จ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ เส่ือมลาภ เส่ือมยศ 
ทุกข ์นินทา ท่ีเรียกวา่ โลกธรรม 

๔) ระดบัสังคม กรรมท่ีบุคคลและคนทั้งหลายกระท า มีผลต่อความเป็นไปของ
สังคม คือ ท าให้เกิดความเส่ือม ความเจริญ ความร่มเยน็เป็นสุข ความทุกข์ความเดือดร้อนร่วมกนั
ของมนุษย ์รวมทั้งผลจากการกระท าท่ีมนุษยก์ระท าต่อสภาพส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ แลว้ยอ้นกลบัมา
หาตวัมนุษยเ์อง 

ดงันั้น การให้ผลของกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท อนัเป็นผลกรรมท่ี
สนองมาจากปัจจยัด้านบุคคลอ่ืนและสังคม รวมถึงผลสนองท่ีมาจากปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ของสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติจะแสดงออกมาในระดบัของวถีิชีวติท าใหมี้ความเป็นไปต่าง ๆ นานา ประสบ
ผลเป็นท่ีน่าพอใจบา้งไม่น่าพอใจบา้งซ่ึงเป็นไปตามกรรมนั้น ๆ  ดงัพุทธสุภาษิตท่ีกล่าวไว ้ดงัน้ี 

ยาทิส  วปเต พีช    ตาทิส  ลภเต ผล  
กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก  ๓๐  

แปลความวา่ หวา่นพืชเช่นใด ยอ่มไดผ้ลเช่นนั้น ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่  

                                                 
๒๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษทั สหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๔๙), หนา้ ๑๘๗-๑๘๘. 
๓๐ส .ส. ๑๕/๙๐๓/๓๓๓.    



 ๔๘ 

กรรมนอกจากจะให้ผลท าให้มนุษยมี์ชีวิตเป็นไปต่าง ๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ กรรม
ยงัสามารถส่งผลไปในชาติหนา้อีกดว้ย พระพุทธศาสนาเถรวาทสอนให้คนท าความดี ละเวน้การท า
ชัว่ก็เพราะกลวับาปกรรมจะตามไปให้ผลในชาติหนา้ ตราบใดท่ีมนุษยย์งัเวียนวา่ยอยูใ่นสังสารวฏั
หรือการเวียนวา่ยตายเกิดยอ่มไดรั้บผลของกรรมนั้น  เพราะเม่ือมนุษยย์งัมีกิเลส กิเลสก็เป็นเหตุให้
ท ากรรม และเพราะท ากรรมจึงไดรั้บวิบาก เพราะมีวิบากจึงท าให้เกิดความยึดมัน่ถือมัน่อนักิเลส 
เป็นเช่นน้ีอยู่อยู่เร่ือย ๆ เป็นวงกลมเวียนวนไม่มีท่ีส้ินสุด  กรรมจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญยิ่ง กรรมมี
บทบาทใหญ่หลวงทั้งในชาติน้ีและชาติหน้า กรรมเป็นเคร่ืองจ าแนกท าให้คนมีฐานะและความ
เป็นอยูแ่ตกต่างกนั  และในท านองเดียวกนัใครท าดีก็เป็นท่ียกยอ่งนบัถือของบุคคลทัว่ไป ใครท าชัว่
กรรมชัว่ก็มีอ านาจฉุดผูก้ระท าใหต้กต ่าเป็นท่ีเหยยีดหยามจากผูอ่ื้น คนจะดีหรือเลวก็อยูท่ี่การกระท า
ของตน ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ 
   น ชจฺจา วสโล โหติ น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ 
   กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ ๓๑ 

   บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่ เป็นผูป้ระเสริฐเพราะชาติก็หาไม่ 
(แต่) เป็นคนเลวเพราะการกระท า เป็นผูป้ระเสริฐก็เพราะการกระท า   

 
๒.๓.๑.๔  มนุษยนิยม (Humanism ) 
พระพุทธศาสนาเถรวาท ถือว่า มนุษยก์บัประโยชน์สุขของมนุษยเ์ป็นเร่ืองส าคญั

ท่ีสุด หลกัธรรมค าสอนต่าง ๆ มุ่งธ ารง เสริมสร้าง และพฒันามนุษยธรรมในโลกมนุษย ์นอกจากจะ
รับรองและเชิดชูคุณค่าของความเป็นมนุษยแ์ลว้ ยงัก าหนดให้มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ 
มาตรฐาน และมาตรการของทุกส่ิงทุกอยา่ง โดยถือวา่ มนุษยเ์ป็นไปตามกรรมตามหลกัความเช่ือวา่ 
มนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง ผูค้งไว ้ผูต้กแต่ง ผูท้  าลายและเป็นผูรั้บผดิชอบต่อชีวติมนุษยเ์องและต่อโลก 

พระพุทธเจา้ทรงเป็นนักมนุษยนิยม ฐานะท่ีว่าพระสัจธรรมท่ีได้ทรงประกาศแก่
มนุษย์ก็ดี การค้นพบพระสัจธรรมของพระองค์ก็ดี ตลอดจนพระจริยวตัรท่ีทรงแสดงออกก็ดี 
เป็นไปเพื่อมนุษยแ์ละประโยชน์สุขของมนุษย์ และเป็นผลมาจากความพยายามของมนุษย์ (คือ
พระองคเ์อง) ทั้งส้ิน เช่น 

 

                                                 
๓๑ข.ุสุ. ๒๕/๓๐๖/๓๕๒; ๒๕/๓๐๖/๓๒๒-๓๒๓.  



 ๔๙ 

การคน้พบพระสัจธรรมของพระองค์ ตรัสบอกไวอ้ย่างแจ่มชัดว่า ได้มาจากการ
ปฏิบติัของพระองคเ์อง หาไดม้าจากการดลบนัดาลของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิลึกลบัใด ๆ ก็หาไม่ และเป็นสัจ
ธรรมท่ีเนน้ถึงเจตจ านงอิสระของมนุษย ์เนน้ถึงคุณค่าของความเป็นมนุษยว์า่มีอยูเ่หนือส่ิงอ่ืนใด๓๒ 

นอกจากน้ี ทรงประกาศวา่ พระองคท์รงเป็นมนุษย ์(มนุสฺสภูโต) มิไดเ้คยกล่าวอา้ง
พระองค์เป็นอย่างอ่ืนนอกจากทรงเป็นมนุษย ์หากแต่เป็นมนุษยท่ี์เพียบพร้อมดว้ยพระปัญญาคุณ 
พระมหากรุณาคุณ และพระวิสุทธิคุณ ทรงถือวา่การท่ีพระองค์ไดบ้รรลุคุณวิเศษซ่ึงท าให้พระองค์
เป็นพระสัมมาสัมพุทธก็ได้ดว้ยพระปรีชาสามารถและพระอุตสาหวิริยะภาพของพระองค์เองใน
ฐานะท่ีเป็นมนุษย ์หาใช่อ านาจเทพเจา้ใด ๆ บนัดาลใหพ้ระองคเ์ป็นเช่นนั้น 

ในด้านพระจริยาวตัรของพระองค์ ทรงไดท้  าตวัของพระองค์ให้เป็นตวัอย่างทาง
มนุษยนิยม และได้ทรงสั่งสอนกระตุน้เตือนให้มนุษยไ์ด้ใช้เจตจ านงอิสระ พลงัริเร่ิมสร้างสรรค ์
ความพยายาม และเร่ียวแรงของตนอยา่งเต็มท่ี ในการจดัการกบังานของชีวิต เพื่อให้สัมฤทธ์ิผลใน
ส่ิงท่ียงัไม่สัมฤทธ์ิผล เพื่อเอาชนะส่ิงท่ียงัเอาชนะไม่ได ้เพื่อให้รู้แจง้เห็นจริงในส่ิงท่ีไม่รู้แจง้เห็นจริง 
ทั้งน้ีเพราะ หากมนุษยไ์ม่ไดใ้ช้ความพยายามของตนในการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีแลว้ ก็ไม่มีอะไรจะ
มาช่วยมนุษยไ์ด ้เพราะความสุขหรือความทุกข์ของมนุษยเ์ป็นผา้รับผิดชอบเอง ไม่ว่ากิจการใด ๆ 
ของชีวิตจะเป็นกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ ก็ตาม ทรงมุ่งให้มนุษยห์ัดพึ่งพาอาศยั
ตวัเอง และรับผดิชอบตวัเอง จึงเป็นสมบติัของผูเ้ขม้แขง็๓๓  

พระพุทธเจา้ทรงสอนให้มนุษยส์นใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัมนุษย ์ชีวิตมนุษย ์โดยการ
กระท าของมนุษยเ์องมากกว่าท่ีจะไปสนใจกบัเร่ืองท่ีไม่ให้ผลประโยชน์แก่การด าเนินชีวิตของ
มนุษย ์เน้นการยกย่องเชิดชูความเป็นมนุษยแ์ละการมีมนุษยธรรม การช่วยเหลือเผื่อแผซ่ึ่งกนัและ
กัน การใช้จิตใจและความเป็นมนุษย์กันมาเป็นเคร่ืองวดัคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงปฏิเสธ
แนวคิดท่ีลดคุณค่าของมนุษยใ์ห้ต ่ากวา่วตัถุ อนัก่อให้เกิดการแบ่งแยกความเหล่ือมล ้าตลอดจนการ
เห็นแก่ตวั ความไม่เป็นธรรม การเอารัดเอาเปรียบกนัในหมู่มนุษยข์องพวกวตัถุนิยม๓๔  

กล่าวโดยสรุป ลกัษณะมนุษยนิยมของพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ ทศันะท่ียก
คุณค่าและความส าคญัสูงสุดให้แก่ความเป็นมนุษยมุ์่งแสวงหาแนวทางชีวิตท่ีดีท่ีสุดเพื่อมนุษยใ์น
โลกมนุษย ์ถือวา่มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง มาตรฐาน และมาตรการของทุกส่ิงทุกอยา่ง มนุษยมี์เจตจ านง

                                                 
๓๒Siddhi Butr-Indr, The Social Philosophy of Buddhism, Chap III DN, III, p. 68 ff. 
๓๓สิทธ์ิ บุตรอินทร์, มนุษย์นิยม (Humanism), อา้งแลว้, หนา้ ๑๐๖. 
๓๔สิทธ์ิ บุตรอินทร์, ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น , (เชียงใหม่  : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

๒๕๒๒), หนา้ ๑๒๕-๑๒๖. 



 ๕๐ 

เป็นอิสระ พลงัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความพยายาม ศกัยภาพ ศกัด์ิศรี โดยธรรมชาติมนุษยอ์ยูใ่น
วสิัยรับผิดชอบชะตากรรมของตนเองได ้โลกยอ่มเป็นไปตามความคิดของมนุษย ์จุดมุ่งหมายสูงสุด
ถือประโยชน์สุขของมวลมนุษยโ์ดยส่วนรวม จนในท่ีสุดสามารถขจดัความทุกขข์องมนุษยไ์ด ้

ดงันั้น ในแง่ของจริยศาสตร์และสังคม มนุษยนิยมในทศันะของพระพุทธศาสนา
เถรวาทถือวา่อุดมการณ์สูงสุด หรือ ความดีสูงสุด คือ การปฏิบติัธรรมขอ้ “อตัถจริยา” หมายถึงการ
บ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย ์คนเราสามารถพฒันาคุณความดีสูงสุดข้ึนในตวัเองได้
ดว้ยการประกอบอตัถจริยาดงักล่าว โดยลู่ทาง โอกาส และวิสัยท่ีตนกระท าได้ ทั้งยอ่มหมายถึงว่า
ตนเองยอ่มมีส่วนไดเ้สวยประโยชน์สุขอนันั้นดว้ยเหมือนกนั โดยไม่ใหต้นเองและผูอ่ื้นเดือดร้อน 

๒.๓.๑.๕ เหตุผลนิยม (Rationalism)  
พระพุทธศาสนาเถรวาท ยอมรับและยืนยนั “เหตุผลและปัญญา” ของมนุษย ์เป็น

อุบายท่ีดีท่ีสุดในการจดัการอย่างถูกตอ้งกบัปัญหาต่าง ๆ ของชีวิต ปฏิเสธการสวดมนต์ออ้นวอน 
การท าพิธีกรรมหรือการถือโชคลางทางไสยศาสตร์ ซ่ึงขดักบัต่อแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
เพราะส่ิงเหล่านั้นมิไดย้ดึถือเหตุผลและปัญญา อนัเป็นท่ีตั้งในการจดัการกบัเร่ืองของชีวิต 

ชีวิตของมนุษยป์ระกอบดว้ยรูปกบันาม โดยทัว่ไปเราเรียกว่า “มนุษย”์ และถือว่า
เป็นสัตวโ์ลกท่ีมีชีวิตชนิดหน่ึงในบรรดาสัตวโ์ลกหลายๆชนิด แต่มนุษยมี์ความแตกต่างๆจากสัตว์
โลกชนิดอ่ืน คือเร่ืองของความคิดและสติปัญญา 

ตามหลกัของพระพุทธศาสนาเถรวาท มนุษยเ์กิดจากการปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจยั 
โดยมีกรรมเป็นแรงผลกัดันท่ีส าคญั และชีวิตมนุษยปุ์ถุชนธรรมดาก็ย่อมมีการเวียนว่ายตายเกิด
ในวฎัสงสารและเป็นไปตามกฎของ “ปฏิจจสมุปบาท” หรือเรียกอีกอย่างว่า “อิทปัปัจจยตา”  นั่น
หมายถึง ทุกส่ิงในธรรมชาติจะมีชีวติหรือไม่ก็ตามยอ่มอยูภ่ายใตก้ฎน้ีหมด 

การสวดมนต์ออ้นวอนต่อพระเจา้ในรูปแบบต่าง ๆ ถือเป็นพฤติกรรมกดดนัโดย
ความกลวัและความลุ่มหลงท่ีไดรั้บการหล่อเล้ียงดว้ยมิจฉาทิฏฐิท่ีมีการสืบทอดต่อกนัมาจนบางคร้ัง
กลายเป็นวฒันธรรม ซ่ึงหยอ่นการใชเ้หตุผลท่ีเก่ียวกบัความจริง ความเช่ือและกิจกรรมเช่นน้ีจะมีอยู่
เฉพาะในกลุ่มชนท่ีไม่กล้าหาญพอในการถอนตัวออกจากความเช่ือดังกล่าว ด้วยเหตุ น้ี 
พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงสอนให้มนุษยห์นัมาใชปั้ญญาและเหตุผลในการวิเคราะห์ความจริงของ
ชีวิต และเผชิญกบัความจริงของชีวิตอย่างมีปัญญาอย่างไรก็ตาม พุทธศาสนาเถรวาท ถือว่า ทุกส่ิง
ทุกอยา่งมีเหตุ มีปัจจยัหรือเง่ือนไขของการเกิดและการดบั ทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นเหตุผลของกนัและกนั 
ตามหลกัของ “ปฏิจจสมุปบาท”  

ปฏิจจสมุปบาท เป็นกฎว่าด้วยเหตุผล (Law of Causality) แสดงถึงความเป็นเหตุ
เป็นผล และการเก่ียวเน่ืองซ่ึงกนัและกนัของทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกรวมทั้งความเคล่ือนไหวของมนั 



 ๕๑ 

และแมก้ระทัง่มนุษยแ์ละสังคมของมนุษยก์็เป็นไปตามกฎน้ีเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีเพราะส่ิงทั้งหลายท่ี
ประกอบข้ึนดว้ยการปรุงแต่ง (สังขตธรรม) ยอ่มเป็นเหตุผลเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั มีการ
เกิดข้ึน คงอยู่ และดบัไป เพราะส่ิงนั้นมนัเกิดข้ึนมีข้ึนโดยธรรมชาติ ไม่มีใครสร้างไม่มีใครน าเอา
ธาตุหรือต่าง ๆ มารวมกนัให้เกิดข้ึน แต่มนัเกิดข้ึนหรือประชุมกนัเขา้ โดยอาศยัเหตุปัจจยัของมนั 
มิไดเ้กิดข้ึนเพราะความบงัเอิญ การเกิดข้ึนเพราะเหตุปัจจยัเช่นน้ี จึงเรียกวา่ “อิทปัปัจจยตา”  

๒.๓.๑.๖ ปฏิบัตินิยม (Pragmatism ) 
พระพุทธศาสนาเถรวาท ถือวา่ ความรู้มาจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผสัแลว้

น ามาผ่านกระบวนการทางความคิดตามเหตุผล โดยมีแนวความคิดว่า ความรู้มีรากฐานมาจาก
ประสบการณ์ และความรู้นั้นต้องก่อให้เกิดผลในทางปฏิบติั คือ น ามาใช้ประโยชน์ได้  ดังนั้ น 
ความรู้ใด ๆ ก็ตาม ท่ีไม่สามารถบงัเกิดผลในทางปฏิบติัได ้ความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ก็จะถูกยกเลิกไป 
แลว้ก็หาความรู้ข้ึนมาใหม่ 

การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การปฏิเสธทาง
สุดโต่งทั้งสองทาง ได้แก่ (๑) ความคลั่งไคล้ในการบริโภคกาม เน้นไปทางวตัถุนิยมจนเกินไป 
เพราะมีแต่จะพาให้ชีวิตตกต ่า ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต (๒) การท ากิจกรรมอะไรท่ี
เคร่งครัดจดัเกินไป เป็นการทรมานตนเอง เนน้จิตนิยมมากเกิน เป็นการปฏิเสธโลกแห่งวตัถุทั้งปวง 

ดงันั้น พระพุทธศาสนาเถรวาท จึงเนน้การปฏิบติัทางสายกลาง (มชัฌิมาปฏิปทา) ท่ี
ประกอบดว้ยแนวทาง ๘ ประการ (อฏัฐงัคิกมรรค) คือ มีทรรศนะโดยถูกทาง มีการพิจารณาถูกทาง 
มีการปราศรัยท่ีถูกตอ้ง มีการกระท าท่ีดีถูกตอ้ง มีความเพียรดี มีความคิดท่ีถูกท่ีชอบ และมีสมาธิ-
ปัญญาท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงรวมกนัแลว้จึงเป็นทางสายกลาง อนัจะน าไปสู่การเกิดความรู้ท่ีจริงแทถู้กตอ้ง 
และน าไปสู่การด าเนินชีวติท่ีเหมาะสมถูกตอ้ง  

การปฏิบติัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ไดแ้ก่ การปฏิบติัสัทธรรม คือ ธรรม
อนัดี ธรรมของคนดี อนัเป็นแก่นแทข้องพุทธศาสนาเถรวาทมี ๓ ประเภท ดงัน้ี 

(๑) ปริยติัสัทธรรม คือ ส่ิงท่ีตอ้งศึกษาเล่าเรียน ไดแ้ก่ พุทธพจน์ค าสั่งสอนต่าง ๆ  
ของพระพุทธเจา้ท่ีมีอยูใ่นพระไตรปิฎก 

(๒) ปฏิบติัสัทธรรม คือ ส่ิงท่ีพึงปฏิบติั ไดแ้ก่ ไตรสิกขา 
(๓) ปฏิเวธสัทธรรม คือ ผลท่ีพึงบรรลุ ไดแ้ก่ มรรค ผล นิพพาน 
จึงกล่าวไดว้า่ ความรู้จริงท่ีเก่ียวกบัความเป็นจริง ตามทรรศนะของปฏิบติันิยม คือ 

ตอ้งเป็นความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ประสาทสัมผสั และผา่นกระบวนการทางความคิดตามเหตุผล 
มีการพิสูจน์ทดลองจนบงัเกิดผลดีแลว้เป็นความรู้จริงแทถู้กตอ้ง  

 



 ๕๒ 

๒.๓.๑.๗ สัมพนัธนิยม (Relativism) 
แนวคิดท่ีเป็นสัมพนัธนิยมของพระพุทธศาสนาเถรวาท ถือว่า ไม่มีอะไรเป็นส่ิง

แน่นอนตายตวั ไม่มีอะไรมีอยู ่เป็นอยูอ่ยา่งนั้นเป็นอมตะ ไม่มีอะไรเป็นส่ิงท่ีสมบูรณ์ในและโดยตวั
มนัเอง ทุกส่ิงทุกอย่างในกฎธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีปรุงแต่งข้ึน สัมพนัธ์กันอยู่ (สงฺขตธรรม) และ
เปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไขปัจจยั (อนิจฺจตา)  

ดังนั้ น ทุกส่ิงทุกอย่างจึงเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน เร่ืองทุกอย่างของมนุษย ์
รวมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัความดีและความชัว่ เป็นเร่ืองของมนุษย ์สถานท่ี กาลเวลา และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ 
ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนชุมชน สังคม และจิตใจคน คือ องค์ประกอบท่ีท าอะไร ๆ  ต่างกันและ
เหมือนกนัได ้เหนืออ่ืนใด คือ มนุษยเ์ป็นผูก้  าหนดความดี ความชัว่ ความผดิ ความถูก ตามเง่ือนไขปัจจยั
ภายใตค้วามสัมพนัธ์ของเหตุผล แนวคิดปรัชญาสัมพนัธนิยมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท สอนให้
เรามองอะไรต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กนัอยู ่และข้ึนอยูต่่อกนัและกนั มนุษยใ์นฐานะเป็นสัตวส์ังคม
ไม่สามารถเกิดมาไดค้นเดียว อยู่ไปไดค้นเดียว และตายไปคนเดียว โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น ส่ิงอ่ืนยอ่ม
เป็นไปไม่ได้ ทุกส่ิงทุกอย่างจะเป็นไปได้นั้ น ต้องมีการจัดการเง่ือนไขความสัมพันธ์ให้ถูกต้อง
เหมาะสม 

๒.๓.๑.๘ ประโยชน์สุขนิยม (Utilitarism) 
แนวความคิดท่ีเป็นประโยชน์สุขนิยม ของพระพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะมนุษย

นิยม มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่มวลชนมากท่ีสุด ถือว่าประโยชน์สุข คือ รากฐานของศีลธรรม 
กฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณี  แนวคิดประโยชน์สุขนิยม ส่งเสริมใหค้นปลูกฝังสปิริตและ
พฒันาชีวิตจิตใจให้เป็นผูมี้ใจกวา้ง เห็นความส าคญัของประโยชน์สุขผูอ่ื้น และเป็นผูเ้สียสละอยา่ง
ยิง่ประกอบกบัเป็นผูมี้มนุษยธรรมประจ าใจตลอดเวลา 

ค าว่า ประโยชน์สุขตามนัยมนุษยนิยมของพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง 
ประโยชน์สุข “ของเรา” ไม่ใช่ประโยชน์สุขของตนเองหรือของคนใดคนหน่ึง นั่นคือ สอนให้
มนุษยไ์ม่ให้เห็นแก่ตวัหรือเน้นความส าคญัเฉพาะประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น ให้ประมาณคุณค่า
ประโยชน์สุขผูอ่ื้นเท่ากบัประโยชน์สุขของตน ให้ถือคุณค่าของความเป็นคนเท่าเทียมกนัทุก ๆ คน 
คือ การมีประโยชน์สุขร่วมกนั 

ประโยชน์สุขนิยมในฐานะเป็นปรัชญาชีวิตอีกระบบหน่ึงใหท้รรศนะวา่ ในความมี
ชีวิตเป็นมนุษย์นั้ น สุขเวทนาย่อมมีคู่กันกับทุกขเวทนา ท่ีเราจะประสบสุขเวทนาล้วน ๆ หรือ
ทุกขเวทนาลว้น ๆ นั้น ยอ่มเป็นไปไม่ได ้เราจะพบทั้งสุขเวทนาและทุกขเวทนาอยูคู่่กนัไปเสมอ แต่
ประโยชน์สุขโดยแทจ้ริงแลว้ คือ ความสุขหรือการหลุดพน้จากความทุกขเ์ป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาโดย
แทข้องมนุษย ์เพราะเป็นจุดหมายสูงสุดของการมีชีวิต มนุษยจ์ะมองเห็นวา่ นอกจากประโยชน์สุขน้ี



 ๕๓ 

แล้วไม่มีอะไรทรงคุณค่าในตัวมันเอง ดังนั้ น ประโยชน์สุข คือ ส่ิงดีท่ีประเสริฐสุดส าหรับ
มนุษยชาติ  

๒.๓.๑.๙ ปัญญานิยม (Wisdom ) 
พระพุทธศาสนาเถรวาท จะสอนเน้นในเร่ืองของปัญญา เพราะปัญญาเป็นเสมือน

ผูน้ า เป็นแสงสว่างน าทาง เป็นเสมือนแก้วอนัประเสริฐ เป็นทรัพยอ์นัประเสริฐกว่าทรัพยอ่ื์นใด 
ทรัพยอ่ื์น เช่นเงินทอง เป็นตน้ ใช้แล้วย่อมหมดส้ินไป แต่ปัญญาใช้แลว้ไม่มีหมดส้ินไป ยิ่งใช้ยิ่ง
มาก ยิง่เจริญงอกงามข้ึนอยูเ่สมอ พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงจดัอยูใ่นประเภทปัญญานิยม 

พระพุทธศาสนาให้ความส าคญักบัองคค์วามรู้ท่ีเป็นปัญญา  เพราะปัญญาจะพฒันา
เราใหง้อกงามประณีตข้ึนทั้งทางดา้นพฤติกรรมและจิตใจ ให้คิดได ้คิดเป็น ท าได ้ท าเป็นและพูดได ้
พูดเป็น สามารถวางท่าทีและปฏิบติัต่อส่ิงท่ีตนเขา้ไปเก่ียวขอ้งทุกอยา่งไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดผลดี  
จึงกล่าวไดว้า่ พระพุทธศาสนาเถรวาท มีลกัษณะเป็น “ปัญญานิยม” เนน้เร่ืองปัญญา คือ การรู้แจง้ รู้
ทัว่ รู้รอบ และรู้จริง การท่ีจะเช่ือส่ิงใดนั้นตอ้งใชปั้ญญาเขา้มาประกอบในการพิจารณาเสมอ นัน่คือ
การใชปั้ญญาเขา้มากลัน่กรองให้รอบคอบถว้นถ่ีก่อนจึงจะเช่ือหรือปฏิบติัตามแหล่งความรู้ท่ีไดม้า 
เพราะปัญญาเปรียบเสมือนแก้วอันประเสริฐ เป็นเสมือนแสงสว่างน าทางในความมืดมิด 
พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาท่ีอาศยัสติปัญญา หรืออาศยัวิชาความรู้ท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง
เพื่อท าลายความทุกขแ์ละตน้เหตุของความทุกขเ์หล่านั้น ปัญญาเป็นทรัพยอ์นัประเสริฐท่ีใชแ้ลว้ไม่
รู้จกัหมด ยิ่งใชม้ากเท่าไหร่ ปัญญาก็จะเจริญงอกงามมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองเพิ่มพูนเกียรติคุณ
และช่ือเสียงของตนและวงศต์ระกูล แมต้กอยูใ่นความทุกขก์็หาความสุขได ้ 

ดงันั้น มนุษยจึ์งตอ้งอาศยัความรู้ท่ีถูกตอ้งคือ “ปัญญา” เพื่อท าลายความทุกข์และ
ตน้เหตุของความทุกขท์ั้งปวง ดงัค าบาลีท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 

“ปญฺ า สุตวนิิจฺฉินี  ปญฺ า กิตฺติสิโลกวฑฺฒนี 
ปญฺ าสหิโต นโร อิธ  อปิ ทุกฺเขสุ สุขานิ วนฺิทติ.”๓๕ 

ปัญญาเป็นเคร่ืองวินิจฉยัส่ิงท่ีฟังแลว้ ปัญญาเป็นเคร่ืองเพิ่มพูนเกียรติคุณและ
ช่ือเสียง คนผูป้ระกอบดว้ยปัญญาในโลกน้ี แมใ้นความทุกขก์็หาความสุขได.้  
 
 
 

                                                 
๓๕ข.ุเถร. ๒๖/๓๗๒/๓๕๐. 



 ๕๔ 

ดว้ยคุณลกัษณะพิเศษตามแนวพุทธปรัชญาของพระพุทธศาสนาเถรวาทดงัท่ีกล่าว
มาแลว้นั้น สามารถสรุปลกัษณะเด่น๓๖ ไดด้งัน้ี 

๑) พระพุทธศาสนาเถรวาท มิไดมี้รากฐานบนอิทธิปาฏิหาริยใ์ด ๆ ทั้งส้ิน หากอยู่
ท่ีการศึกษาค้นควา้หาเหตุผล รวมทั้ งการกระท าความดีท่ีเห็นผลได้จริง นั่นหมายความว่า หาก
มนุษยก์ระท าอะไรยอ่มไดรั้บผลตอบแทนอยา่งนั้น 

๒) พระพุทธศาสนาเถรวาท ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มนุษยทุ์กคนมีค่าเป็นมนุษย์
เท่าเทียมกัน สอนให้มนุษย์เลิกดูหม่ินเหยียดหยามกันเพราะเร่ืองถือชั้นวรรณะ เพราะเหตุชาติ
ตระกูลต่างกนั แต่จะสอนย  ้าให้พิจารณาความดี คือ มีศีล ความรอบรู้ คือ มีปัญญา เป็นหลกัเกณฑ์
ส าคญัในการยกยอ่งนบัถือกนั เป็นตวัอยา่งแห่งลทัธิประชาธิปไตย เราสามารถคน้ควา้ไดจ้ากเร่ือง
วนิยัสงฆ ์(พระวนิยัปิฎก) 

๓) พระพุทธศาสนาเถรวาท สอนไม่ให้ท าบุญโดยวิธีฆ่าสัตว ์หรือการฆ่าเพื่อบูชา
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ แต่สอนให้ท างานดา้นสังคมสงเคราะห์แทนการเบียดเบียนชีวิตผูอ่ื้น นัน่คือ สอนให้
ท าบุญดว้ยวตัถุส่ิงของ และสอนใหแ้ผเ่มตตาจิตต่อเพื่อนร่วมโลก 

๔) พระพุทธศาสนาเถรวาท สอนให้สู้กบัความจริงของชีวิต เช่น การเกิด แก่ เจ็บ 
ตาย และให้เอาประโยชน์จากความจริงมาท าให้ตนเองไม่ประมาทในการด ารงชีวิตอยูก่บัความจริง
เหล่านั้น 

๕) พระพุทธศาสนาเถรวาท สอนให้ยดึถือธรรมะ คือ ความถูกตอ้งตามเหตุผล ไม่
สอนใหถื้อตนเองเป็นใหญ่ จะคิด จะพูด จะกระท าส่ิงใด ให้คิดพิจารณาหาเหตุผลตามความเป็นจริง
ไม่ใหเ้ขา้ขา้งประโยชน์ของตน สอนใหแ้กค้วามชัว่ดว้ยความดี และใหเ้ร่ิมตน้ท่ีตนเองก่อนผูอ่ื้น 

๖) พระพุทธศาสนาเถรวาท สอนให้ใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต ให้รู้จกัก าจดั
ทุกข์ โดยพิจารณาจากต้นเหตุและให้แก้ไขโดยใช้เหตุผล ให้รู้จกัคิดให้ถูกวิธีและมีความเพียร
พยายาม 

๗) พระพุทธศาสนาเถรวาท สอนใหพ้ึ่งตนเองในการยกระดบัชีวติตนเองใหสู้งข้ึน 
ไม่สอนให้ออ้นวอนบวงสรวงขอความช่วยเหลือจากส่ิงลึกลบั ซ่ึงเป็นการปล่อยตนเองให้ตกอยูใ่น
อ านาจของผูอ่ื้น อนัเป็นเหตุใหไ้ม่คิดพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน 

๘) พระพุทธศาสนาเถรวาท มีหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสั่งสอน ตลอดจนค า
สอนเองเป็นวทิยาศาสตร์มาก่อนท่ีวทิยาศาสตร์ของโลกจะเกิดข้ึน 

                                                 
๓๖สุ ชีพ  ปุญญานุภาพ , คุณลักษณะพิ เศษแห่ งพระพุ ทธศาสนา , พิ มพ์ค ร้ัง ท่ี  ๓ , 

(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารคา้คุรุสภา,๒๕๓๑), หนา้ ๒๕-๒๙. 



 ๕๕ 

๒.๓.๒ การเรียนรู้เกีย่วกบัมนุษย์  
            การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทเน้น “มนุษย”์ เป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ตวั
มนุษยเ์ป็นแหล่งความรู้ท่ีส าคญั โดยยึดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา เพื่อการคน้พบตนเอง เนน้การน าองคค์วามรู้ท่ีคน้พบจากกระบวนการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ซ่ึงเป็นการพฒันาทุกองค์ประกอบของความเป็นมนุษยใ์น
สังคม 

มนุษยน์ั้นเป็นฉันใด มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร มองกนัในแง่ไหนอย่างไร และเขา้ใจกนั
เพียงใด ในการกระท าต่อมนุษยด์้วยกนัและต่อโลก ซ่ึงเป็นทั้งเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตวัมนุษย ์และทั้งท่ี
เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมตวัมนุษยน์ั้น มนุษยมี์ความรู้สึกนึกคิดอย่างไร มองโลกและแง่ชีวิตนั้น ๆ 
อยา่งไร  

มนุษย ์คือ ผูท่ี้เป็นตวัการวดัและก าหนดทุกส่ิงทุกอยา่งอนัเน่ืองดว้ยเร่ืองของมนุษยเ์อง และ
เร่ืองอ่ืน ๆ  มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์สามารถประกอบกรรมเปล่ียนแปลงสถานภาพของตนเองและอ่ืน ๆ ได ้
มนุษยจึ์งถูกเรียกวา่ เป็นสัตวป์ระเสริฐ แต่ความประเสริฐมิใช่เป็นของมีมาแต่ก าเนิดอยา่งเป็นไปเอง 
หากแต่วา่ ความประเสริฐไดม้าโดยคุณสมบติัท่ีไดรั้บการสร้างสรรค์ และการพฒันาจากการเรียนรู้
ภายหลงัท่ีได้เกิดมามีสภาพเป็นมนุษยแ์ล้ว คุณสมบติัเหล่าน้ีสรุปออกมาได้คือ การมีความคิด มี
คุณธรรมและการใช้ปัญญาอย่างมีเหตุผล อาศยัคุณสมบติัเหล่าน้ี มนุษยจึ์งไดเ้ป็นตน้ตอและศูนย์
รวมแห่งคุณค่าทั้งปวงซ่ึงเกิดจากความคิดของมนุษย ์และความคิดของมนุษยน้ี์เอง คือ ตวัน าโลก
ของมนุษย ์  

ความรับผดิชอบสูงสุดประการหน่ึงของมนุษยชาติปัจจุบนัจึงหนัมาเสริมสร้างปรัชญาชีวิต
ของตน ท่ีเรียกวา่ “ปรัชญาชีวติตามแนวมนุษยนิยม”๓๗ อนัเป็นแนวคิดปรัชญาตะวนัตก โดยสรุปได ้
ดงัน้ี 

๑) ถือวา่ โลกน้ีเกิดมีข้ึนมา เป็นอยูแ่ละเป็นไปไดโ้ดยสภาวะของมนัเองหาไดอ้าศยัพระเป็น
เจา้ไม่ โลกมี ๒ ระดบั คือ โลกโดยธรรมชาติ และโลกโดยน ้ามือมนุษย ์

๒) เช่ือวา่ มนุษยเ์ป็นเพียงอุบติัการณ์ส่วนหน่ึงของธรรมชาติ มนุษยเ์กิดมาและเป็นไปตาม
กระแสความสืบต่อของธรรมชาติเร่ือยมาโดยล าดบั 
 ๓)  ถือว่า ชีวิตมนุษยเ์ป็นกระบวนการทางอินทรีย์ คือ เป็นส่ิงปรุงแต่งตามหลกัธรรมดา
ของโลก ไม่มีความจริงท่ีวา่กายกบัใจเป็นคนละสภาวะ โดยไม่ข้ึนแก่กนัและกนัเลย 

                                                 
๓๗สิทธ์ิ บุตรอินทร์, มนุษยนิยม, อา้งแลว้, หนา้ ๒-๕. 



 ๕๖ 

 ๔) เช่ือว่า วิถีชีวิตของมนุษยใ์นนามวฒันธรรม และอารยธรรมตามแนวของศาสนา ทุก
อย่างเป็นไปตามสายธารแห่งวิวฒันาการ ซ่ึงมันคือผลกระทบกันระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกบัผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย ์อนัเป็นมรดกตกทอดทางสังคมเร่ือยมา ชนใดเกิดใน
วฒันธรรมใด รูปแบบลีลาสถานะและบทบาทชีวิตของชนนั้น ย่อมเป็นไปตามแบบพิมพ์ของ
วฒันธรรมนั้น 
 ๕) ถือว่า เก่ียวกบัความจริงของเอกภาพ วิทยาศาสตร์ไดใ้ห้ความรู้แก่เราอยา่งถูกตอ้งแลว้ 
แมม้นัจะยงัไม่ทั้งหมดก็ตาม 
 ๖) เช่ือว่า ศาสนาท่ีแทจ้ริง คือ หลกัความจริงท่ีว่าด้วยการกระท าท่ีอ านวยผลเป็นคุณต่อ
มนุษย ์และถือว่า มนุษยเ์ป็นส่ิงทรงคุณค่าเหนือส่ิงอ่ืนใด หลกัค าสอนท่ีประกอบข้ึนเป็นสัจธรรม
ทางศาสนาจะตอ้งมาจากประสบการณ์แท ้ๆ ของมนุษย์ และเทิดทูนคุณค่าความพยายามของมนุษย์
ในอนัท่ีจะประกอบการใด ๆ เพื่อประโยชน์สุขของมนุษยเ์อง 
 ๗) ถือวา่ ความรู้แจง้เห็นจริงดว้ยปัญญาจกัษุ ในเร่ืองของมนุษยอ์นัดบัแรกคือ ความจ าเป็น
แท ้ๆ เพื่อการมีชีวิตอยูอ่ยา่งถูกตอ้งของมนุษยซ่ึ์งไม่ใช่ของผูใ้ดผูห้น่ึง แต่มนุษยท์ั้งหมดตอ้งร่วมกนั
พฒันา และร่วมกนัเสวยผลของการพฒันานั้น 
 ๘) เช่ือวา่ แทนท่ีจะมาปลูกศรัทธาให้ติดอยูก่บัการสวดออ้นวอนขอพรจากพระผูเ้ป็นเจา้ท่ี
อยู่บนสรวงสวรรค์ มนุษยต์อ้งกลบัมากระตุ้นเตือนให้หันมาบูชาความดี ศกัยภาพ สมรรถภาพ 
ศกัด์ิศรีและคุณค่าใด ๆ ท่ีมนุษยส์ร้างสมอบรมข้ึนมา เพื่อยกระดบัภูมิมนุษยใ์ห้สูงส่งข้ึน โดยการ
ประกอบกรรมทุกอยา่งในอนัท่ีจะเสริมสร้างความผาสุกและสันติสุขในสังคมมนุษย ์
 ๙) ถือว่า วิกฤติการณ์ของมนุษย ์เป็นปรากฏการณ์ทางจริยธรรม แยกออกไม่ไดจ้ากสังคม
มนุษย ์ทางท่ีดีคือ เราค่อย ๆ เรียนรู้หาลู่ทางจดัการกบัมนัเร่ือยไปดว้ยอาวุธ คือ ปัญญา ของมนุษย์
นัน่เอง ซ่ึงเป็นเร่ืองทา้ทายความเขม้แขง็แห่งความเป็นมนุษย ์
 ๑๐) เช่ือวา่ ชีวติจะตอ้งเคล่ือนไปตามทิศทางแห่งปัญญาธรรม เร่ืองของชีวติยอ่มเร่ิมตน้ดว้ย
ชีวิต โดยชีวิต จากชีวิต และส้ินสุดลงในชีวิต จึงควรท่ีมนุษย์จะต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
สร้างสรรคอ์นัหาขอบเขตไม่ไดภ้ายในตวัมนุษย ์ทั้งน้ีเพื่อให้รอบรู้ส่ิงท่ียงัไม่รอบรู้ เพื่อเอาชนะส่ิง
ยงัเอาชนะไม่ได ้และเพื่อสัมฤทธ์ิผลในส่ิงท่ียงัไม่สัมฤทธ์ิผล 
 ๑๑) ถือว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และ เส่ือมลาภ เส่ือมยศ นินทา ทุกข์ มนัไม่ใช่ทางสอง
สายของชีวิตท่ีจะให้เลือก แต่มนัเป็นทางสายเดียวกนัของชีวิต และมนัก็ไม่ใช่เป็นเคร่ืองจ าแนก
ระดบัความหมายและความส าคญัของชีวติ แต่มนัคือเช้ือเพลิงของชีวติ และดบัไปพร้อมกบัชีวติ 
 ๑๒) เช่ือวา่ สมาคมก็ดี สถาบนัทางสังคมก็ดี มีข้ึนเพื่อเป็นกลไกจดัการให้ความสมหวงัแก่
มวลมนุษย ์การใชปั้ญญาธรรมเป็นเคร่ืองน าทางในการสร้างสรรค์ ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใน



 ๕๗ 

การควบคุม และในการด าเนินการของสมาคม และสถาบนัเหล่านั้น คือ ความจริงในความพยายาม
ของมนุษยท่ี์จะยกระดบัความเป็นอยูใ่หมี้คุณภาพสูงส่งข้ึน และประเสริฐยิง่ข้ึน 
 ๑๓) ถือว่า สังคมท่ีถูกท่วมทับ รึงรัดและบีบคั้น ด้วยความกระห่ืนกระหายท่ีไม่ รู้จัก
พอเหมาะพอควรต่อผลประโยชน์ทางวตัถุ ถึงกบัท าใหม้นุษยต์อ้งตกเป็นทาสของมนั คือ สังคมท่ีน่า
สมเพชเวทนา จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขและควบคุมให้เป็นไปตามทิศทางแห่งความ
พอเหมาะพอดี 
 ๑๔) เช่ือว่า ระบบสังคมท่ีดี คือ ระบบความสัมพนัธ์ของชีวิตท่ีให้ทุกคนได้เสวยความ
อบอุ่นใจ ความไวเ้น้ือเช่ือใจ ความผาสุกและสันติสุข ความมีอิสรเสรี ให้ความดีในสังคมเป็นของ
ทุก ๆ คน มิใช่ผูกขาดแก่คนใดคนหน่ึงหรือแก่ชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ให้ทุกคนร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั
และดว้ยความจริงใจในการแสวงหาความดีแก่ชีวติ และไดค้รองชีวติท่ีดีเยีย่งคนในโลกน้ีท่ีต่างคนก็
เป็นเจา้ของร่วมกนั 
 ๑๕) ถือวา่ ความเลวร้ายและความต ่าทราม ถา้หากจะมีมนัก็จะมีโดยน ้ ามือมนุษย ์ความคิด
ท่ีเลวร้ายท่ีสุดและการกระท าท่ีต ่าทรามท่ีสุดคือ ความคิด  
 ๑๖)  เช่ือวา่ การไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์คือ ลาภอนัประเสริฐ แต่ความประเสริฐและความต ่า
ทราม มนุษยเ์ป็นผูก้ระท าข้ึนมาเองและรับผิดชอบเอง  พึงช่ืนชมและยินดีกบัชีวติแมม้นัจะเหลืออยู่
ไม่นานนักก็ตาม ไม่พึงหลีกเล่ียงปัญหาใด ๆ ในวิสัยท่ีต้องรับผิดชอบของมนุษย ์พึงเสริมสร้าง
เง่ือนไขและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะประเทืองชีวิตให้สุขสมหวงัทั้งตนเองและสังคมร่วมกนั บนพื้นฐาน
แห่งมนุษยธรรม (Humanitarianism) มีปัญญาธรรม คุณธรรม และสามคัคีธรรม 
 ส าหรับแนวคิดพระพุทธศาสนาเถรวาท ถือว่า มนุษย ์คือ ส่ิงมีชีวิตชนิดพิเศษท่ีไดรั้บการ
ปรุงแต่งข้ึนมาเป็นนามและรูป กล่าวคือ มนุษยมี์ส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดสองส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี
เป็นรูปธรรม คือ ร่างกาย และส่วนท่ีเป็นจิตใจ๓๘ ความเป็นมนุษยส์มบูรณ์แบบในอุดมคติ๓๙ คือ 
มนุษยต์อ้งเป็นผูป้ระกอบดว้ยคุณสมบติั ๒ ประการ คือ  

๑) เป็นผูส้มบูรณ์ด้วยความรอบรู้ คือ รู้ในส่ิงท่ีควรไม่ควร อนัเกิดจากการศึกษาเล่าเรียน 
จากการฟัง การทบทวนจ าแนกแยกแยะ พินิจพิจารณาดว้ยปัญญา 

๒) เป็นผูส้มบูรณ์ด้วยการกระท าท่ีชอบ ได้แก่ การประพฤติชอบทั้งกาย วาจา และใจ มี
วินัยควบคุมตนเอง เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีชอบธรรมของสังคม ยึดถือและจรรโลง
ศีลธรรม สามคัคีธรรม คารวะธรรม และปัญญาธรรม 

                                                 
๓๘สิทธ์ิ บุตรอินทร์, ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต้น, อา้งแลว้, หนา้ ๑๓๕. 
๓๙เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๔๕.  



 ๕๘ 

คุณสมบติัทั้งสองประการน้ีตอ้งไปดว้ยกนั ทั้งน้ีเพราะล าพงัการมีความรู้เพียงอยา่งเดียว แต่
ขาดการปฏิบติัให้บงัเกิดผลท่ีดีมีประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น ถือว่ายงัเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์  
ตอ้งรู้ดีและกระท าดีประกอบกนั จึงถือวา่เป็นมนุษยส์มบูรณ์แบบตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 
  พระพุทธศาสนาเถรวาท นอกจากจะให้แนวคิดรูปแบบเก่ียวกบัมนุษยส์มบูรณ์แบบไวแ้ลว้ 
ยงัใหท้รรศนะเก่ียวกบัมนุษยต์ามหลกัค าสั่งสอนเร่ืองท่ีเก่ียวกบัมนุษยไ์ว ้ดงัน้ี 

๑)  มนุษยทุ์กคนมีกรรมเป็นของตนเอง เป็นทายาทของกรรม มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรม
เป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั จกัท ากรรมอนัใดไว ้จะดีหรือชัว่ ก็จะเป็นผูรั้บผลของกรรมนั้น 

พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงเร่ือง “กรรม” ไว้ในพระสูตรต่าง ๆ หลายพระสูตร จะขอ
ยกตวัอย่างในพระสูตรเร่ืองหน่ึง คือ จูฬกัมมวิภงัคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาศาสก์๔๐  ดงัมี
ใจความตอนหน่ึงว่า สมยัหน่ึงพระผูมี้พระภาคเจ้า คร้ันเม่ือเสด็จประทับอยู่ท่ีเชตวนารามของ
อนาถปิณฑิกเศรษฐี ใกล้เมืองสาวตัถี  คร้ังนั้ นทรงตอบค าถามของสุภมาณพบุตรของโตเทยย
พราหมณ์ท่ีกราบทูลถามว่า “อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจยัให้มนุษยท์ั้งหลายเกิดมาไม่เหมือนกนั 
บางคนมีอายุสั้น บางคนมีอายยุาว บางคนมีโรคมาก บางคนมีโรคนอ้ย บางคนมีผวิพรรณทราม บาง
คนมีผิวพรรณงาม บางคนมีศกัด์ิต ่า บางคนมีศกัด์ิสูง บางคนมีสมบติันอ้ย บางคนมีสมบติัมาก บาง
คนเกิดในตระกูลต ่า บางคนเกิดในตระกูลสูง บางคนมีปัญญานอ้ย บางคนมีปัญญามาก” 
 พระองค์ทรงตอบโดยมีใจความส าคญัคือ “ดูก่อนมาณพ สัตวท์ั้งหลายมีกรรมเป็นของตน 
เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่ งอาศยั กรรมย่อม
จ าแนกสัตว์ให้ทรามและประณีตต่างกัน” แล้วพระองค์ได้ตรัสเก่ียวกับผลร้ายผลดีต่าง ๆ ท่ี
เน่ืองมาจากกรรม คือการกระท าของสัตวท์ั้งหลายท่ีแบ่งเป็นคู่ๆดว้ย. 
 อธิบายเพิ่มเติมใจความท่ีวา่ สัตวท์ั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเอง นัน่คือ ทรัพยส์มบติัต่าง ๆ 
ท่ีเรามีและหวงแหนยิ่งนกันั้นไม่ใช่ของเรา ส่ิงเหล่านั้นเป็นสมบติัของโลก ใครท่ีเกิดมาในโลกก็
สามารถยืมไปใช้ได้ แต่เม่ือตายไปแล้วจะเอาไปไม่ได้ ทรัพยส์มบติัเหล่านั้นก็ตอ้งเป็นของโลก
ต่อไป แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีจะติดตวัไปเป็นสมบติัของตวัเองอยา่งแทจ้ริง ส่ิงนั้นก็คือ “กรรม” 
 ทุกคนเป็นทายาทของกรรม นัน่คือ ทรัพยส์มบติัต่าง ๆ ท่ีบิดา มารดา สะสมเก็บไวเ้พื่อให้
บุตรธิดาท่ีเป็นทายาทของตน บิดา มารดาจะยกให้หรืออาจจะไม่ยกให้ก็ได ้ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัความ
ประพฤติของบุตรและธิดานั้น ๆ  หรือทรัพยส์มบติัอาจจะสูญหายไปก่อนกาลอนัควรก็ได ้แต่มีส่ิง
หน่ึง ใครท าอะไรไว ้ใครสะสมอะไรไว ้คน ๆ นั้นจะตอ้งไดรั้บส่ิงนั้นอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ส่ิงนั้นก็
คือ “กรรม” 

                                                 
๔๐ม.อุ. ๑๔ / ๕๗๙-๕๘๑/๓๒๓.  



 ๕๙ 

     ทุกคนมีกรรมเป็นก าเนิด นัน่คือ ทุกคนเกิดมามีบิดา มารดาเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการให้ก าเนิด แต่
ในทางพุทธศาสนาเถรวาทถือว่า ทุกชีวิตไม่ได้เร่ิมต้นจากท้องมารดาและเม่ือตายไปก็ไม่ได้
หมายความว่าชีวิตส้ินสุดเพียงเท่านั้ น แต่ยงัมีต่อไปอีกเม่ือ “กรรม” ส่งให้มาเกิด เม่ือเกิดแล้ว 
“กรรม” ก็เป็นตวัสร้างใหทุ้กคนเป็นไปต่างกนั เม่ือชีวติส้ินสุด กรรม ก็จะเป็นตวัส่งใหไ้ปสู่ชาติใหม่
ต่อไป  

ทุกคนมีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ นัน่คือ ทุกคนเกิดมายอ่มมีพ่อ มีแม่ มีพี่มีนอ้ง และมีญาติมิตรท่ี
คอยช่วยเหลือเก้ือกูลหรือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั เขาจะช่วยเหลือเราทุกคร้ังเสมอไปหรือไม่ก็ไม่
แน่ บางคร้ังเขาก็ช่วยได ้บางคร้ังเขาก็ช่วยไม่ไดแ้ละเขาก็ไม่ไดค้อยติดตามช่วยเหลือเราตลอดไปทุก
แห่งทุกหนทุกเวลา แต่ “กรรม” เป็นเสมือนพ่อ แม่ พี่น้อง เสมือนญาติมิตรท่ีใกล้ชิดท่ีสุดท่ีจะ
ติดตามเราไปทุกหนทุกแห่งทุกเวลาไม่วา่ทั้งชาติน้ีและชาติหนา้ดุจเงาตามตวั 
 ทุกคนมีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั นัน่คือ บิดา มารดา พี่น้อง ญาติมิตรหรือผูอุ้ปการะอ่ืน ๆ อาจ
เป็นท่ีพึ่งของเรา คอยช่วยเหลือเรา แต่เขาเหล่านั้นไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือเราหรือเป็นท่ีพึ่งให้เรา
ไดต้ลอดเวลาหรือตลอดไป เพราะสุดทา้ยก็ตอ้งตายจากกนั แต่ “กรรม” ท่ีท  าไวจ้ะคอยให้ผลแก่เรา
ตลอดเวลาและตลอดไป ใครท่ีมีความประพฤติดีก็ย่อมเป็นท่ีเคารพนบัถือศรัทธาแก่บุคคลทัว่ไป 
สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งสะดวกสบาย แต่ถา้ใครท่ีประพฤติชัว่ประพฤติไม่ดีท าให้ตวัเองมวัหมอง 
จะไม่มีคนเคารพนบัถือศรัทธา จะด ารงชีวติอยูด่ว้ยความทุกข ์ความล าบากและความหวาดระแวงอยู่
ตลอดเวลา 
 ๒)  มนุษยเ์ป็นเวไนยบุคคล ท่ีสามารถได้รับการสั่งสอน ฝึกฝน และอบรมบ่มนิสัยได ้
เพราะมนุษย์มีความสามารถในฝึกตนเองได้จนถึงท่ีสุด  นั่นหมายถึงว่า มนุษย์มีศักยภาพสูงมี
ความสามารถท่ีจะฝึกตนเองไดจ้นถึงขั้นเป็นพุทธะ เพราะฉะนั้นประสิทธิผลการเรียนรู้ของมนุษย์
แต่ละคนจะเกิดข้ึนไดต้อ้งข้ึนอยู่กบัการจดักระบวนการเรียนรู้ ถา้ผูส้อนจดักระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องและเหมาะสมตามศกัยภาพความสามารถของเขาแล้ว  ก็จะท าให้มนุษยผ์ูน้ั้นเกิดการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้มนุษยไ์ม่พยายามพฒันาตนเองจากการ
เรียนรู้ การอบรมบ่มนิสัย ก็ไม่สามารถจะเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบได ้ดงัท่ีมีค  ากล่าของนกัปรัชญา
วา่ “ผูท่ี้เกิดมาฉลาดนบัเป็นบุคคลท่ีสูงสุด ผูท่ี้เกิดมาฉลาดเพราะอาศยัการศึกษาเล่าเรียนเป็นบุคคลท่ี
อยูใ่นระดบัสูงรองลงมา ผูท่ี้เรียนพอเอาชนะความโง่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีรองลงมาอีก แต่คนท่ีโง่ทั้ง ๆ ท่ี
โง่ก็ยงัไม่ปรารถนาท่ีเล่าเรียน บุคคลประเภทน้ีถือวา่เป็นบุคคลท่ีต ่าท่ีสุด”๔๑ 

                                                 
๔๑จ านงค์ ทองประเสริฐ , ปรัชญาประยุกต์ (ชุดจีน), (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, 

๒๕๑๕), หนา้ ๗๐. 



 ๖๐ 

จากหลกัการเรียนรู้ในเร่ืองน้ีจะเห็นได้ว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันามนุษยมุ์่งเน้นท่ี
ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีสมมุติฐานว่ามนุษย์เป็นไวเนยยะ สามารถฝึกฝนอบรมได้โดย
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก (ปรโตโฆสะ) และภายในตนเอง (โยนิโสมนสิการ)     

ดงันั้นกระบวนการเรียนรู้จึงมีจุดเร่ิมต้นท่ีตวัมนุษย ์และมีขั้นตอนด าเนินการท่ีสัมพนัธ์
สอดคลอ้งมุ่งเน้นท่ีตวัมนุษยเ์ป็นส าคญั โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางของการเรียนรู้อยู่ท่ีความเป็น
อิสระทั้งทางกายและทางจิตของมนุษยเ์องรวมถึงการเก้ือกูลแก่สังคมดว้ย 

๓)  มนุษยมี์ภาวะทางสติปัญญามาแต่ก าเนิด ถึงแมว้า่มนุษยจ์ะมีความแตกต่างกนัในดา้น
ต่าง ๆ  แต่ทุกคนก็มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตน จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาตนเองให้เกิดการ
เรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญานั้น ตอ้ง
เน้นการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเน่ืองยาวนาน ถึงแม้กระนั้ นมนุษย์ก็ยงัเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน ทั้ งน้ี
เน่ืองมาจากความแตกต่างระหวา่งบุคคลนัน่เอง ดัง่เช่นบุคคล ๔ จ าพวก ไดแ้ก่ 
  (๑) อุคฆฏิตญัญู  ผูอ้าจรู้ธรรมเพียงท่านยกหวัขอ้ข้ึนแสดง 
  (๒) วปิจิตญัญู  ผูอ้าจรู้ธรรมต่อเม่ือท่านอธิบายความแห่งหวัขอ้นั้น 
  (๓) เนยยะ  ผูพ้อจะแนะน าได ้คือ ตอ้งพร ่ าสอนบ่อยๆ 
  (๔) ปทปรมะ  ผูมี้บทอยา่งยิง่ คนกลุ่มน้ีไดฟั้งความต่างๆ เป็นอนัมาก 
     แต่ไม่สามารถรับรู้ธรรมไดใ้นชาติน้ีแมจ้ะสอนอยา่งไร 
     ก็ตาม เป็นบุคคลผูมี้มิจฉาทิฏฐิ๔๒  
  

หรือท่ีมีกล่าวไวใ้น องัคุตตรนิกาย ติกนิบาต วรรค ๓ ว่าดว้ยบุคคล ๓ ประเภท ไดจ้  าแนก
ระดบัสติปัญญาของบุคคลไวว้า่ 
  (๑) อวกุชชปัญญา ผูมี้ปัญญาเหมือนหมอ้คว  ่าท่ีกรอกน ้าไม่ลง ไดแ้ก่คน 
                                                             ไม่สนใจฟังธรรมทั้งในขณะแสดงและขณะท่ีลุกไปแลว้ 
  (๒) อุจฉงัคปัญญา ผูมี้ปัญญาเหมือนชายพกท่ีใส่ของไว ้เวลาลุกข้ึนก็หล่น 
     เร่ียราด ไดแ้ก่ คนท่ีสนใจฟังธรรมขณะแสดง แต่พอ 
     ฟังจบแลว้ ลุกข้ึนแลว้ ก็ไม่สนใจอีกต่อไป 
  (๓) ปุถุปัญญา  คนมีปัญญาหนาแน่นเหมือนหมอ้น ้าหงาย ไดแ้ก่ คนท่ี 
     สนใจฟังธรรม แมเ้ม่ือฟังจบแลว้ ลุกไปแลว้ก็ยงัน า 
     ธรรมนั้นไปตริตรองพิจารณาตลอดเร่ือง 
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ถา้เราได้ศึกษาพิจารณาโดยถ่องแทแ้ล้ว จะพบว่าพระพุทธเจา้ได้ทรงวางหลกัการเรียนรู้ 
โดยค านึงถึงความพร้อม ความสามารถ ความถนดั ความสนใจ ของผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเนน้เร่ือง
วิริยะ คือ ความเพียร ในการฝึกฝนตนเอง เพื่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ ตามหลกัอิทธิบาท ๔ จาก
หลกัการน้ีเองท่ีท าใหม้นุษยเ์กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะปลูกฝังใหค้นในสังคมสามารถเขา้ถึงปัญญา หรือการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาทไดน้ั้น เราจะตอ้งมีกระบวนการของการเรียนรู้ อนัเป็นเคร่ืองมือในการสั่ง
สมภูมิปัญญาเพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีเป็นกระบวนการเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคม 
อีกทั้งยงัใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติัเพื่อการพฒันาตนเองและสังคมท่ีย ัง่ยนืต่อไป   

๒.๓.๓ แนวคิดเร่ืองหลกัการเรียนรู้ 
            การเรียนรู้หลกัธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นการท าให้เกิดความสงบสวา่งใน
จิตใจและจริตอธัยาศยัประณีตข้ึนกว่าเดิม  การศึกษาและการฝึกหัดดว้ยสติปัญญาท่ีเป็นแก่นของ
การเรียนรู้  เป็นการพัฒนาการความสามารถในการเรียนรู้หาเหตุผลหรือความงอกงามทาง
สติปัญญา ท่ีมีองค์ประกอบของการเรียนรู้ คือ ต้องมีฉันทะในการเรียนรู้ มีความสามารถเพียร
พยายามในการแสวงหาความรู้ มีการใชค้วามรู้นั้นให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตและการท างาน 
สุดทา้ย คือตอ้งมีความสุขจากการแสวงหา การใช ้และไดป้ระโยชน์จากความรู้นั้นในการพึ่งตนเอง
และพึ่งพาซ่ึงกนัในสังคม ในการบรรลุถึงความจริง คือ เกิดปัญญารู้แจง้เห็นจริงในสรรพส่ิงตาม
ความเป็นจริงของมนั บุคคลตอ้งอาศยัความพยายามและปัญญาของตนเอง  ปัญญาจึงเป็นส่ิงจ าเป็น
และส าคญัท่ีสุดของการเรียนรู้ในพุทธศาสนาเถรวาท ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ “ภิกษุกรทั้งหลาย ไมมี้กล่ิน
ท่ีแก่นชนิดใดชนิดหน่ึง จนัทร์แดง โลกกล่าววา่เป็นยอดของไมเ้หล่านั้นแมฉ้นัใด โพธิปักขิยธรรม
เหล่าใดเหล่าหน่ึง ปัญญินทรีย ์เรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น เพราะเป็นไปเพื่อ
ความตรัสรู้ฉนันั้นเหมือนกนั”๔๓                               

พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท มีความมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดความสงบสุข
และเขา้ใจถึงหลกัความจริงของชีวิต โดยมีมนุษยเ์ป็นตวัตั้งของการเรียนรู้ เพราะในการด ารงชีวิต
ของมนุษยน์ั้น ย่อมเกิดความขดัขอ้งแปรปรวน มีความเดือดร้อนล าบาก มีความสูญเสีย มีการพลดั
พราก มีความเจ็บปวด และมีปัญหาชีวิตมาก เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีทางพุทธศาสนาเถรวาทเรียกว่า 
“ความทุกข”์  
 ความทุกขต่์าง ๆ ของมนุษยน์ั้น เกิดจากตณัหา คือ ความอยาก ความตอ้งการ ความหลงผิด
ยึดตวัยึดตน จึงท าให้มนุษยม์องเห็นส่ิงต่างๆ คลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง จึงเกิดความขดัแยง้
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ข้ึนภายในตนเอง และเกิดความขดัแยง้ระหวา่งตนกบัผูอ่ื้น แล้วปฏิบติัตนหรือจดัการกบัส่ิงนั้น ๆ 
ดว้ยอ านาจความอยาก ความตอ้งการ และความหลงของตน จึงท าให้เกิดปัญหาหรือเกิดความทุกข์
ข้ึนทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น 
 ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทมีมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ แต่ในการเรียนรู้
การประพฤติปฏิบติันั้น ผูเ้รียนผูป้ระพฤติปฏิบติัสามารถน้อมน าหลักธรรมบางหมวดบางข้อท่ี
เหมาะสมกับจริต และความสามารถของตนมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อให้ก่อเกิด
ประโยชน์สุขแก่ตนและผูอ่ื้น ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสกบัภิกษุทั้งหลายเม่ือคร้ังประทบั ณ ป่าประดู่ลาย 
ใกลก้รุงโกสัมพี คร้ังนั้นพระพุทธเจา้ทรงหยบิใบประดู่ลายข้ึนมาหน่อยหน่ึง แลว้ตรัสถามภิกษุภิกษุ
ทั้งหลายวา่ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอจะส าคญัความขอ้นั้นเป็นไฉน คือใบประดู่ลายเล็กนอ้ยท่ีเราถือ
อยู ่กบัใบท่ีอยูบ่นตน้ประดู่ลาย อยา่งไหนจะมากกวา่กนั” ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา่ “ขา้แต่พระองค์
ผูเ้จริญ ใบประดู่ลายเล็กน้อยท่ีทรงถือไว ้มีประมาณนอ้ย ท่ีแทใ้บท่ีอยู่บนตน้ประดู่ลายมีมากกวา่” 
พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เร่ืองท่ีเราตรัสรู้แล้ว แต่มิได้บอกแก่ท่านทั้งหลายก็มี
มากกวา่ ฉนันั้นเหมือนกนั เหตุไรเล่า เราจึงมิไดบ้อก ก็เพราะวา่ เร่ืองนั้นไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ 
ไม่เป็นเบ้ืองตน้แห่งพรหมจรรย ์ไม่เป็นไปเพื่อความเบ่ือหน่าย ความคลายก าหนดั ความดบัทุกข ์
ความสงบระงบั ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน เราจึงไม่บอกเพราะเหตุนั้น” “ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย ก็เร่ืองอะไรเล่าท่ีเราบอก เราบอกว่า น้ีทุกข์ น้ีเหตุให้ทุกข์เกิด น้ีความดบัทุกข์ น้ีขอ้
ปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข์ เหตุไรเล่า เราจึงบอกเร่ืองน้ี ก็เพราะว่า เร่ืองน้ีประกอบดว้ยประโยชน์ 
เป็นเบ้ืองตน้แห่งพรหมจรรย ์เป็นไปเพื่อความเบ่ือหน่าย ความคลายก าหนดั ความดบัทุกข์ ความ
สงบระงบั ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ เป็นไปเพื่อนิพพาน เราจึงบอกเพราะเหตุนั้น เพราะเหตุนั้นแล จึง
ควรกระท าความเพียรว่า น้ีทุกข์ น้ีเหตุให้ทุกข์เกิด น้ีความดับทุกข์ น้ีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์”๔๔ การสั่งสอนของพระพุทธเจา้จะค านึงถึงจริตของผูฟั้งเป็นส าคญั นั่นเพราะพระองค์ทรง
ทราบวา่แต่ละบุคคลมีจริต หรือความประพฤติหรือนิสัยท่ีหนกัไปในทางใดทางหน่ึงอนัเป็นปกติท่ี
อยูใ่นตวัมนุษยแ์ตกต่างกนัไปตามลกัษณะหรือความประพฤติของบุคคล  ซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี 

๑)  ราคจริต บุคคลผูมี้ราคะเป็นความประพฤติปกติ โดยประพฤติหนกัไปในทางรักสวย
รักงาม ชอบแต่งตวั ตกแต่ง เสริมสวย ใชเ้ส้ือผา้ราคาแพงและเรียบร้อยเป็นนิตย ์  

๒) โทสจริต บุคคลผูมี้โทสะเป็นความประพฤติปกติ โดยประพฤติหนักไปในทางใจ
ร้อนเป็นนิตย ์เคร่งเครียดเป็นอาจิณ ท าอะไรไม่ทนัใจไม่ถูกใจมกัโมโห ประทุษร้ายส่ิงของหรือวตัถุ
ท่ีตนท าอยู ่  
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๓)  โมหจิต บุคคลผูมี้โมหะเป็นความประพฤติปกติ โดยประพฤติหนกัไปในทางเขลา
เหงาซึม หลงงมงายอยู่เป็นนิตย ์มักถ่อมตน ไม่ถามไถ่หาความรู้จากผูอ่ื้น ไม่ชอบฟังธรรม ไม่
สนทนาธรรมหรือแลกเปล่ียนความรู้กบัผูอ่ื้น  

๔)  สัทธาจริต บุคคลผูมี้ศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ โดยประพฤติหนกัไปในทางมี
จิตซาบซ้ึง แจ่มใส ช่ืนบานนอ้มใจ เล่ือมใสอะไรง่าย ๆ โดยขาดเหตุผล ขาดการใคร่ครวญให้ถว้นถ่ี 
ไม่มีการวเิคราะห์วจิยัหาความแน่นอนถูกตอ้ง   

๕)  พุทธิจริตหรือญาณจริต บุคคลผูมี้ความรู้ปัญญาเป็นความประพฤติท่ีหนักไปทาง
ความคิด พินิจพิจารณาในทางท่ีชอบ มีเหตุผล ชอบแสวหาความรู้อยูเ่ป็นนิตย ์  

๖)  วติกจริต บุคคลผูมี้วติกเป็นความประพฤติปกติ โดยประพฤติหนกัไปทางนึกคิดวติก 
จบัจด ฟุ้งซ่าน ไม่สามารถระงบัสติอารมณ์ได้๔๕  
 พุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า นอกจากจะตามจริตของคนแล้ว พระองค์ยงัมีพุทธ
วธีิการสอนอีกหลากหลายวธีิ๔๖ คือ 

๑) สอนแบบสากจัฉา หรือ การสนทนา เป็นการสนทนาธรรมท่ีท าให้ผูม้าเฝ้าเกิดความ
เขา้ใจในหลกัธรรมมากข้ึน หรือผูท่ี้ไม่เขา้ใจหลกัธรรมก็ยอ่มเขา้ใจหลกัธรรมจนเกิดความเล่ือมใส
ศรัทธา  

๒) สอนแบบวิธีบรรยาย เป็นการสอนในท่ีประชุมใหญ่หรือการแสดงธรรมประจ าวนัของ
พระพุทธเจา้ท่ีมีผูฟั้งทั้งพระสงฆ์และประชาชนจ านวนมาก และผูฟั้งเหล่านั้นเป็นผูมี้พื้นความรู้
ความเขา้ใจและมีความเล่ือมใสศรัทธาอยูแ่ลว้ มาฟังธรรมเพื่อความรู้ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน และเพื่อหา
ความสงบสุขทางจิตใจ พุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจา้จึงเป็นการสอนแบบกวา้ง ๆ  ท่ีทุกคน
เขา้ใจไดเ้หมือนกนั 

๓) สอนแบบตอบปัญหา เป็นการสอนเม่ือมีผูม้าถามปัญหา หรือ มีความสงสัยขอ้งใจใน
ขอ้ธรรมต่าง ๆ ซ่ึงมีทั้งสาวกของพระองค ์ผูเ้ล่ือมใสศรัทธาในหลกัธรรม และผูท่ี้นบัถือลทัธิศาสนา
อ่ืน ๆ ในการตอบปัญหาของพระพุทธเจา้ทรงใช้วิธีการพิจารณาปัญหาและใช้วิธีตอบท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงมีลกัษณะวธีิตอบ ๔ แบบ (ปัญหาพยากรณ์)๔๗ คือ  
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๔๖พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, พิมพ์คร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๑), หนา้ ๔๗-๔๙. 
๔๗ที.ปา. ๑๑/๒๕๕/๒๒๐; องฺ.ติก. ๒๐/๕๐๗/๒๕๓; ที.อ.๒/๒๑๙; อง.อ.๒/๒๔๓. 



 ๖๔ 

  (๑) เอกงัสพยากรณ์  การตอบแง่เดียว  คือตอบอยา่งเดียว เช่น ถามวา่ จกัษุไม่เท่ียง
ใช่ไหม? พึงตอบไดที้เดียวแน่นอนวา่ ใช่ 
  (๒) วภิชัชพยากรณ์ การแยกแยะตอบ เช่น ถามวา่ ส่ิงท่ีไม่เท่ียงไดแ้ก่จกัษุใช่ไหม? 
พึงแยกแยะตอบวา่ ไม่เฉพาะจกัษุเท่านั้น แมโ้สตะ ฆานะ เป็นตน้ ก็ไม่เท่ียง 
  (๓) ปฏิปุจฉาพยากรณ์ การตอบโดยการยอ้นถาม เช่น จกัษุฉันใด โสตะก็ฉัน
นั้นโสตะฉนัใด จกัษุก็ฉนันั้น ใช่ไหม? พึงยอ้นถามวา่ มุ่งความหมายแง่ใด ถา้ถามโดยหมายถึงแง่ใช้
ดูหรือเห็น ก็ไม่ใช่ แต่ถา้มุ่งความหมายแง่วา่ไม่เท่ียง ก็ใช่ 
  (๔) อพัยกตปัญหา หรือ ฐปนะ คือ ปัญหาท่ีพึงยบัย ั้ง หรือ ปัญหาท่ีควรงดไม่ตอบ 
ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีถามนอกเร่ือง ไร้ประโยชน์ อนัเป็นเหตุให้เขว ยึดเยื้อ เช่น ถามว่า ชีวะกบัสรีระคือ
ส่ิงเดียวกนัใช่ไหม? พึงยบัย ั้งเสียไม่ตอ้งตอบ 
 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ปัญหาท่ีพระพุทธเจา้ไม่ทรงตอบ มีเหตุผลแสดงไดช้ดัว่าไร้ประโยชน์ 
น าไปปฏิบติัไม่ได้ ไม่ก่อให้เกิดความดบัทุกข์ และไม่เป็นบ่อเกิดแห่งความส้ินกิเลสทั้งปวง บาง
ปัญหาไม่อยูใ่นวิสัยท่ีผูฟั้งจะท าการเขา้ใจไดโ้ดยตลอดเป็นปัญหาท่ีเลยความจ าเป็นของมนุษยท่ี์จะ
ไปรู้ได ้การท่ีจะกล่าวว่าการไม่ตอบปัญหาใด ๆ เพราะไม่มีความรู้ยอ่มไม่เป็นการถูกตอ้งเสมอไป 
ความผิดในเร่ืองน้ีอยูท่ี่วา่ไม่ตอบ แต่อยูท่ี่วา่บางคร้ังถา้ผนืตอบนัน่เองเป็นความผดิ ผูรู้้จริงนั้นจะตอ้ง
พิจารณาว่า อะไรควร อะไรไม่ควร ไม่ไดอ้ยูท่ี่วา่จะตอ้งพูดทุกกรณีไป ตรงกนัขา้มบางคร้ังการไม่
พูดนัน่คือลกัษณะของนักปราชญ์ท่ีแทจ้ริง พระพุทธเจา้ทรงรู้แจง้ชัดถึงบ่อเกิดลกัษณะและความ
เป็นไปของหลกัลทัธิปรัชญาทั้งปวงซ่ึงรวมอพัยากตปัญหาอยู่ดว้ย ยงัตรัสว่า “ผูห้มกมุ่นอยู่กบัอพั
ยากตปัญหา ย่อมเป็นเช่นกบัคนท่ีถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษ แทนท่ีจะรีบถอนลูกศรออกและรีบ
รักษาอยา่งรวดเร็ว เขากลบัไปสืบถามวา่ ใครเป็นคนยงิ ยงิมาจากไหน ลูกศรน้ีใครท า และท าดว้ยไม้
อะไร เป็นตน้ น่ีคือ การสนใจในส่ิงท่ีไม่ควรสนใจและทอดทิ้งส่ิงท่ีควรให้ความสนใจ ยอ่มเป็นการ
ไม่สมควรอยา่งยิง่” พระองคท์รงสอนเพื่อความดบัทุกข ์ไม่ทรงเห็นดว้ยกบัการทุ่มเทความคิดอยูก่บั
ส่ิงท่ีเปล่าประโยชน์เหล่าน้ี ดงันั้น ผูเ้รียนรู้จึงควรพิจารณาอยา่งยิ่งในกรณีท่ีเก่ียวกบัปัญหาท่ีไม่ทรง
พยากรณ์ 
 ๔) สอนแบบวางกฎขอ้บงัคบั เป็นการสอนเม่ือเกิดการกระท าความผิดอย่างใดอยา่งหน่ึง
ข้ึนเป็นคร้ังแรกของพระภิกษุ มีการเล่าลือโพนทะนาติเตียนและมีผูน้ าความมากราบทูลพระพุทธเจา้ 
พระพุทธเจา้ก็ทรงเรียกประชุมสงฆ ์แลว้สอบถามพระภิกษุผูก้ระท าความผิด เม่ือเจา้ตวัรับความเป็น
สัตยจ์ริงแลว้ จะทรงต าหนิแลว้ช้ีแจงผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน ช้ีบอกถึงคุณประโยชน์ของความประพฤติ
ท่ีดีงาม ทรงแสดงธรรมกถาท่ีสมควรเหมาะสมกบัเร่ืองนั้น แลว้ทรงบญัญติัสิกขาบทข้ึน 



 ๖๕ 

 อีกประการหน่ึง การสอนของพระพุทธเจา้ในแต่ละคร้ัง จะด าเนินไปจนถึงผลส าเร็จนั้น 
ลกัษณะประการหน่ึงของพระพุทธเจา้ คือ พุทธลีลาในการสอน พระพุทธเจา้ทรงมีลีลาในการสอน 
๔ อยา่ง๔๘ ไดแ้ก่ 

(๑) สันทสัสนา คือ การอธิบายใหเ้ห็นชดัแจ่มแจง้ในเร่ืองท่ีสอน 
(๒) สมาทปทา คือ การจูงใจใหเ้ห็นจริง ใหค้ลอ้ยตามจนยอมรับแลว้น าไปปฏิบติั 
(๓) สมุตเตชนา คือ การเร่งเร้าให้แกล้วกล้า บังเกิดก าลังใจ ปลุกให้มีอุตสาห 

พยายามไม่หว ัน่ไหวต่อความยากล าบาก มัน่ใจวา่จะตอ้งท าส าเร็จ 
(๔) สัมปหังสนา คือ การชโลมใจให้แช่มช่ืน ร่าเริงเบิกบาน ฟังแลว้ไม่เบ่ือ เป่ียม

ไปดว้ยความหวงั และมองเห็นคุณประโยชน์ท่ีตนจะพึงไดรั้บจากการปฏิบติันั้น 
 ในแง่เทคนิควิธีการสอนของพระพุทธเจ้าจะมี ๒ แง่ คือ แง่วิธีสอนอย่างหน่ึง และแง่
สาระส าคญัหรือหลกัธรรมอยา่งหน่ึง๔๙ แง่ของการสอน พระพุทธเจา้จะทรงสอนให้ตรงตามความ
ถนดัและความสนใจของผูฟั้ง ทรงสอนให้ตรงกบัระดบัปัญญาและการด ารงชีวิตความเป็นอยูข่อง
ผูฟั้ง ไม่ว่าจะแสดงท่ีใดและแก่ใครยอ่มมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ มุ่งให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจใน
สภาวะของส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงแลว้ให้มีทศันคติและปฏิบติัต่อส่ิงเหล่านั้นอย่างถูกตอ้ง
ในทางท่ีเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผูอ่ื้น ตามอุปนิสัย ความถนดั และความสนใจของผูฟั้ง ส่วนใน
แง่สาระส าคญัหรือหลกัธรรม จะทรงสอนเป็นขั้นตอนเร่ิมตั้งแต่ สภาพท่ีเป็นปัญหา คือสภาพการณ์
ท่ีเกิดข้ึน เหตุท่ีท าให้เกิดปัญหานั้น ๆ วธีิการแกไ้ขปัญหาในส่ิงท่ีเกิดข้ึน และผลท่ีเกิดจากการปฏิบติั
ตามวธีิแกไ้ข  

จะเห็นได้ว่า ค  าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีทั้ งเน้ือหา ลักษณะรูปแบบ และวิธีการท่ี
หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกบัจริตของบุคคลเหล่านั้น โดยทรงก าหนดข้ึนเองบา้ง น าค าสอนของ
ลัทธิเก่า ๆ มาปฏิรูปใหม่บ้าง หรือใช้วิธีสั่งสอนให้เข้ากับสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ด้วยพระ
สติปัญญาของพระองค ์ 
 ลกัษณะทัว่ไปของหลกัธรรมค าสอนสามารถสรุปไดเ้ป็น ๒ อยา่ง ไดแ้ก่ 
 ๑) หลกัแสดงความจริงสายกลาง เรียกวา่ มชัเฌนธรรม หรือท่ีเรียกวา่ มชัเฌนธรรมเทศนา 
ท่ีว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธ์ิตามกระบวนการของธรรมชาติ น ามาแสดงเพื่อ
ประโยชน์ในทางปฏิบติัในชีวติจริงเท่านั้น ขอ้ธรรมท่ีแสดงความจริงสายกลางให้รู้วา่ ชีวิตคืออะไร 
ชีวิตเป็นอย่างไร ชีวิตเป็นไปอย่างไร และชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไร คือ ขนัธ์ ๕ อายตนะ ๖ ไตร

                                                 
๔๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธวธีิในการสอน, อา้งแลว้, หนา้ ๔๕. 
๔๙เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๗๙-๙๗. 



 ๖๖ 

ลกัษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม และสมถะวิปัสสนา เพื่อการเขา้ถึงความสุขท่ีแทจ้ริงของชีวิต คือ 
นิพพาน 
 ๒) ขอ้ปฏิบติัทางสายกลาง เรียกวา่ มชัฌิมาปฏิปทา เป็นหลกัการครองชีวิตของผูป้ระพฤติ
ปฏิบติัตนให้รู้เท่าทนัชีวิตไม่หลงงมงาย มุ่งผลการเรียนรู้คือ ความสุข จิตสะอาด สว่าง สงบ และ
เป็นอิสระ โดยหลกัการปฏิบติัทางสายกลางน้ีเป็นไปโดยความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกบั มชัเฌนธรรม 
ปรโตโฆสะ โยนิโสมนสิการ และไตรสิกขา 
 การน าหลกัธรรมมาเป็นปัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้เกิดผลดีแก่ตนและ
ผูอ่ื้นนั้น ผูศึ้กษาจะตอ้งมีความพอใจในการศึกษาหาความรู้หลกัธรรมอยา่งถ่องแทท่ี้เรียกวา่ “ปริยติั” 
แลว้น าความรู้นั้นไป “ปฏิบติั” ดว้ยศรัทธาใหถู้กตอ้งดว้ยความเพียร เพื่อให้เกิดปัญญาท่ีกระจ่างแจง้
ทะลุปรุโปร่งในหลกัธรรมค าสอน สามารถน าพาตนเองและผูอ่ื้นให้มีความสุขได้อย่างแทจ้ริงท่ี
เรียกวา่ “ปฏิเวธ”   

หลกัธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น ในทศันคติของนกัปราชญ์ตะวนัตก
ไดม้องพระพุทธศาสนาเพียงฐานะท่ีเป็นศาสนาหน่ึงในโลกเท่านั้น แต่ส าหรับ ธอมสั วิลเลียม ริส 
เดวิดส์ (T.W. Rhys Davids) นักปราชญ์ชาวองักฤษ ผูไ้ด้อุทิศชีวิตของเขาศึกษาพระพุทธศาสนา
อยา่งจริงจงั ไดก้ล่าวถึงค าสอนของพระพุทธศาสนาไวว้า่ 

 จะเป็นชาวพุทธหรือมิใช่ชาวพุทธ เป็นเร่ืองไม่ตอ้งมาวิจารณ์กนั ขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบระบบศาสนาใหญ่ทุกศาสนาของโลกแล้ว ศาสนา เหล่านั้น  ทั้ งหมด 
ข้าพเจ้าได้ค้นพบว่า ไม่มีค  าสอนศาสนาใดท่ีวิเศษ ในเร่ืองความงามและความ
กวา้งขวางเกินกวา่อฏัฐงัคิกมรรค ขอพระพุทธเจา้แมส้ักศาสนาเดียวขา้พเจา้พึงพอใจ
สร้างชีวติของขา้พเจา้ตามอฏัฐงัคิกมรรคน้ี ๕๐  
 
เร่ืองการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้

สรุปกระบวนการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
 ...พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษา รูปธรรมแห่งความรุ่งเรืองของ
การศึกษาในสถาบนัพระพุทธศาสนา คือมหาวทิยาลยันาลนัทาในอดีต กระบวนการ
เรียนการสอนในมหาวทิยาลยันาลนัทาเนน้ปัจจยั ๒ ประการ คือ (๑) ปัจจยัภายนอก 
คือ ปรโตโฆษะ  หมายถึงการเรียนพระสูตรและศาสตร์ต่างๆ จากครูและแหล่งขอ้มูล

                                                 
๕๐พ.อ. (พิเศษ) นวม สงวนทรัพย,์ เมธีตะวันตกชาวพุทธ, เล่ม ๑ (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ

ราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔), หนา้ ๒๔. 



 ๖๗ 

ภายนอกตวั เช่นห้องสมุด จดัเป็นการพฒันาสุตมยปัญญา และ (๒) ปัจจยัภายใน คือ
โยนิโมนสิการ หมายถึงการคิดวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากปรโตโฆสะตามหลกัพุทธ
ตรรกศาสตร์และฝึกทกัษะในการแสดงความคิดเห็นดว้ยวิชาธรรมสากจัฉาท่ีสอนให้
ปุจฉา-วสิัชนา คือถาม-ตอบปัญหา ขั้นตอนน้ีจะท าใหเ้กิดการพฒันา จินตมยปัญญา 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลยันาลนัทาเป็นพระสงฆท่ี์ตอ้งปฏิบติักรรมฐาน 
ภาคปฏิบติัน้ีท าใหพ้ฒันาภาวนามยปัญญา  

เม่ือจะน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาไทยในปัจจุบันท่ีเน้นผู ้เรียนเป็น 
ศูนยก์ลางเราจะตอ้งไม่ใหค้วามส าคญัแก่ผูเ้รียนจนลืมบทบาทกลัยาณมิตรของครู นัน่
คือครูตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดฉนัทะ ใฝ่รู้  และสามารถเขา้ถึงความรู้จากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมายในยุคขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัภายนอกมีความส าคญัเท่ากบัปัจจยั
ภายใน ซ่ึงขยายออกมาเป็น ๔ ขั้น คือ (๑)  สัปปุริสังเสวะ คบคนดี คือ มีครูหรือ
แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นกลัยาณมิตร (๒) สัทธมัมสัสวนะ รับค าสอนของครูหรือแสวงหา
ความรู้จากแหล่งกลัยาณมิตรท่ีสอนหรือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ จงใจ 
แกลว้กลา้ ร่าเริง  (๓) โยนิโสมนสิการ คิดวเิคราะห์ยอ่ยขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากแหล่ง
กลัยาณมิตรให้จมหายแล้วกลายเป็นเรา และ (๔) ธัมมานุธัมมปฏิบติั ความรู้จะฝัง
แน่นถา้ไดท้ดลองปฏิบติัจนเกิดทกัษะความช านาญ ในขณะเดียวกนัเราจะเรียนไดดี้ 
ถา้เจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆ กนั ผูเ้รียนตอ้งสามารถน าสมาธิท่ีไดฝึ้กในวิชาจิตต
ภาวนาไปช่วยให้มีสมาธิในการเรียนวิชาอ่ืน เราควรบูรณาการวิชาจิตตภาวนาเขา้กบั
วชิาต่างๆ นัน่คือใชส้มาธิในการเรียนทุกวชิา ไม่ใช่เรียนวธีิท าสมาธิเฉพาะในชัว่โมง
นั้นแลว้ก็ไม่สนใจเร่ืองสมาธิอีกเลย สมาธิช่วยพฒันาปัญญา เม่ือพฒันาปัญญาแลว้จิต
จะหลุดพน้เป็นอิสระจากกิเลสและความทุกขท์ั้งปวง...๕๑  
 
ในศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ตอ้งท าความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบั

ความรู้หรือปัญญาอนัเกิดจากการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา ทั้งน้ีเพื่อความเขา้ใจจุดมุ่งหมายของการ

                                                 
๕๑พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา”, เอกสาร

พัฒนากระบวนการเรียนรู้อันดับที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร :  กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓), หน้า 
๒๒-๒๓. 



 ๖๘ 

เรียนรู้ท่ีแท้จริง อันน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดผลท่ีดีและถูกต้องแก่ผู ้เรียน 
พระพุทธศาสนาไดแ้บ่งความรู้เป็น ๖ ระดบั๕๒ แต่ในท่ีน้ีไดก้ล่าวยอ่รวมกนัเป็น ๒ ระดบั ไดแ้ก่ 

๑) ความรู้ท่ีจดัอยูใ่นระดบั โลกียะ ประกอบดว้ย 
(๑) ความรู้ระดบัการรับรู้หรือระดบัวิญญาณ (Consciousness) หมายถึง ความรู้ท่ี

เกิดจากผสัสะ คือเม่ืออายตนะภายในของมนุษย ์อนัได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน กายและใจกระทบกับ
อารมณ์หรือส่ิงเร้าภายนอกท าให้เกิดความรู้ท่ีเรียกวา่ “วิญญาณ” คือ การรู้แจง้ รู้ชดัข้ึน เช่น อาศยัตา
และรูป จึงเกิดจกัขวุญิาณ เป็นตน้ ความรู้ระดบัน้ีเป็น ความรู้ท่ีมีลกัษณะไม่ลึกซ้ึง เพียงแต่เห็นรูปก็รู้
ว่ารูปไม่รู้รายละเอียดอะไรเก่ียวกบัรูป เป็นเพียงการรับรู้อารมณ์ท่ีปรากฏทางอายตนะนั้น ๆ เม่ือ
เกิดข้ึนแลว้ก็ดบัไปอยา่งรวดเร็วยงัไม่รู้รายละเอียดลึกซ้ึงวา่เป็นอยา่งไร      

(๒) ความรู้ระดบัสัญญา (Perception) หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดสืบเน่ืองมาจากความรู้
ระดบัวญิญาณ คือเม่ือเห็นรูปก็รู้รายละเอียดของรูปท่ีเห็นวา่มีลกัษณะหรือองคป์ระกอบอยา่งไร เป็น
รูปอะไร เป็นต้น แต่ถ้าสัญญาไม่เกิดทันทีอาจจะต้องอาศยัอนุสสติคือการระลึกได้เข้ามาเสริม 
ความรู้ระดบัน้ีจึงเป็นความรู้ของ “จ าไดห้มายรู้” ความรู้ระดบัน้ีตอ้งอาศยัความรู้ระดบัวิญญาณเป็น
รากฐาน 

(๓) ความรู้ระดบัความเห็นหรือระดบัทิฏฐิ (Conception) หมายถึง ความรู้ท่ีมีการ
พิจารณาเปรียบเทียบแลว้สรุปเป็นความเห็นอีกทีหน่ึง ความรู้ระดบัน้ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมลึกซ้ึง
และซบัซอ้นยิง่กวา่ความรู้ในระดบัวญิญาณและความรู้ระดบัสัญญา 

ความรู้ระดบัโลกียะ เป็นความรู้ในระดบัทัว่ไปของปุถุชน เป็นความรู้พื้นฐานไม่ใช่ความรู้
ท่ีแทจ้ริงตามท่ีพระพุทธศาสนามุ่งหมายถึง เป็นความรู้ท่ีประกอบไปดว้ยอารมณ์ ความอยาก ขาด
เหตุผล สามารถถูกครอบง าด้วยจิตฝ่ายต ่ าได้ทุกเวลา เป็นความรู้ท่ีให้ประโยชน์ เฉพาะบาง
วตัถุประสงคแ์ละเฉพาะบุคคลเท่านั้น ไม่ไดใ้ห้ผลประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ บางคร้ังอาจน ามาซ่ึง
ผลเสียแก่คนส่วนใหญ่และตวัผูรู้้ดว้ย เป็นความรู้ท่ีประกอบดว้ยอารมณ์ทั้งฝ่ายท่ีเป็นอกุศลและฝ่าย
ท่ีเป็นกุศล  

ความรู้ในระดบัน้ีเป็นเสมือนบุคคลผูซ่ึ้งรู้ว่ามีความทุกขห์รือมีปัญหา แต่ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นมี
สาเหตุจากอะไร และจะดบัทุกข์นั้นไดอ้ยา่งไร จึงจดัเป็นความรู้ในระดบัต ่าเพราะเป็นความรู้อยา่ง
ผิวเผิน หรืออีกนยัหน่ึง เป็นความรู้จากประสบการณ์ทางประสาทสัมผสั (Sense Perception) แต่ยงั
ขาดการพินิจพิจารณาแยกแยะดว้ยปัญญาและเหตุผล จึงเป็นความรู้ท่ียงัไม่สมบูรณ์ถูกตอ้ง 

                                                 
๕๒พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธทาสภิกข)ุ, บรมธรรมภาคต้น, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์

พระนคร, ๒๕๓๒), หนา้ ๖๒-๖๓. 



 ๖๙ 

๒) ความรู้ท่ีจดัอยู่ในระดบั โลกุตระ เป็นความรู้ระดบัสูงหรือความรู้ท่ีแท ้เป็นความรู้ใน
ระดบัท่ีพน้จากการยดึติดในอารมณ์ เป็นความรู้ท่ีถูกตอ้ง (Truth) ประกอบดว้ยเหตุผลพร้อมมูล และ
เป็นความรู้ท่ีมีลกัษณะ ดงัน้ี 

(๑) สฺวากขาโต  คือ เป็นความรู้ท่ีประกอบดว้ยเหตุผล เป็นระบบระเบียบชดัเจน  
(๒)  สนฺทิฏฺ ิิโก  คือ เป็นความรู้ท่ีพึงเห็นไดแ้ละส่งผล ให้ผล ในปัจจุบนัและ

อนาคต  
(๓) เอหิปสฺสิโก คือ เป็นความรู้สามารถพิสูจน์สอบสวนได้ไม่มีความเคลือบ

แคลงแฝง สามารถถ่ายทอด สู่ผูอ่ื้นได ้
(๔) อกาลิโก  คือ  เป็นความรู้ท่ีไม่ข้ึนอยู่กับกาลเวลา ปฏิบัติเม่ือใดก็สามารถ

ใหผ้ลเม่ือนั้น  และสามารถพิสูจน์ไดทุ้กยคุ ไม่ถูกจ ากดัดว้ยกาลเวลา  
(๕) โอปนยิโก  คือ ความรู้ท่ีสามารถน ามาพฒันาการด าเนินชีวิตชีวิตของมนุษย์

ทั้งในแก่ส่วนตวั และส่วนรวม  
(๒) ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ วญฺิญูหิ  คือ เป็นความรู้ท่ีผูศึ้กษาปฏิบติัสามารถรู้แจง้เห็นจริงได้

ดว้ยตนเอง โดยมิตอ้งอาศยัอ านาจพระเจา้หรืออิทธิฤทธ์ิใด ๆ ทั้งส้ิน   
ความรู้ท่ีจดัอยูใ่นระดบัของ โลกุตตระ ไดแ้ก่   
(๑)  ความรู้ระดับอภิญญา (Extra Sensory Perception) หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดข้ึน

จากความสามารถพิเศษทางจิต นัน่คือ จิตสามารถรับรู้อารมณ์หรือส่ิงเร้าต่างๆได้โดยตรงไม่ตอ้ง
อาศยัประสาทสัมผสัใดๆ สามารถรับรู้ไดโ้ดยไม่ตอ้งข้ึนอยู่กบัอวกาศและเวลา (Space and Time) 
เราเรียกวา่ “ความรู้ทิพย”์ ความรู้ระดบัอภิญญาอาจเกิดข้ึนได ้๒ วิธีการ๕๓ คือโดยผลบุญตั้งแต่ชาติ
ก่อนไดม้าโดยก าเนิด  ไม่ตอ้งผา่นการฝึกอบรมจิตใด ๆ และ โดยการฝึกสมาธิจนถึงขั้นฌานและมี
ความช านาญเป็นพิเศษจนอภิญญาไดรั้บการพฒันาเต็มท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้อย่างเช่น 
พระพุทธเจา้ทรงเขา้ฌานและไดฌ้าน ๓ คือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ความสามารถในการระลึก
ชาติปางก่อนได ้และจตุปปาตญาณ คือ ความสามารถเห็นการตายการเกิดของสัตวท์ั้งหลาย 

(๒) ความรู้ระดบัญาณ (Insight) คือ ความรู้ท่ีพฒันาข้ึนมาจากความรู้ระดบัทิฏฐิท่ี
ยงัคลุมเครือไม่ชดัเจน แต่ความรู้ระดบัญาณเป็นความรู้ท่ีปรากฏชดัเจนรู้แจง้ทุกอยา่ง รู้แจง้ทุกส่วน 
เป็นความรู้ท่ีสมบูรณ์ยิ่ง หรือท่ีเรียกว่า การเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงโดยการหยัง่รู้ ดว้ยการอาศยัประสบ 
การณ์แบบญาณวเิศษหรือประสบการณ์ทางจิตโดยตรง 

                                                 
๕๓แสง จนัทร์งาม, วิธีสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลยั, 

๒๕๔๐),หนา้ ๗. 



 ๗๐ 

(๓) ความรู้ระดบัสัมมาสัมโพธิญาณ (Enlightenment) เป็นความรู้ระดบัญาณแต่
เป็นญาณขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นญาณสูงสุดของพระสัมมาสัมพุทธเจา้และพระ
อรหันต์ทั้งปวง ความรู้ระดบัสัมโพธิญาณเป็นความรู้จริงรวบยอด ๔ประการ คือ ทุกข์ เหตุให้เกิด
ทุกข ์(สมุทยั) ความดบัทุกข ์(นิโรธ) ทางดบัทุกข ์(มรรค) และรู้ในญาณ ๓ ระยะดว้ยกนั๕๔ คือ 

๑. ระยะสัจญาณ รู้อริยสัจตามความเป็นจริง คือ รู้วา่ทุกขเ์ป็นทุกข ์รู้วา่ตณัหา
เหตุใหเ้กิดทุกข ์รู้วา่นิโรธคือความดบัทุกข ์รู้วา่มรรคคือทางดบัทุกขอ์นัถูกตอ้ง 

๒. ระยะกิจญาณ รู้วา่ตนควรจะจดัการอยา่งไรเก่ียวกบัอริสัจ คือ รู้วา่ทุกขเ์ป็น
ส่ิงควรรู้ สมุทยัเป็นส่ิงควรละ นิโรธเป็นส่ิงควรท าใหป้ระจกัษแ์จง้แก่ตน มรรคเป็นส่ิงควรท าใหเ้กิด
มีในตน 

๓. ระยะกตญาณ  รู้วา่ตนไดก้ระท ากิจทั้ง ๔ เสร็จเรียบร้อยแลว้ คือ ทุกขไ์ดรู้้
แลว้ สมุทยัตนละไดแ้ลว้ นิโรธตนไดเ้ห็นประจกัษแ์จง้แลว้ มรรคมีบริบูรณ์ในตนแลว้ 
 เม่ือญาณทั้ง ๓ น้ีเกิดข้ึนบริบูรณ์เรียบร้อยแลว้ ก็จะเป็น “พุทธะ” คือ เป็นผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 
บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวติ คือ “นิพพาน” 

ความรู้ในระดบัน้ี เป็นความรู้ท่ีได้รับมาจากความรู้ระดบัพื้นฐาน แลว้น ามาผ่านความคิด 
เหตุผล การพินิจพิจารณาแยกแยะ พิสูจน์ทดลองแล้วว่า ถูกต้องสมเหตุสมผล เป็นความรู้ท่ีมิได้
เป็นไปเพื่อสนองรองรับอารมณ์ตณัหาของปัจเจกชน แต่เป็นความรู้ท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ส่วนรวม จึงเป็นความรู้ท่ีแท้จริงท่ีมีรายละเอียดประกอบด้วยเหตุผล  สามารถน ามาปฏิบัติ
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลประโยชน์แก่มวลมนุษยไ์ด ้เป็นความรู้เพื่อความส้ินทุกข ์ 

พระพุทธศาสนาเถรวาท ไดน้ าความรู้หรือปัญญาท่ีไดก้ล่าวมาแล้ว มาจดัระดบัใหม่โดย
อาศยัสมาธิเบ้ืองตน้เป็นฐานในการเกิดปัญญา จดัยอ่ลงแลว้เหลือเพียง ๒ ระดบั ไดแ้ก่ 

๑) ความรู้หรือปัญญาระดบัทิฏฐิ เป็นความรู้หรือปัญญาท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ใคร่ครวญ
พิจารณาด้วยเหตุผลจนเขา้ใจความจริง  แล้วน ามาเป็นมรรควิถีในการด าเนินชีวิตต่อไป จดัเป็น
ความรู้ท่ีอยู่ในระดบัวิญญาณ ระดบัสัญญา ระดบัความเห็น ความรู้หรือปัญญาระดบัน้ีเราเรียกว่า 
“โลกียปัญญา”  

๒) ความรู้หรือปัญญาระดบัญาณ หรือ ระดบัอภิญญา หรือ ระดบัสัมมาสัมโพธิญาณ เป็น
ความรู้หรือปัญญาอนับริสุทธ์ิ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการบ าเพ็ญจิตตามหลกัสมาธิหรือวิปัสสนากรรมฐาน
โดยตรง ปัญญาท่ีเป็นญาณจะเป็นเคร่ืองท าลายกิเลสโดยตรง เม่ือกิเลสอาสวะทั้งหลายไดถู้กท าลาย
ลงไปแลว้ จิตก็จะหลุดพน้จากทุกข์กลายเป็นความสงบสุขอยา่งแทจ้ริง คือ นิพพาน อนัเป็นความ

                                                 
๕๔แสง จนัทร์งาม, วธีิการสอนของพระพุทธเจ้า, (อา้งแลว้), หนา้ ๑๒. 



 ๗๑ 

จริงสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นสภาวะท่ีไม่สามารถรู้ไดด้ว้ยสัญญาธรรมดาหรือการอนุมานดว้ย
เหตุผล แต่สามารถหยัง่รู้ได้ด้วยปัญญาจกัษุในลกัษณะเป็นประสบการณ์ตรง๕๕ ปัญญาระดบัน้ี
เรียกวา่ “โลกุตตรปัญญา” 

 ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวว้่า  “สนฺทิฏ ก  นิพฺพาน  โหติ อกาลิก   เอหิปสฺสิก  โอปนายิก  
ปจฺจตฺต  เวทิตพฺพ  วิญฺญูหิ”.๕๖ นิพพานอนัผูจ้ะบรรลุจะเห็นไดเ้อง ไม่ข้ึนอยูก่บักาลเวลา เรียกมาให้ดู
ได ้ควรนอ้มเอาเขา้มาไวใ้นตน อนัวญิญูชนพึงรู้ไดเ้ฉพาะตน  

อย่างไรก็ตาม แม้ระดับความรู้แต่ละระดับจะมีความแตกต่างกัน แต่สาระส าคญัท่ีเป็น
แกนกลางแห่งความรู้ในระดบันั้น ๆ เป็นแนวเดียวกนั คือ การด ารงชีวิตอยู่ดว้ยปัญญา มีชีวิตอยา่ง
ผูรู้้ชีวติ รู้เท่าทนักระแสโลกไม่งมงายตกเป็นทาสของกิเลสตณัหา มีจิตใจท่ีเป็นอิสระ เป็นชีวิตของผู ้
เป็นอยูด่ว้ยปัญญา 

การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ว่า พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาแห่งความรู้หรือศาสนาแห่งผูรู้้ เป็นศาสนาท่ีก่อให้เกิดปัญญา ดังนั้น แหล่งก าเนิดท่ีเป็น
กฎเกณฑ์การเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดปัญญา ต้องผ่านกระบวนการทาง
ประสาทสัมผสั และกระบวนการทางความคิด กระบวนการของเหตุผล และการพิสูจน์ทดลอง
ปฏิบติั โดยได้จ  าแนกล าดบัการเกิดความรู้เป็น ๓ ขั้นตอน ซ่ึงถือว่าเป็นบ่อเกิดของความรู้ท่ีเป็น
ปัญญา ดงัน้ี คือ 
         ๑) สุตตมยปัญญา หมายถึง ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง การสังเกต การศึกษาเล่าเรียน หรือการรับ
ถ่ายทอดต่อ กันตามขั้นตอนกระบวนการศึกษาเล่าเรียนท่ีเรียกว่า “ปรโตโฆสะ” คือเรียนรู้จาก
ภายนอก หรือการเรียนรู้ท่ีพึ่ งพาซ่ึงกันและกัน เป็นความรู้อันเกิดจากการมีประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผสันัน่เอง   
        ๒) จินตมยปัญญา หมายถึง ปัญญาท่ีเกิดจากการคิด การใคร่ครวญพิจารณาเหตุผล  การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ ท่ีเรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” คือ การใช้ความคิดถูกวิธี การพิจารณาโดย
แยบคายเป็นการพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นจริงโดยมีการสืบคน้หาเหตุผลไปตามล าดบัขั้นตอน 
อนัเป็นกระบวนการความรู้ท่ีไดม้าจากประสาทสัมผสัเบ้ืองตน้ แลว้น ามากลัน่กรองดว้ยความคิด 
และตรึกตรองพินิจพิจารณาดว้ยเหตุผล เป็นความรู้ในล าดบัท่ี ๒ 
 ๓) ภาวนามยปัญญา หมายถึง ปัญญาท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัในขอ้ท่ี 
หน่ึงและขอ้ท่ีสองจนบรรลุการเรียนรู้ มีความช านาญเช่ียวชาญ รู้จกั รู้แจง้ รู้รอบ และรู้จริง อนัเกิด

                                                 
๕๕บุญมี แท่นแกว้, พระพุทธศาสนากบัปรัชญา, อา้งแลว้, หนา้ ๖๒. 
๕๖องฺ.ติก. ๒๐/๔๙๕/๑๙๐. 



 ๗๒ 

จากสัญญาบริสุทธ์ิและสัญญาพิเศษซ่ึงอาศยัพื้นฐานคือ พุทธิปัญญา เป็นการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการ
ตรึกตรองพิจารณามาปฏิบติั พิสูจน์ทดลองให้เห็นจริงให้เกิดผลดว้ยตน นับเป็นความรู้ท่ีแท้ เป็น
ความรู้ท่ีถูกตอ้งสมเหตุสมผล และบรรลุการพน้ทุกข ์

กระบวนการเกิดปัญญาและความรู้ท่ีแท้ทั้ ง ๓ ขั้นตอนน้ี แสดงให้เห็นถึงทรรศนะหรือ
แนวทางของพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ียืนยนัถึงท่ีมาและบ่อเกิดของความรู้ท่ีแท้ว่า ต้องมาจาก
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผสั และกระบวนการความคิดซ่ึงประกอบดว้ยหลกัเหตุผล   ตลอดจน
การพิสูจน์ทดลองเสียก่อน 

จึงกล่าวไดว้า่ ในการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ความรู้หรือปัญญาท่ีเกิดข้ึนจะ
มีลกัษณะเป็นไปตามฐานเกิดของการเรียนรู้ หรือการประพฤติปฏิบติั ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะระดบั
ความรู้ในพุทธศาสนาเถรวาท ได ้๓ ประการ ดงัน้ี   

๑) ความรู้ระดบัสุตะ มีลกัษณะคือ พหุสฺสุโต สุตธโร สุตสนฺนิจโย๕๗ ไดแ้ก่ฟังมาก จ าส่ิงท่ี
ไดฟั้งแลว้ ไดส้ะสั่งสมส่ิงท่ีไดฟั้งแลว้ให้เพิ่มพูนข้ึนเร่ือยๆ นัน่คือ มีการเรียนรู้ และมีการจดจ าไว้
อยา่งเป็นระบบ เป็นความรู้ในระดบั การรู้จ  าหรือรู้แลว้จ าไวเ้รียกวา่ “สุตมยปัญญา” 

๒) ความรู้ระดับจินตา มีลักษณะคือ พหุสฺสุตา ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกขิตา ทิฏฺ
ยา สุปฺปฏิวิทฺธา๕๘ ได้แก่พิจารณาไตร่ตรองส่ิงท่ีไดฟั้งมามาก จ าไวไ้ด ้และพูดได้คล่องปาก 

และเขา้ใจส่ิงเหล่านั้นอย่างทะลุปรุโปร่ง เป็นความรู้และความเขา้ใจท่ีได้จากการคิดหรือการใช้
เหตุผลเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองมาจากระดบัสุตะ ความรู้ระดบัน้ีจึงเป็นความรู้ท่ีละเอียดอ่อนหรือ
ประณีตข้ึนไปอีกระดบัหน่ึง เป็นความรู้ระดบัทิฏฐิเรียกวา่ “จินตามยปัญญา 

๓) ความรู้ระดบัภาวนา เป็นการรู้โดยตรงของจิตท่ีมีลกัษณะเป็นการหยัง่รู้ (ญาณ) อนัเป็น
ผลมาจากกระบวนการพฒันาจิตหรืออบรมจิตท าจิตให้สงบน่ิงพร้อมก าจดัหรือขบัไล่กิเลสออกไป
จากจิต จิตก็สงบและใสบริสุทธ์ิ พุทธศาสนาเถรวาทถือวา่เป็นความรู้ท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง ดงั
ค าบาลีท่ีวา่ สมาหิเต จิตฺเต ธมฺมา ปาตุภวนฺติ ๕๙ ความวา่ เม่ือจิตเป็นสมาธิ ความจริงยอ่มปรากฏ หรือ
ท่ีเรียกวา่ ยถาภูตญาณทสัสนะ ๖๐ คือ เห็นดว้ยญาณตามความเป็นจริง เป็นการหยัง่รู้ส่ิงนั้น ๆ ตามท่ี
เป็นจริงเรียกวา่ ภาวนามยปัญญา  

                                                 
๕๗องฺ.ปญจก. ๒๒/๘๗/๑๓๓. 
๕๘องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๘๗/๑๓๓. 
๕๙ส .สฬา. ๑๘/๑๔๔/๙๖. 
๖๐ส .นิ. ๑๖/๖๙/๓๒. 



 ๗๓ 

การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากผสัสะทั้ง ๖ 
ของมนุษย ์อันได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ท่ีได้สัมผสัและสัมพนัธ์กับส่ิงเร้า หรือสภาพ
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ แล้วท าให้เกิดความรู้สึก หมายรู้ รู้คิด รู้แจง้ เขา้ใจถึงเน้ือหาสาระท่ี
เรียกวา่ “ปริยติั” แลว้น าความรู้ท่ีไดไ้ปสู่กระบวนการปฏิบติัฝึกอบรมทั้งดว้ยตนเองและโดยผูอ่ื้น ซ่ึง
เป็นการพฒันาตนให้เจริญงอกงามข้ึนท่ีเรียกวา่ “ปฏิบติั” และผลของการปริยติั ปฏิบติั ก็จะเกิดคุณ
ภาวะ คือ ความรู้ ความดี  สมรรถภาวะ คือ ความสามารถ สุขภาวะ คือ ความผาสุกพอเหมาะพอควร 
และอิสระภาวะ คือ มีอิสระทางจิตวญิาณ ท่ีเราเรียกวา่ “ปฏิเวธ”  
 ผลของการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาทุกระดบัท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนรู้ประพฤติปฏิบติั
แลว้ ยอ่มก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในตวัผูเ้รียนรู้ ๕ ดา้น คือ 

๑) ดา้นปัญหาขอ้ขอ้งใจ เปล่ียนจากไม่รู้ ไม่เขา้ใจ เป็นรู้และเขา้ใจ 
๒) ดา้นคุณภาพของจิต จากหมกมุ่นขุ่นมวัไปสู่ความสะอาดบริสุทธ์ิ 
๓) ดา้นอารมณ์ เปล่ียนจากความเดือดร้อนกระวนกระวายใจไปสู่ความสงบ 
๔) ด้านทศันคติต่อโลก เปล่ียนจากการยึดถือ เป็นการปล่อยวาง จากความโกรธ ความ

อาฆาตเป็นความเมตตาสงสาร ความกรุณา เป็นตน้  
๕) ดา้นพฤติกรรม เปล่ียนแปลงจากการท ากรรมชัว่ เป็นการมุ่งประพฤติปฏิบติัแต่กรรมดี 

 จุดประสงคข์องการเรียนรู้ ถา้อธิบายตามเง่ือนไขของระยะเวลาและระดบัของผลการเรียนรู้
มีจุดประสงค ์๓ ประการ คือ  

๑) ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ท่ีเรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ อันหมายถึง
ประโยชน์ท่ีทุกคนตอ้งแสวงหามาในการด ารงชีวิต เพื่อสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย คือ การ
มีสุขภาพกายและจิตท่ีสมบูรณ์ ทางเศรษฐกิจ คือ การมีทรัพยสิ์น มีท่ีท ามาหากินและมีอาชีพท่ีสุจริต
มัน่คง สามารถพึ่งตนเองได้  ทางสังคม คือ มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั มีบริวาร มี
กลัยาณมิตร มีฐานะเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคม และเพื่อความสุขของครอบครัว  

๒) ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีเรียกว่า สัมปรายิกตัถะประโยชน์ อนัหมายถึง การมี
ชีวิตท่ีดีงาม มีคุณค่า มีปัญญารู้และเขา้ใจในสรรพส่ิงในโลก มีความมัน่ใจในชีวิตเบ้ืองหน้าและ
มัน่ใจในคุณค่าชีวติของตนเองพร้อมท่ีจะเผชิญกบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในภายภาคหนา้  

๓) ประโยชน์สูงสุดอนัมนุษยจ์กัฝึกอบรมตนเองได ้เพื่อการบรรลุอิสรภาพจากความโง่
เขลา มีจิตใจแจ่มใสสงบเย็น และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยปัญญาได้ ท่ีเรียกว่า ปรมัตถะ
ประโยชน์ อนัหมายถึง การมีจิตใจปลอดโปร่งและผอ่งใส ไม่เศร้าหมอง ไม่ขุ่นมวั ไม่หว ัน่ไหว มี
จิตใจท่ีเป็นอิสระหลุดพน้จากความครอบง าของกิเลสและความทุกขท์ั้งปวง  



 ๗๔ 

ถ้าอธิบายจุดประสงค์ของการเรียนรู้อีกนัยหน่ึง ก็คือ การเรียนรู้เพื่อประโยชน์แก่ตน ท่ี
เรียกว่า อัตตัตถะ การเรียนรู้เพื่อประโยชน์ของผู ้อ่ืน  ท่ี เรียกว่า ปรัตถะและการเรียนรู้เพื่อทั้ ง
ประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผูอ่ื้น หรือประโยชน์สุขและความดีงามร่วมกนัของชุมชนหรือ
สังคม ท่ีเรียกวา่ อุภยตัถะ ดงัท่ีมีพุทธพจน์แสดงไวว้า่ 

 “ภิกษุทั้งหลาย เม่ือพิจารณาเห็นประโยชน์ตน (อตัตตัถะ) ก็ควรทีเดียวท่ีจะ
ยงัประโยชน์นั้นใหถึ้งพร้อมดว้ยความไม่ประมาท เม่ือพิจารณาเห็นประโยชน์ผูอ่ื้น 
(ปรัตถะ) ก็ควรทีเดียวท่ีจะยงัประโยชน์นั้นใหถึ้งพร้อมดว้ยความไม่ประมาทเม่ือ
พิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยตัถะ) ก็ควรทีเดียวท่ีจะยงัประโยชน์นั้นให้
ถึงพร้อมดว้ยความไม่ประมาท” ๖๑ 

  
สรุปไดว้่า ระดบัผลการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท จะท าให้จิตสะอาด สวา่ง 

เกิดความสงบเม่ือจิตสงบปัญญาก็จะเกิด ท าให้รู้แจง้เห็นจริงในสรรพส่ิงทั้งหลาย ลว้นมีความทุกข์
ทั้งส้ิน เขา้ใจในชีวิตทั้งของตนเองและผูอ่ื้น พยามยามท่ีจะประพฤติปฏิบติัเพื่อให้ตนหลุดพน้จาก
ทุกข์นั้น อีกทั้งเกิดความเมตตาสงสารเพื่อนมนุษยด์้วยกนัและพยามท่ีช่วยเหลือเพื่อให้พน้ทุกข์
เช่นเดียวกนั จึงกล่าวไดว้า่ ผลของการเรียนรู้ท าให้ ผูเ้รียนรู้มีความรู้ ความสามารถในการพึ่งตนเอง
ได้ และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นได้ นั่นหมายถึงว่า การท่ีจะพึ่งตนเองได้นั้น จ าตอ้งมีการศึกษา
ธรรม ปฏิบติัธรรม จนกลายเป็นคนมีศีลธรรม ความเป็นคนมีศีลธรรมนั้นจะน าความสุข ความ
สวัสดีมาสู่ตน จนมีความพร้อมท่ีจะเผื่อแผ่ความสุข ความสวัส ดีไปสู่ผู ้อ่ืนได้ และเป็นผู ้
ประกอบด้วย “นาถกรณธรรม” เป็นต้น และระดับผลการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ท่านหรือเพื่อ
ประโยชน์ผูอ่ื้น คือ มีความสามารถช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้นให้บรรลุประโยชน์ มีจิตเมตตา กรุณา และ
ใชห้ลกัธรรม เช่น สังคหวตัถุ ๔ เป็นตน้ มาประคบัประคองใหเ้ขาสามารถพึ่งตนเองได ้

๒.๓.๔ จุดเร่ิมต้นการเรียนรู้ : บุพภาคของการศึกษา 
กล่าวได้ว่า การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มุ่ง

พฒันาคนเป็นส าคญั ค าสอนของพระพุทธเจา้เป็นค าสอนท่ีวา่ดว้ย การพึ่งตนเอง การเก้ือกูลกนั การ
อนุเคราะห์กนั การถือประโยชน์สุขร่วมกนั เป็นค าสอนแห่งความเมตตาปรารถนาดีต่อกนัทุกคน 
พระพุทธเจา้ทรงแสดงออกซ่ึงสัจธรรมอนัมีคุณค่าเป็นนิรันดรท่ีทรงมอบให้มวลมนุษยชาติให้ใช้
เป็นแนวในการด าเนินชีวิตให้พน้จากทุกข์ มุ่งสู่ความสุขของชีวิตท่ีแทจ้ริง ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ก็ถือว่า คน เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ดังนั้ น จุดเร่ิมต้นของการเรียนรู้เป็นการพฒันา

                                                 
๖๑ส .นิ.๑๖/๖๗/๒๙; องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๙/๑๒๗-๑๒๘. 



 ๗๕ 

ตนเองโดยมีปัญญาเป็นแกนกลาง มีกระบวนการท่ีด าเนินการเป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล
แลว้น าไปสู่ความรู้ ความเขา้ใจ แนวความคิดและทศันคติท่ีถูกตอ้งดีงามเก้ือกูลแก่ชีวิตตนเองและ
สังคมท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ท่ีเรียกวา่ “สัมมาทิฏฐิ”  

“คน” นบัวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของกระบวนการเรียนรู้  ธรรมชาติชีวติของ
คนตามนยัแห่งพุทธธรรมจะประกอบไปดว้ยขนัธ์ ๕ อนัไดแ้ก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวญิาณ 
ซ่ึงแยกออกได้เป็น รูป กบั นาม  ฉะนั้น การเรียนรู้ จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันาทั้งรูป กบั 
นาม ดว้ยเหตุน้ี รูป กบั นาม จึงเป็นฐานของการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 รูป จ าแนกไดเ้ป็น รูปกาย หรือ รูปลกัษณ์ ส่วนหน่ึง เป็นพฤติกรรมอาการ การกระท า ท่วงท่า 
ท่วงที  อีกส่วนหน่ึง ซ่ึงหากอธิบายตามหลกัพุทธธรรม รูป เน้นส่วนหน่ึงของเบญจขนัธ์ เรียกว่า รูป
ขนัธ์ หมายถึงส่วนท่ีเป็นร่างกาย พฤติกรรม และคุณสมบติัต่างๆ ของส่วนท่ีเป็นร่างกาย ส่วนประกอบ
ฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด...ปสาทรูป ๕ รูปท่ีเป็นประสาทส าหรับรับอารมณ์ ไดแ้ก่ จกัษุ-ตา, โสต-หู, ฆาน-
จมูก, ชิวหา-ล้ิน, กาย-ร่างกาย และโคจรรูป  หรือวสิัยรูป ๕ รูปท่ีเป็นอารมณ์ หรือแดนรับรู้ของอินทรีย ์
ไดแ้ก่ รูปะ-รูป, สัททะ-เสียง, คนัธะ-กล่ิน, รสะ-รส และโผฎฐพัพะ-สัมผสัทางกาย ๖๒   

ส่วน “นาม” เป็นนามธรรมท่ีประกอบกนัเขา้กบัส่วนท่ีเป็นรูปธรรมรวมกนัเขา้แลว้เป็นชีวิต
ของคน นามเป็นองคป์ระกอบอีก ๔ ส่วนของเบญจขนัธ์ อนัไดแ้ก่ 

เวทนา (Vedanā) คือ ความรู้สึกสุข ทุกข ์ไม่สุข ไม่ทุกข ์หรือเฉยๆ (feeling; sensation) 
สัญญา (saññã) คือ การก าหนดไดห้มายรู้ (perception) 
สังขาร (sanิ่khära) คือ ส่วนท่ีเป็นสภาพของความปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่ว มีเจตนาเป็น 

ตวัน า (mental Formation)  
วญิญาณ (viññänิฺa) คือ ส่วนท่ีเป็นความรู้แจง้ทางอารมณ์ท่ีเกิดทางอายตนะทั้ง ๖ 
จุดเร่ิมตน้การเรียนรู้ของคนเป็นขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากผสัสะของอายตนะทั้ง 

๖ กบัส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้นจากปัจจยัภายนอก แล้วบงัเกิดการรู้เห็น ได้ยินเสียง ได้กล่ิน ได้รู้รส 
ความรู้สึก และอารมณ์ เรียกว่า การกระทบรู้ ซ่ึงผสัสะแต่ละอย่างจะมีองค์ประกอบท่ีส าคญัอยู่ ๓ 
ประการ คือ 

(๑) ระบบประสาท เรียกวา่ อายตนะภายใน 
(๒) ส่ิงเร้าหรือตวัเร้า เรียกวา่ อายตนะภายนอก 
(๓) วญิญาณ เรียกวา่ ธาตุรู้ 

                                                 
๖๒สุมน อมรวิวฒัน์, การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (นนทบุรี : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , ๒๕๔๗), หนา้ ๒๒. 



 ๗๖ 

 จะเห็นไดว้่า กระบวนการเรียนรู้ จะมีลกัษณะบูรณาการมาจากระบบของผสัสะทั้งท่ีเกิด
จากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ด้วยเหตุน้ีหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท จึง
เน้นความส าคญัของการฝึกหดัอบรมตนให้รู้จกัฝึกสติ ฝึกจิตให้รู้ผิดชอบชัว่ดีดว้ยปัญญา เพราะจะ
ท าให้มนุษยส์ามารถพฒันาชีวิตตนเองให้พน้ทุกขไ์ด้ ดงัท่ีท่านพุทธทาสภิกขุไดก้ล่าวไวว้า่ “ ความ
ทุกข์เกิดท่ีจิต เพราะเห็นผิดเม่ือผสัสะ ความทุกข์จะไม่โผล่ ถา้ไม่โง่เม่ือผสัสะ ความทุกข์เกิดไม่ได ้
ถา้เขา้ใจเร่ืองผสัสะ”๖๓ 

อย่างไรก็ตาม หลกัการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ท่ีได้กล่าวไวว้่า เร่ิมจาก
ภายในตวับุคคลนั้น จะเร่ิมตน้หรือด าเนินไปไดด้ว้ยดีก็จะตอ้งอาศยัความสืบต่อเก่ียวขอ้งระหว่าง
ความคิดท่ีเกิดข้ึนภายในตวัของบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มและอิทธิพลจากภายนอกเป็นแรงผลกัดนั
หรือเป็นปัจจยัท่ีก่อตวัให้เกิดการเรียนรู้ ซ่ึงเรียกวา่ “ปัจจยัแห่งสัมมาทิฏฐิ” เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การเรียนรู้ หรืออาจจะเรียกวา่ “ บุพภาคของการศึกษา”๖๔ เพราะเป็นบ่อเกิดของสัมมาทิฏฐิ 

ปัจจยัแห่งสัมมาทิฏฐิ หรือ บุพภาคของการศึกษา มี ๒ อยา่งไดแ้ก่ 
๑)  ปัจจยัภายนอก เรียกวา่ “ปรโตโฆสะ” แปลวา่ เสียงจากผูอ่ื้น หรือการกระตุน้ชกัจูงจาก

ภายนอก ไดแ้ก่ การรับถ่ายทอดหรืออิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรมและส่ือมวลชนท่ี
แนะน า สั่งสอนและให้ข่าวสารในทางท่ีถูกตอ้งดีงาม ให้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงสามารถ
น าไปสู่ปัจจยัท่ี ๒ ได ้อาจเรียกไดว้า่เป็น “ปัจจยัทางสังคม” 

๒) ปัจจยัภายใน เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” แปลว่า การท าในใจให้แยบคาย หรือรู้จกัคิด 
คิดเป็น คิดอยา่งมีระเบียบหรือคิดตามแนวทางของปัญญา คือ การรู้จกัมอง รู้จกัพิจารณาส่ิงทั้งหลาย
ตามสภาวะ ตามท่ีส่ิงนั้น ๆ มนัเป็น โดยคิดหาเหตุปัจจยั แยกแยะส่ิงนั้น ๆ ออกให้เห็นตามสภาวะ
และตามความสัมพนัธ์สืบทอดของเหตุปัจจยั โดยไม่น าเอาความรู้สึกดว้ยตณัหาอุปทานของตนเอง
เขา้ไปจบั เป็นการคิดท่ีท าให้เกิดความดีงามข้ึนภายในจิต เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซ่ึงเป็น “ปัจจยั
ภายในตวับุคคล” 

การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ฉันทะและศรัทธาจะเป็นจุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ ไม่ว่าใครจะท าอะไรก็ตามอนัดบัแรกจะตอ้งมีความพอใจ ความเช่ือเป็นฐาน
ของจิตท่ีจะท าให้การด าเนินชีวิตบนเส้นทางท่ีตนพอใจเป็นไปไดอ้ยา่งมีความสุข ความพอใจทาง

                                                 
๖๓พุทธทาสภิกข,ุ ผสัสะ: ส่ิงทีต้่องรู้จักและควบคุม, ชุดลอยปทุมอนัดบั ๕๖, (กรุงเทพมหานคร : 

กลุ่มศึกษาและปฏิบติัธรรม,  ๒๕๒๖),  สรุปหลงัปก. 
๖๔พระพรหมคุณาภรณ์ , (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๘, 

(กรุงเทพมหานคร  : ศยาม, ๒๕๔๙) , หนา้ ๑๕. 



 ๗๗ 

หลกัธรรม  คือ ความพอใจท่ีจะปรับจิตให้ยอมรับความจริงตามไตรลกัษณ์ พอใจท่ีลดละ บรรเทา
ความชัว่ต่างๆ ท่ีตนยงัประพฤติปฏิบติัอยู ่มีความศรัทธาและพอใจในค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ท่ี
ทรงแสดงไว ้มีความศรัทธาและพอใจในธรรมอนัเป็นเหตุท่ีท าให้ตนสามารถดบักิเลสและความ
ทุกขไ์ด ้

  โดยธรรมดาของมนุษยน์ั้น เม่ือมีการเรียนรู้หรือรับรู้ประสบการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็จะมี
ความรู้สึกหรือเวทนาเกิดข้ึน คือ สบายหรือไม่สบาย ถา้เกิดความรู้สึกท่ีสบายก็เรียกวา่ “สุขเวทนา”  
ถา้เกิดความรู้สึกไม่สบายก็เรียกวา่ “ทุกขเวทนา” ไม่วา่จะเกิดความรู้สึกอยา่งไร มนุษยท่ี์ยงัมีอวิชชา
ก็จะมีปฏิกิริยา คือ ถา้เป็นสุขเวทนา ก็สบายอกสบายใจ ชอบใจอยากจะไดอ้ยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเรียกวา่ 
“ยนิดี”  แต่ถา้เป็นทุกขเวทนาเกิดความไม่สบายใจ ไม่ชอบใจ ขดัใจ ไม่อยากให้มีให้เกิด ซ่ึงเรียกวา่ 
“ยนิร้าย”  ปฏิกิริยาท่ียนิดียนิร้ายเหล่าน้ีเรียกรวมวา่ “ตณัหา”  

ดงันั้น ถา้มนุษยย์งัมีอวิชชา คือ ความไม่รู้หรือไม่รู้จริง ตณัหาก็จะมาเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม 
พฤติกรรมหรือความประพฤติท่ีเกิดข้ึนจากตณัหาก็จะเป็นตวัก าหนดให้เกิดปัญหาตามมา คือ 

๑)  เป็นปัญหาต่อชีวติของตนเองทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
๒) เป็นปัญหาต่อการอยูร่่วมกนัของมนุษยใ์นสังคม 
๓) เป็นปัญหาต่อธรรมชาติและสภาพส่ิงแวดลอ้ม 
แต่ถา้มนุษยมี์ศรัทธาและฉนัทะในการท่ีจะเรียนรู้พุทธธรรม มีความเช่ือและความพอใจใน

หลักธรรม มีการเรียนรู้จนสามารถเกิดสัมมาทิฏฐิ เข้าใจถึงเหตุถึงผลในส่ิงท่ีตนรับรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงหรือตามสภาวะท่ีมนัเป็นอยู่ของมนั เกิดความรู้แจง้ดว้ย
ปัญญา  และปัญญาก็จะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมท่ีดีท่ีถูกตอ้งของมนุษย ์อีกทั้งยงัเป็นตวัดบัทุกขด์บั
กิเลสอยา่งส้ินเชิง 

กระบวนการต่อมาคือ วิริยะ ความพากเพียร ท่ีช่วยสร้างแรงพลงัดนัให้ใฝ่ในการเรียนรู้ 
เพื่อให้ความศรัทธาและความพอใจมีผลตอบสนองตามท่ีไดต้ั้งใจไว ้โดยอาศยัจิตตะ ความมีสติตั้ง
มัน่ใส่ใจในการศึกษาค้นควา้หาความรู้ ศึกษาใคร่ครวญทบทวนผลของการเรียนรู้ด้วยวิมังสา 
พิจารณาดว้ยความคิดท่ีแยบคายดว้ยโยนิโสมนสิการ ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีเป็นกระบวนการของ
หลกัธรรม อิทธิบาท ๔ 

การเรียนรู้ทางพุทธธรรมเป็นการเรียนรู้ในเร่ืองความจริงของชีวิต ท่ีเน้นให้เรียนรู้ตวัเอง 
เรียนรู้ส่ิงภายนอกตวัท่ีมาเก่ียวข้องกบัตวัเองทั้งภายในและภายนอก เป็นหลักการเรียนรู้ในการ
พฒันาตนเองท่ีสามารถท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอยา่งสงบราบร่ืน โดยการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ส่ิงนอกตวัและสามารถจดัความสัมพนัธ์ให้เก้ือกูลกันได้เป็นอย่างดี  หลักธรรมค าสอนแสดง
หลกัการพฒันาปัญญาท่ีมุ่งการฝึกตนให้หลุดพน้จากปัญหา “โดยทัว่ไปแลว้พุทธศาสนิกชนดูจะ



 ๗๘ 

เขา้ใจหลกัพุทธธรรมในแง่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ศีล และประเพณีกรรมเท่านั้น”๖๕ แต่การ
เขา้ถึงแก่นของหลกัธรรมจริง ๆ ของพุทธศาสนิกชนท่ีสามารถน ามาใช้กบัการด าเนินชีวิตนั้นยงัมี
นอ้ยมาก 

แต่อยา่งไรก็ตาม การเรียนรู้ก็ยอ่มมีการคลาดเคล่ือนของความรู้ ทั้งน้ีความคลาดเคล่ือนของ
ความรู้มีสาเหตุ ๓ ประการ๖๖ คือ 

๑)  สัญญาวิปัลลาส  การก าหนดผิดหรือจ าผดิ ไดแ้ก่ การก าหนดผดิหรือการจ าวา่ ส่ิงท่ีเท่ียง 
วา่เท่ียง ส่ิงท่ีเป็นทุกขว์า่เป็นสุข ส่ิงท่ีเป็นอนตัตาวา่เป็นอนตัตา ส่งท่ีไม่งามวา่งาม 

๒) จิตตวิปัลลาส การคิดผิดหรือจิตผิดปกติ ไดแ้ก่ การคิดว่า อนิจจงัว่านิจจงั ทุกข์ว่าสุข 
อนตัตาวา่อตัตา อสุภะวา่สุภะ  

๓) ทิฏฐิวิปัลลาส การเขา้ใจผิด ไดแ้ก่ การเขา้ใจว่า อนิจจงัว่านิจจงั ทุกข์ว่าสุข อนัตตาว่า
อตัตา และอสุภะวา่สุภะ 

ถ้าหากพิจารณาเร่ืองของความคลาดเคล่ือนของความรู้แล้ว จะเห็นได้ว่า ความคลาด
เคล่ือนท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความจ าและการคิดซ่ึงเป็นเร่ืองของความรู้ระดบัประสบการณ์ท่ี
เป็นกระบวนการต่อเน่ืองมาจากการรับรับรู้ทางประสาทสัมผสัเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเร่ืองของทิฏฐิ
หรือความเขา้ใจนั้น เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการคิด การใช้เหตุผลในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงบางอยา่งอาจมา
จากตวัจิตเองก็ได ้ฉะนั้น จึงกล่าวไดว้า่ สาเหตุท่ีส าคญัของความคลาดเคล่ือนของความรู้ก็คือ ความ
ไม่บริสุทธ์ิของจิต หรือความมีกิเลสนัน่เอง 

๒.๓.๕ หลกัการเรียนรู้ตามไตรสิกขาสู่อริยมรรค  
 เม่ือพระพุทธเจา้ไดท้รงคน้พบสัจธรรมของชีวิต และไดท้รงวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ 
อนัเป็นปัจจยัเหตุ และปัจจยัผลท่ีเก่ียวเน่ืองต่อความทุกขใ์นชีวติของมนุษยแ์ลว้ ไดท้รงเนน้เร่ืองการ
เกิดทุกข์ และการดบัทุกข์เป็นส าคญั สัจธรรมท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้มิไดเ้ป็นเพียงหนทางปฏิบติัท่ี
มนุษยแ์ต่ละคนจะพน้ทุกข์เท่านั้น หากแต่ยงัช่วยให้สังคมพน้จากความทุกข์อีกดว้ย ซ่ึงหนทางท่ี
น าไปสู่ความดับทุกข์ทั้ งส้ินท่ีเรียกว่า อริยมรรค นั้ น ได้จัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาท อนัเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย์  เป็น ๓ หมวดใหญ่ ท่ี
เรียกวา่ “ไตรสิกขา” 

                                                 
๖๕สุมน อมรวิวฒัน์, การพฒันาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์, อา้งแลว้, หนา้ ๘. 
๖๖องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๙/๖๗. 



 ๗๙ 

ไตรสิกขา (Threefold Training) คือ ขอ้ท่ีจะตอ้งศึกษา และขอ้ท่ีจะตอ้งปฏิบติั เพื่อฝึกหัด
กาย วาจา และจิตใจหรือสติปัญญาให้สูงข้ึน ไตรสิกขาเป็นระบบการศึกษาท่ีมุ่งฝึกฝนอบรมใน
หลกัการพฒันามนุษย ์โดยยดึหลกัของการเรียนรู้ ๓ แกนหลกั คือ 

(๑)  การฝึกฝนตนเองเร่ืองศีล  ( self-training morality) 
(๒)  การฝึกฝนตนเองเร่ืองสมาธิ ( self-training in mentality or concentration) 
(๓)  การฝึกฝนตนเองเร่ืองปัญญา (self- training in wisdom)๖๗ 
ไตรสิกขา ถือว่าเป็นระบบการศึกษาท่ีท าให้บุคคลมีการพฒันาอย่างบูรณาการ และท าให้

มนุษยเ์ป็นองคร์วมของการพฒันาอยา่งมีดุลยภาพ คือ 
(๑) ศีล เป็นเร่ืองของการฝึกฝนในดา้นของความประพฤติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการฝึกฝนเร่ือง

ศีล คือ วินัย  เพราะวินัยเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการเรียนรู้หรือการศึกษาและการการพฒันา
มนุษย ์ วนิยัจะจดัระเบียบความเป็นอยู ่การด าเนินชีวิตและการอยูร่่วมกนัในสังคม ดงันั้น ศีลจึงเป็น
การฝึกฝนให้คนคุน้กบัพฤติกรรมท่ีดีท่ีพึงประสงค์ อีกทั้งยงัเป็นการจดัระเบียบระบบทั้งหลายทั้ง
ปวงท่ีดีใหก้บัสังคมมนุษย ์

(๒) สมาธิ เป็นเร่ืองของการฝึกฝนในดา้นของจิตใจ เป็นการพฒันาคุณสมบติัต่าง ๆ ของจิต
ทั้งทางดา้นคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ทางดา้นความสามารถของจิต เช่น ความแน่วแน่มัน่คง 
มีสติ  และในดา้นของความสุข เช่น ความเบิกบานใจ ความอ่ิมใจ ความสดช่ืนผอ่งใส ท าให้สมรรถ 
ภาพทางจิต สุขภาพของจิตประณีตข้ึน 

(๓) ปัญญา เป็นเร่ืองของการพฒันาในดา้นการเรียนรู้ตามความเป็นจริง ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ความ
เช่ือ ความรู้ ความเห็น ความเขา้ใจ วนิิจฉยัไตร่ตรองตามเหตุตามปัจจยั ปัญญาจะเนน้การเรียนรู้ตาม
ความจริงท่ีเป็นสากลของส่ิงทั้งปวง รู้เห็นตามท่ีมนัเป็น จนถึงขั้นรู้เท่าทนัธรรมดาของโลกและชีวิต 
สามารถท าให้ใจเป็นอิสระ ปลอดปัญหา ไร้ทุกข์ ปัญญาจะท าให้จิตเป็น “จิตท่ีเพียงพอ” โดย
สมบูรณ์ 

พระพุทธเจ้าให้ความส าคัญไตรสิกขามาก ดังมีพุทธพจน์แสดงความสัมพันธ์แบบ
ต่อเน่ืองกนัของไตรสิกขา ไวด้งัน่ี “ ศีลเป็นอย่างน้ี สมาธิเป็นอยา่งน้ี ปัญญาเป็นอยา่งน้ี สมาธิท่ีศีล
บ่มแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาท่ีสมาธิบ่มแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จิตท่ี
ปัญญาบ่มแลว้ ยอ่มหลุดพน้จากอาสวะโดยส้ินเชิง คือ จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ” ๖๘   

                                                 
๖๗สุมน อมรวิวฒัน์, การพฒันาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์, อา้งแลว้, หนา้ ๑๕. 
๖๘ที.ม. ๑๐/๑๑๑/๑๒๕. 



 ๘๐ 

การเรียนรู้ตามแนวไตรสิกขา เป็นการฝึกหดักาย วาจาและจิตใจ การฝึกท่ีเรียกวา่สิกขา บาง
ทีก็ใชศ้พัทแ์ทนเป็นค าวา่ “ภาวนา” ซ่ึงก็เป็นเร่ืองของสิกขานัน่เอง ๖๙ ภาวนา เป็นการท าใหเ้จริญ ท า
ใหเ้ป็นท าใหมี้ข้ึนทั้ง ๔ ดา้น ไดแ้ก่ 

(๑)  กายภาวนา เป็นการพฒันากายให้มีความสัมพนัธ์เก้ือกูลท่ีดีกบัส่ิงแวดล้อมทางดา้น
กายภาพ 

(๒)  ศีลภาวนา เป็นการพฒันาศีลใหมี้ความสัมพนัธ์เก้ือกูลท่ีดีกบัเพื่อนมนุษยใ์นสังคม 
(๓)  จิตภาวนา เป็นการพฒันาจิตท าให้จิตใจเจริญงอกงามข้ึนในส่ิงท่ีดีงาม มีความเขม้แข็ง

มัน่คง สงบสุขและเป็นอิสระ 
(๔) ปัญญาภาวนา เป็นการพฒันาปัญญาเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ คิดอย่างมีเหตุผล

และหยัง่รู้ความจริงจนเขา้ถึงอิสรภาพ ปลอดทุกขไ์ร้ปัญหา 
ความสัมพนัธ์ของกระบวนการเรียนรู้ตามไตรสิกขา สามารถมองเห็นไดใ้นชีวิตประจ าวนั 

กล่าวคือ เม่ือมีความประพฤติท่ีบริสุทธ์ิดว้ยศีลแลว้ และเกิดความเช่ือมัน่ในความบริสุทธ์ินั้น จะไม่
หวาดหวัน่หรือสะดุ้ง ไม่หว ัน่ไหวต่อเสียงต าหนิหรือความรู้สึกท่ีไม่ยอมรับจากสังคม และไม่มี
ความฟุ้งซ่านล าบากใจเป็นทุกขจ์ากความรู้สึกเดือดร้อนในความผดิของตน จิตก็จะปรอดโปร่งสงบ
น่ิง มีจิตใจท่ีมัน่คง ซ่ึงเป็นผลดีในทางท่ีจะเกิดปัญญาในการท่ีจะคิดพิจารณารับรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดช้ดัเจน
ข้ึน ท าใหก้ารคิด การพูด และการกระท าแสดงออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

อน่ึง ไตรสิกขา เป็นการศึกษาเพื่อสัมมาปฏิบติั คือ วิชชา, จรณะ และสัมมาชีพ ซ่ึงเป็นการ
เรียนรู้ท่ีประกอบดว้ยทั้งคติธรรม และคติโลก กล่าวคือ 

วิชชา และจรณะ เป็นลักษณะประการหน่ึงของพุทธคุณ ๙ ประการ ซ่ึงวิชชา หมายถึง
ความรู้แจง้ อนัเป็นความรู้ท่ีเกิดจากญาณท่ีเรียกว่า การหย ัง่รู้ คือ การหย ัง่รู้ปัจจยัเหตุ และปัจจยัผล
ของส่ิงท่ีก าลงัด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

จรณะ หมายถึง ความประพฤติ หรือ เสขปฏิปทา ท่ีวา่ดว้ยขอ้ปฏิบติัอนัเป็นทางด าเนินของ
บุคคลท่ียงัมิไดบ้รรลุอรหัตผล อนัมีองคป์ระกอบของความประพฤติ ๑๕ ประการ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
คือ เป็นความประพฤติท่ีถึงพร้อมด้วยศีล และเจริญในธรรม รู้จกัส ารวมระวงัมิให้อกุศลครอบง า
จิตใจ มีศรัทธา เกรงกลัวและละอายต่อการกระท าความชั่ว  รู้จักประมาณในการบริโภค 
ขยนัหมัน่เพียรอยู่เป็นนิจ มีวิริยะอุตสาหะ เป็นพหุสูตร มีสติ มีปัญญา ตลอดจนถึงพร้อมดว้ยภาวะ
จิตท่ีสงบจนจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ 

                                                 
๖๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร, (พุทธศาสนากับการพัฒนา

มนุษย์), พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา้ ๓๙. 



 ๘๑ 

ส่วนสัมมาชีพ หรือ สิปปะ เป็นองคค์วามรู้ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ และฝึกฝนจนสามารถใชเ้ป็น
แนวทางและเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพเล้ียงชีวติ สามารถด ารงชีวติโดยการพึ่งตนเองได ้เป็นท่ี
พึ่งพาของผูอ่ื้นได้ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น อีกทั้งยงัก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตน แก่ผูอ่ื้น และสังคมได ้
“สัมมาชีพน่ีเป็นเร่ืองใหญ่ของสังคมมนุษย ์อาชีพทุอยา่งมีข้ึนเพื่อจุดหมายในการแกปั้ญหาชีวิตของ
สังคมและเพื่อการสร้างสรรคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ถา้ท าถูกตอ้งตามวตัถุประสงค.์..ไม่เบียดเบียนเพื่อน
มนุษย ์ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ใคร ๆ ก็เป็นสัมมาอาชีวะซ่ึงเป็นศีลอีกหมวด”๗๐    

การฝึกอบรมตนตามหลักไตรสิกขา เป็นหลักและกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บุคคลได้
คน้พบความรู้ด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้จากการสัมผสัและสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อม ปัญหา และ
สถานการณ์ต่างๆ จนเกิดทกัษะชีวิต มีความช านาญในการแก้ปัญหารอบตวัท่ีเกิดข้ึนในสังคม
ปัจจุบนั มีคุณธรรม สามารถด าเนินชีวิตท่ีดีไดต้ามอริยมรรคหรือวิถีทางสายกลาง คือความพออยู ่
พอดี พอประมาณ ของแต่ละคน และพร้อมท่ีจะปรับตวัเองใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์ในอนาคต  

การฝึกอบรมตนตามไตรสิกขาท่ีกล่าวมาแลว้นั้น เป็นการฝึกปฏิบติัเพื่อชีวิตท่ีดีงาม การฝึก
ให้คนเจริญงอกงามเช่นน้ีเป็นหนทางท่ีน าเขาเหล่านั้นเขา้สู่ถึงอิสรภาพทางจิตและเกิดสันติสุขอยา่ง
แทจ้ริง ดงันั้น วิธีการฝึกหรือกระบวนการฝึกท่ีท าให้ชีวิตท่ีดีงามนั้นเป็น “สิกขา” ส่วนตวัชีวิตท่ีดี
งามหรือมีวิถีชีวิตท่ีดีท่ีเกิดจากการฝึกนั้นก็เป็น “มรรค”  สิกขากบัมรรคจึงมีความหมายเกือบจะ
เหมือนกนั ท่ีกล่าวเช่นน้ีก็เพราะวา่  การด าเนินชีวิตท่ีดีท่ีถูกตอ้ง คือ มรรค แต่การท่ีจะมีชีวิตท่ีดีงาม
และถูกตอ้งไดก้็จะตอ้งมีการฝึกฝนและพฒันา การฝึกฝนและพฒันาก็ คือ สิกขา เพราะฉะนั้น สิกขา 
ก็คือการฝึกมนุษยใ์หมี้ชีวติท่ีดีและถูกตอ้งตามมรรค 

อริยมรรค (The Noble Eightfold Path) คือ หนทางอนัประเสริฐมีองค์ประกอบ ๘ ประการ 
มรรค คือ ทางดบัทุกข์ หรือวิธีปฏิบติัเพื่อก าจดัสาเหตุของปัญหาทั้งปวง  มรรค เป็นขอ้ปฏิบติั หรือ
เป็นการปฏิบติัธรรมท่ีครอบคลุมระบบของจริยธรรมทั้งหมด ครอบคลุมการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม
ทั้งหมด ระบบการปฏิบติัท่ีจดัรูปออกมาจากองค์มรรคทั้งแปดนั้น ถือได้ว่าเป็นระบบกลาง เป็น
พื้นฐานการด ารงชีวติทั้งหมด และเป็นมาตรฐานของการเรียนรู้ปฏิบติัธรรม คือ ไตรสิกขา นั้นเอง 
 ไตรสิกขา กับ มรรค ทั้ งสองน้ีจะอยู่ต่อเน่ืองกันตลอด เพราะเม่ือมีการศึกษา หรือการ
ฝึกอบรม แล้วเกิดการเรียนรู้ด้วยปัญญา อนัส่งผลไปสู่การด าเนินชีวิตท่ีดีงาม นั่นหมายถึงเม่ือฝึก
เรียนตามไตรสิกขา มรรคก็จะเกิดมีข้ึนดว้ย พูดเพื่อให้เขา้ใจง่ายๆ ก็คือ การเรียน การฝึกอบรมตาม
ไตรสิกขาเพื่อให้มรรคเกิดข้ึน  ถ้าไดศึ้กษาอย่างแทจ้ริงแล้วก็จะพบว่าเน้ือหาสาระของไตรสิกขา

                                                 
๗๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สู่การศึกษาแนวพุทธ, พิมพค์ร้ังท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๘), หนา้ ๑๕. 



 ๘๒ 

และของมรรคก็เป็นอันเดียวกันนั่นเอง เราฝึกในส่ิงใดด้วยปัญญาก็จะเจริญงอกงามในส่ิงนั้ น 
หลกัการเรียนรู้ตามไตรสิกขาสู่อริยมรรคนั้นแยกไม่ออกจากการด าเนินชีวิตของมนุษย ์หากแต่วา่ผู ้
ศึกษาจะใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติของตนไดม้ากนอ้ยเพียงใดเท่านั้น 

...ไตรสิกขา เป็นระบบการฝึกอบรมจากภายนอกเข้าไปหาภายใน  จากส่วนท่ีหยาบ เขา้ไป
หาส่วนท่ีละเอียด     และจากส่วนท่ีง่ายกวา่เขา้ไปหาส่วนท่ียากและลึกซ้ึงกวา่... เม่ือฝึกขั้นละเอียด
ภายในคือขั้นจิตและปัญญาแล้ว   ผลก็ส่งกลบัออกมาช่วยการด าเนินชีวิตด้านนอก เช่น มีความ
ประพฤติสุจริต มัน่คง  มีศีลท่ีเป็นไปโดยปกติธรรมดาของตนเอง ไม่ตอ้งฝืนใจ หรือตั้งใจคอย
ควบคุมรักษา คิดแกปั้ญหา  และท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ยปัญญาบริสุทธ์ิ โดยนัยท่ีกล่าวแล้วเม่ือฝึก
ตลอดระบบสิกขาแลว้ ระบบชีวติทั้งหมด ก็กลายเป็นของมรรค สอดคลอ้งกนัหมดทั้งภายนอกและ
ภายใน ๗๑ 

“มรรค” เป็นทางสายกลาง มีหนทางให้ปฏิบติัเพื่อให้เกิดเป็นระบบวิธีประพฤติปฏิบติัของ
มนุษยใ์ห้บรรลุเป้าหมายของชีวิตทั้งในชีวิตครอบครัว ชีวิตการงานและการอยู่ร่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุขภายใตก้ฎธรรมชาติ และยงัให้มนุษยส์ามารถพบความส าเร็จยิ่งกวา่น้ี คือมีความสุข
อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ๘ ประการ๗๒ ไดแ้ก่ 
   ๑)  สัมมาทิฎฐิ ปัญญาอนัเห็นชอบ หรือ ความเห็นถูกตอ้ง คือมองโลกตามความเป็นจริง 
เขา้ใจชีวิตอย่างถูกตอ้ง แยกแยะและเขา้ใจถูกตอ้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั ความดี ความชัว่ ซ่ึงเป็นเร่ือง
ของคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีสังคมโลกแสวงหาเรียกร้องกนัอยู่ เขา้ใจถูกตอ้งในเร่ืองของความ
เป็นไปตามธรรมชาติ ท่ีเรียกวา่ “สัจธรรม” 
   ๒) สัมมาสังกบัปะ ด าริชอบ หรือ ความคิดถูกตอ้ง คือ การใชค้วามคิดท่ีถูกทาง ท่ีเรียกวา่ “คิด
เป็น” นัน่คือการคิกอยา่งมีเหตุมีผล มีหลกัมีเกณฑต์ามวธีิทางวทิยาศาสตร์ การคิดแกปั้ญหาดว้ยหลกัของ
อริยสัจ 4 สร้างความคิดอยา่งมีระบบ อนัจะน าไปสู่การพฒันาจิตใหสู้งข้ึน คือการคิดใหถู้กทาง 
   ๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ หรือ การเจรจาถูกตอ้งชอบธรรม คือ การพูดเป็น พูดตามแบบ
พุทธ หรือตามแบบหลกัธรรม นัน่คือวจีกรรมหรือวจีสุจริต ดงัประโยคท่ีวา่ “ไม่ควรพูดจนเกินกาล 
ไม่ควรน่ิงเสมอไป เม่ือถึงเวลาก็ควรพูดพอประมาณ ไม่ฟ่ันเฝือ” ๗๓ ลกัษณะการพูดแบบชาวพุทธ 

                                                 
๗๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรม, ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อา้งแลว้, 

หนา้ ๙๑๖. 
๗๒สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท หลักสูตรนักธรรมช้ันตรี, 

พิมพค์ร้ังท่ี ๗๘, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๕๖-๕๗. 
๗๓ข.ุชา.มหา. ๒๘/๓๓๘. 



 ๘๓ 

คือพูดความจริงและพูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้งและต่อส่วนรวม การพูดตอ้งให้รู้กาลเทศะใน
การพูด 
   ๔) สัมมากมัมนัตะ ท าการงานชอบ หรือ ท าการงานท่ีถูกตอ้งชอบธรรม คือ  การท าเป็น 
ท าตามบทบาทและสถานภาพของตน ปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งและเหมาะสม ท าให้เป็นตามแบบพุทธ
นั่นคือ ไม่ท าส่ิงท่ีชั่วร้ายไม่เบียดเบียดผูอ่ื้น ไม่ส าส่อนทางเพศ ควบคุมความประพฤติทางกาย 
(กายกรรม) ของตนไวใ้หดี้ 

๕)  สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ หรือ การเล้ียงชีพท่ีถูกตอ้งชอบธรรม คือ ท ามาหาเล้ียงชีพ
ท่ีเหมาะสม ขยนัและประหยดัท างานให้ส าเร็จก้าวหน้าเพื่อฐานะมัน่คงและการใช้จ่ายทรัพยใ์ห้
เหมาะสมตามควรแก่ฐานะ ท ามาหาชีพเล้ียงชีพให้เหมาะสมแบบชาวพุทธ นัน่คือ รู้จกัหา รู้จกัเก็บ 
รู้จกัใช้ รู้จกัพอ รู้จกัให้ รู้จกัวาง ท ามาหาเล้ียงชีพเพื่อเล้ียงตวัได้ภายใตห้ลกัของ “เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง” 
 ๖) สัมมาวายามะ เพียรชอบ หรือ ความขยนัหมัน่เพียรท่ีถูกตอ้ง คือ พากเพียรให้สมบูรณ์
แบบ หมัน่อดทน เข้มแข็ง เอาการเอางาน ไม่ทอดทิ้งธุระ ดงัประโยคท่ีกล่าวว่า “ผูเ้กียจคร้าน มี
ความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้ งร้อยปี ส่วนผูป้รารถนาความเพียรมั่นคง มีชีวิตอยู่เพียงวนัเดียว ก็
ประเสริฐกวา่” ๗๔ การท าความเพียรให้สมบูรณ์ตามแนวชาวพุทธคือ การเพียรระวงัปิดกั้นความชัว่
ไม่ให้เกิดข้ึนแก่ตน การเพียรก าจดัละทิ้งความชัว่ท่ีมีอยูใ่นตวัให้หมดไป การเพียรสร้างความดีงาม
ใหป้รากฏแก่ใจตนเองอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นความดีเล็กนอ้ยเพียงใดก็ตาม และการเพียรรักษาความดี
ท่ีมีอยูใ่นตนใหค้งอยูแ่ละเจริญยิง่ๆข้ึนไป 
       ๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ หรือ ความระลึกชอบ คือ อยูก่บัปัจจุบนัอย่างมีสติสัมปชญัญะ ใช้สติ
ให้เกิดปัญญา ไม่โกรธไม่เครียด ไม่ประมาท  การอยูก่บัปัจจุบนัเป็นการฝึกจิตแบบชาวพุทธ เฝ้าดู
จิตของตนเองเป็นการพฒันาจิตดว้ยการฝึกท่ีเรียกวา่ “สมถกรรมฐาน” และพฒันาจิตให้เกิดปัญญา
เป็นการพฒันาปัญญาดว้ยการฝึกท่ีเรียกวา่ “วปัิสสนากรรมฐาน” 
  ๘) สัมมาสมาธิ ตั้งใจไวช้อบ หรือ จิตใจหนกัแน่นมัน่คงไม่หว ัน่ไหว คือ ฝึกจิตให้มัน่คง
เป็นสมาธิ เป็นจิตท่ีนุ่มนวลควรแก่งาน นัน่คือการท าจิตให้สงบเสียก่อน ก็จะมีผลต่อการปฏิบติังาน
ใดๆเป็นอยา่งดี จุดเร่ิมตน้ของการท างานให้ราบร่ืนและมีความสุขประสบผลส าเร็จ ก็ตอ้งอาศยัจิตท่ี
สงบน่ิงซ่ึงในทางธรรมอธิบายจิตในสภาวะน้ีว่าเป็นจิตท่ีแน่วแน่ต่อส่ิงท่ีก าหนดไวท่ี้เรียกว่า 
“สมาธิ” ในทางพุทธศาสนาไดส้นบัสนุนว่าการใช้พลงัจิตท่ีสงบจนเป็นสมาธิสามารถช่วยในการ

                                                 
๗๔ข ุธ. ๒๕/๑๘/๒๕-๒๖. 



 ๘๔ 

รักษาให้ผูป่้วยทุเลาอาการหรือหายจากโรคนั้นได ้ดงัท่ีพระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) 
อาจารยผ์ูส้อนกรรมฐานกล่าววา่ “การเจริญสมาธิสามารถท าใหโ้รคภยัไขเ้จบ็บางอยา่งหายไปได”้  

ในอริยมรรค ๘ สามารถสรุปลงใน “ไตรสิกขา” อนัหมายถึง ขอ้ท่ีจะตอ้งศึกษา ขอ้ท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัเพื่อฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจและสติปัญญาใหสู้งข้ึน สรุปไดด้งัน้ี คือ 

(๑) ศีล ไดแ้ก่ขอ้ปฏิบติัในอริยมรรค ขอ้ท่ี ๓ การเจรจาถูกตอ้งชอบธรรม, ขอ้ท่ี ๔ ท าการ
งานท่ีถูกตอ้งชอบธรรม และอริยมรรคขอ้ท่ี ๕ การเล้ียงชีพท่ีถูกตอ้งชอบธรรม 

(๒) สมาธิ ได้แก่ขอ้ปฏิบติัในอริยมรรคขอ้ท่ี ๖ ความขยนัหมัน่เพียรท่ีถูกตอ้ง, ขอ้ท่ี ๗ มี
ความระลึกชอบ, และอริยมรรคขอ้ท่ี ๘ มีจิตใจหนกัแน่นมัน่คงไม่หว ัน่ไหว 

(๓) ปัญญา ได้แก่ขอ้ปฏิบติัในอริยมรรคขอ้ท่ี ๑ มีความเห็นชอบหรือมีความเห็นถูกตอ้ง 
และอริยมรรคขอ้ท่ี ๒ มีความคิดถูกตอ้ง 

หลกัการเรียนรู้ตามไตรสิกขาสู่อริยมรรค มีความสมบูรณ์ตามนยัแห่งพุทธศาสนาเถรวาท 
เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่เฉพาะถ่ายทอดความรู้แค่ดา้นปริยติัเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่ง
ฝึกหัดอบรม คือ การปฏิบติั ท่ีเป็นการพฒันาการทางสังคม พฒันาการทางอารมณ์ และการพฒันา
ทางปัญญาตามล าดบั อนัจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 
ในเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขามีค าอธิบายไวว้า่  

  “…การฝึกหดัตามหลกัไตรสิกขา เป็นการศึกษาท่ีมีลกัษณะบูรณาการและ
ปัจจยัยาการ  ท่ีว่ามีลักษณะบูรณาการนั้น เพราะทุกองค์ประกอบคือ ศีล สมาธิ 
ปัญญานั้นอยู่ในองค์รวมของมรรคมีองค์แปดนั้นมีลกัษณะผสมกลมกลืนอย่างได้
สัดส่วนสมดุลกนั มีความสอดคลอ้งรองรับกนัทั้งในดา้นท่ีตอ้งละเวน้และในดา้นท่ี
ตอ้งเจริญงอกงาม ยากท่ีจะแยกออกอยา่งโดดเด่ียวและไม่สามารถตดัองคป์ระกอบ
ขอ้ใดทิ้งไปได.้..” ๗๕ 
 
ในหนังสือพระพุทธศาสนาอมตเทศนา  ท่านปิยทศัสีเถระ (Piyadassi Thera) ได้อธิบาย

เก่ียวกับปัญหาชีวิตของมนุษย์ท่ีต้องเผชิญกับส่ิงท่ีตนพึงพอใจ และส่ิงท่ีตนไม่พึงพอใจอยู่
ตลอดเวลา ถา้หากปราศจากการใชปั้ญญาก็จะเกิดผลกระทบอนัเลวร้ายต่อตนเอง โดยท่านปิยทสัสี
เถระไดก้ล่าวไวว้า่ 

                                                 
๗๕สุมน อมรวิวฒัน์, การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพ  

มหานคร : ส านกัพิมพโ์อดียนสโตร์, ๒๕๓๐), หนา้ ๔๕. 



 ๘๕ 

 มนุษยช์าติเราน้ีมกัจะตอ้งเผชิญภาพทั้งสองอย่างน้ีของชีวิต (อสัสาทะ กบั 
อาทีนวะ)อยูบ่่อยๆ แมก้ระนั้นก็ตามคนท่ีพยายามจะเลิกความลุ่มหลงในส่ิงต่างๆ ทั้ง
ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตและครองชีวิตด้วยทศันะท่ีจะละวาง โดยเป็นผูม้องทุกส่ิงทุก
อยา่งตามสภาพท่ีเป็นจริง และการอบรมตนของเขากระตุน้ให้เขามีความสงบต่อการ
ผนัแปรต่างๆ ของชีวิต เป็นผูท่ี้สามารถยิม้ไดเ้ม่ือทุกส่ิงทุกอยา่งลม้เหลว และสามารถ
ด ารงสติมัน่อยู่เสมอ ละวางส่ิงท่ีชอบและไม่ชอบทั้งหลาย บุคคลเช่นน้ีจะไม่มีความ
วิตกกงัวลใดๆเลย แต่จะเป็นผูห้ลุดพน้ไป (นิสสรณะ)  ทั้งสามส่ิงน้ี กล่าวคือ อสัสา
ทะ อาทีนวะและนิสสรณะ หรือความพอใจ ผลกระทบอนัชัว่ร้ายและการหลุดพน้ไป 
คือ ความเป็นจริงของประสบการณ์ และเป็นภาพท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเราเรียกวา่ชีวติ.๗๖  

 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ไดท้รงอธิบายเร่ืองไตรสิกขาไวว้า่ 
 ไตรสิกขา ไดแ้ก่ สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา หรือ ศึกษาศีล ศึกษาจิต 
ศึกษาปัญญา ซ่ึงนบัวา่เป็นปฐมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษาในพระพุทธศาสนาโดย
ล าดบั ธรรมท่ีพระพุทธเจา้สอนให้ปฏิบติัทุกประการรวมลงในหลกัไตรสิกขาน้ี  สี
ลสิกขาเก่ียวกบัความประพฤติทั้งปวง  จิตตสิกขาเก่ียวกบัภาวะทางจิตใจทุกอย่าง 
ปัญญาสิกขาเก่ียวกบัความรู้ความเห็นทุกประการ คนเราทุกคนทั้งเด็กและผูใ้หญ่ตอ้ง
มีความประพฤติของตน ต้องมีจิตใจของตน ต้องมีความรู้ความเห็นของตน จึงมี
หน้าท่ีหรือมีความสมควรจะพึงศึกษาในเร่ืองเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นการศึกษาเร่ืองตนแท้ๆ  
และตอ้งศึกษาอยูเ่ร่ือยไปจึงจะมีความเฉลียวฉลาดต่อตนเองอยูเ่สมอ ไม่เช่นนั้นจะโง่
เขลาต่อตนเอง ฉะนั้นไตรสิกขาของพระพุทธเจา้ จึงจ าเป็นแก่ชีวิต เหมือนอย่างลม
หายใจท่ีจ าเป็นแก่ชีวติร่างกาย หยดุหายใจเม่ือใดก็ตายเม่ือนั้น หยุดศึกษาเม่ือใดก็ตาย
จากความดีและความรู้เม่ือนั้น คนตายย่อมไม่มีความรู้สึกตวั คนท่ีไม่รู้จกัตนเองจึง
เหมือนคนตายโดยแท ้ ...ไตรสิกขาของพระองค์จึงเป็นหลกัท่ีบริสุทธ์ิบริบูรณ์และ
รวบรัด เขา้ใจง่าย มีเหตุผล ปฏิบติัใหส้ าเร็จผลไดจ้ริง... ๗๗  

 

                                                 
๗๖ปิยทสัสีเถระ, พระพุทธศาสนา : อมตเทศนา, แปลจาก Buddhism : A Living Message 

โดย ชินวธุ สุนทรสีมะ, (กรุงเทพมหานคร: เรือนแกว้การพิมพ,์ ๒๕๒๙), หนา้ ๓๗-๓๘. 
๗๗สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก , หลักการศึกษาของ

พระพุทธเจ้า, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑), หนา้ ๔๘-๔๙. 



 ๘๖ 

ไตรสิกขา เป็นระบบการศึกษาท่ีใช้เป็นมาตรฐานของการปฏิบติัมากท่ีสุด ถือได้ว่าเป็น
ระบบการปฏิบติัธรรมท่ีครบถว้นสมบูรณ์แบบ เป็นหมวดธรรมมาตรฐานส าหรับแสดงหลกัการ
ประพฤติปฏิบติัธรรม มีขอบเขตครอบคลุมอริยมรรคทั้งหมด เม่ือน ามาเทียบเป็นคู่กบัอริยมรรคแลว้
จะเห็นภาพชดัเจนในกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท กล่าวคือ มรรค เป็นทางใน
การด าเนินชีวิตท่ีดีงามหรือระบบการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ส่วนไตรสิกขา เป็นระบบการศึกษาหรือ
ระบบการฝึกอบรม หลกัทั้งสองอยูด่ว้ยกนัและมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั คือ เม่ือมีการศึกษาหรือ
การฝึกอบรม ก็จะเกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญา การด าเนินชีวิตท่ีดีก็เกิดมีข้ึน ดงันั้น เม่ือฝึกปฏิบติัตาม
ไตรสิกขามรรคก็จะเกิดมีข้ึนดว้ย เพราะการศึกษากบัการด าเนินชีวติจะอยูด่ว้ยกนัตลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๗ 

 
 

แผนภาพที ่๒.๒ ความสัมพันธ์ต่อเน่ืองการปฏิบัติธรรมตามหลกัไตรสิกขากบัอริยมรรคมีองค์ ๘ 
 
 
 
 

สัมมากมัมนัตะ 
ท าการงานถูกต้องชอบธรรม 

สมาธิ 

สัมมาอาชีวะ 
เลีย้งชีพทีถู่กต้องชอบธรรม 

สัมมาวาจา 
เจรจาถูกต้องชอบธรรม 

ศีล 

สัมมาวยามะ 
ความขยนัหมัน่เพยีร 

สัมมาสต ิ

ความระลกึชอบ 
สัมมาสมาธิ 

จติใจหนักแน่นมัน่คง 

ปัญญา 

สัมมาทฏิฐิ 

ปัญญาอนัเห็นชอบถูกต้อง 
สัมมาสังกปัปะ 
ความคดิทีถู่กต้อง 

กระบวนการเรียนรู้ไตรสิกขาสู่อริยมรรค 



 ๘๘ 

๒.๓.๖ หลกัการเรียนรู้ตามแนวอริยสัจ ๔ สู่ปฏิจจสมุปบาท 
 พระพุทธศาสนาเถรวาท เน้นให้พุทธศาสนิกชนเขา้ใจหลกัอนัเป็นความจริงอย่างยิ่งของ
ชีวิต ท่ีพระพุทธเจา้ได้ตรัสรู้แล้ว นอกจากท่ีจะท าความเขา้ใจอย่างชัดแจง้แล้ว พุทธศาสนิกชน
จะต้องมีความเพียรพยายามท่ีจะมุ่งปฏิบัติในทางท่ีถูกท่ีชอบ มี เหตุมีผลให้สอดคล้องกับ
กระบวนการด าเนินชีวิตของตน ทั้งน้ีเพื่อความไม่ประมาทและรู้เท่าทนัในทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
โดยใชส้ติปัญญาเป็นเคร่ืองไตร่ตรองพิจารณา 
 อริยสัจ ๔ คือ หวัใจของพระพุทธศาสนา เป็นสัจธรรมท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหา ตน้เหตุของปัญหา การหลุดพน้จากปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งสภาวะท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัจากการแกปั้ญหา เป็นหลกัการอธิบายการด าเนินชีวิตท่ีสมบูรณ์ต่อเน่ือง แสดงถึงเหตุถึง
ผลในทุกย่างกา้วของชีวิต และความผนัแปรของสังขารร่างกายท่ีเกิดมาแลว้ตอ้งผจญกนัทุกคน ยากท่ี
ใครจะไปบงัคบัให้เป็นไปตามท่ีตนปรารถนา ยากท่ีจะยดึเป็นตวัเป็นตน ทุกส่ิงทุกอยา่งยอ่มเป็นไปตาม
เหตุปัจจยั ซ่ึงพุทธศาสนิกชนจะรู้จกัในนามของค าวา่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรค 
 อริยสัจ ๔ เป็นสัจธรรมท่ีคู่กับปฏิจจสมุปบาทท่ีพระพุทธเจา้ทรงค้นพบว่า ปัญหาของ
มนุษย์คือ ความทุกข์ สาเหตุของความทุกข์ คือ กิเลส ตัณหา และอุปทาน  แนวทางท่ีจะน ามา
แกปั้ญหาให้มนุษยไ์ดพ้น้ทุกข์ไดแ้ก่การด าเนินตามทางสายกลาง หรือ มชัฌิมาปฏิปทา อนัไดแ้ก่ 
มรรคมีองค์ ๘ อีกทั้งสภาวะภายหลงัจากการหลุดพน้จากทุกข์เขา้สู่กระแสแห่งนิพพาน ท่ีเรียกว่า 
นิพพาน 
 ทุกข์ คือ อะไร หรืออะไร คือ ทุกข์ และทุกข์มีลกัษณะอย่างไร ตามลกัษณะค าสอนและ
ค าอธิบายในทางพุทธศาสนาเถรวาทแบ่งลกัษณะของทุกข ์ออกเป็น ๓ แบบ ไดแ้ก่ 
 (๑)  ทุกข์ท่ีเป็นความรู้สึกอนัมาจากสามญัส านึกและความเขา้ใจ  เป็นทุกข์ท่ีเกิดข้ึนจากส่ิง
ท่ีมากระทบกระทัง่บีบคั้นและเป็นส่ิงท่ีไม่ชอบใจหรืออนิฏฐารมณ์ เช่น ทุกขก์าย ทุกขใ์จ หรือทุกข์
เวทนา 
 (๒) ทุกข์ท่ีเกิดจากความไม่แน่นอน เกิดจากความเปล่ียนแปลง หรือเกิดจากความกลวัท่ี
จะต้องมีการแปรเปล่ียนจากท่ีเคยเป็นอยู่  คือ สุข ลาภ ยศสรรเสริญมาเป็นความทุกข์ เส่ือมลาภ 
เส่ือมยศ และถูกนินทา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นทุกข์ในโลกธรรม เป็นทุกข์แฝงท่ีคอยแสดงตวัตนออกมา
ใหย้ดึถือ กลวัเกรงวา่ส่ิงเหล่าน้ีจะสูญส้ินไปหรือเกิดข้ึนแก่ตนก็จะเกิดความทุกข ์
 (๓)  ทุกข์เกิดข้ึนจากปัจจยัท่ีขดัแยง้ระหว่างกฎธรรมชาติกบัการยึดมัน่ถือมัน่ในอุปาทาน
ขนัธ์ ๕ โดยเฉพาะเม่ือสังขารเกิดเส่ือมสลาย และดบัไปตามเหตุปัจจยั ก็จะเกิดความทุกข ์ความไม่
พึงพอใจแก่ผูท่ี้ไม่รู้เท่าทนั 



 ๘๙ 

 ทุกขท์ั้งหลายน้ีจะแสดงออกมาในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่น เป็นความโศกเศร้าคร ่ าครวญ 
ความเจ็บปวด ความโทมนสั ความคบัแคน้ใจ และความหมดหวงั เป็นทุกขท่ี์ก่อให้เกิดปัญหาในตวั
ของมนุษย ์เป็นทุกขท่ี์เกิดจากความพอใจ และไม่พอใจในส่ิงท่ีตนมีตนได ้อนัมีตน้เหตุมาจากปัญหา 
๓ ประการ  ไดแ้ก่  
 ( ๑)  กามตณัหา ความทะยานอยากในกามท่ีสนองความตอ้งการของประสาทสัมผสัทั้ง ๕ 
 (๒)  ภวตณัหา ความทะยานอยากในภพของตนท่ีจะไดมี้สภาวะเป็นอยูไ่ดต้ลอดไป 
 (๓)  วิภวตณัหา ความทะยานอยากในวิภพ กล่าวคือ ความอยากหรือความปรารถนาใน 
ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ปรารถนาอยากให้พน้ไปเสียจากสภาวะท่ีตนเกลียด ตนชัง และไม่
ปรารถนา 
  ถา้จะกล่าวโดยยอ่ ก็คือ มนุษยทุ์กคนมีทุกข ์สาเหตุแห่งทุกขก์็คือ อุปาทานท่ีเขา้ไปยดึติดอยู่
กบัตณัหาหรือความอยากไดอ้ยากมี ถา้หากเราสามารถขจดัอุปาทาน โดยเฉพาะอุปาทานในขนัธ์ ๕ 
ออกไปได ้ความทุกขก์็จะหมดไป แต่ทั้งน้ีก็ตอ้งยึดถือการปฏิบติัตามแนวทางมชัฌิมาปฏิปทาแห่ง
มรรคมีองค ์๘ 
   อริยสัจ ๔ เป็นหลกัธรรมส าคญัเป็นองคร์วมของค าสั่งสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาทั้งท่ี
เป็นหลักการส าคญัของการเรียนรู้ หลักส าคญัของการปฏิบติัและผลของการปฏิบติั กุศลกรรม
ทั้งหลายย่อมรวมลงอยู่ในอริยสัจ ๔ เหมือนรอยเทา้สัตวทุ์กชนิดรวมลงได้ในรอยเทา้ช้าง ดงัท่ีมี
ปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎกวา่ “...ท่านผูมี้อายุทั้งหลาย รอยเทา้สัตวท์ั้งหลายท่ีเท่ียวไปบนผนืแผน่ดิน
ทั้งส้ินทั้งปวง ย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างนั้น กล่าวได้ว่าเป็นยอดเยี่ยมในบรรดา
รอยเทา้เหล่านั้น โดยความมีขนาดใหญ่ฉนัใด กุศลธรรมทั้งส้ินทั้งปวงก็สงเคราะห์ลงในอริยสัจ ๔ 
ฉนันั้น...” ๗๘ 
 ดงัเป็นท่ีทราบแลว้ว่า หลกัธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การสอนเร่ือง
ของความจริงท่ีเป็นประโยชน์ สามารถน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์แก่ชีวติต่อผูศึ้กษาปฏิบติัได ้ส่วนท่ี
ไม่เป็นประโยชน์แมเ้ป็นความจริงพระองคก์็ไม่สอน ส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้มีมากมาย แต่ทรงน ามา
สอนเพียงเล็กนอ้ย เหตุผลท่ีพระพุทธเจา้ทรงปฏิบติัเช่นนั้น ก็เพราะพระองคจ์ะทรงสอนแต่ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์สามารถแก้ปัญหาได้เท่านั้น และส่ิงท่ีพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นประโยชน์สามารถใช้
แกปั้ญหาไดน้ั้นก็คือ อริยสัจ ๔ ดงัท่ีปรากฏความในพระไตรปิฎก วา่ 

 สมยัหน่ึง พระผูมี้พระภาคเจา้ประทบัอยู ่ณ ป่าสีสปาวนั ใกลพ้ระนครโกสัมพี  
คร้ังนั้น  พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงหยิบใบประดู่ลายจ านวนเล็กน้อยถือไวด้้วยฝ่าพระ
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หตัถ์ แลว้ตรัสกบัพระภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายส าคญัวา่อย่างไร 
ใบประดู่ลายจ านวนเล็กน้อยท่ีเราถือไวด้ว้ยฝ่ามือกบัใบท่ีอยู่บนตน้ทั้งป่าสีสปาวนั 
ไหนจะมากกวา่กนั” 
 “ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ใบประดู่ลายจ านวนเล็กน้อยท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้
ทรงถือไวด้้วยฝ่าพระหัตถ์มีประมาณน้อย ส่วนท่ีอยู่บนตน้ในป่าสีสปาวนันั่นแล
มากกวา่โดยแท”้ 
 “ฉนันั้นเหมือนกนั ภิกษุทั้งหลาย ส่ิงท่ีเรารู้ยิ่งแลว้มิไดบ้อกแก่เธอทั้งหลาย
มีมากมายกว่า เพราะเหตุไรเราจึงมิได้บอก เพราะส่ิงนั้ นไม่ประกอบไปด้วย
ประโยชน์ มิใช่หลกัเบ้ืองตน้แห่งพรหมจรรย ์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะเพื่อ
นิโรธ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิง่ เพื่อนิพพาน” 
 “ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่าท่ีเราบอก เราบอกว่า น้ีทุกข ์เราบอกว่า  น้ีสมุทยั  
เราบอกว่า น้ีทุกขนิโรธ เราบอกว่า น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิทา เพราะเหตุไร เราจึง
บอก ก็เพราะขอ้น้ีประกอบดว้ยประโยชน์ ขอ้น้ีเป็นหลกัเบ้ืองตน้แห่งพรหมจรรย ์
ขอ้น้ีเป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อ
นิพพาน ฉะนั้นเราจึงบอก เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงกระท าความเพียร
เพื่อรู้ตามเป็นจริงวา่ น้ีทุกข ์น้ีสมุทยั น้ีทุกขนิโรธน้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ๗๙ 

 
 อริยสัจ ๔ เป็นหลกัธรรมท่ีจ าเป็นทั้งส าหรับบรรพชิตและคฤหสัถ์ พระพุทธเจา้ทรงย  ้าภิกษุ
ทั้งหลายใหส้ั่งสอนชาวบา้นใหรู้้ ใหเ้ขา้ใจในอริยสัจ ๔ ดงัท่ีมีในพระไตรปิฎกวา่  

 “ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าหน่ึงเหล่าใดท่ีพวกเธอพึงอนุเคราะห์ก็ดี เหล่าชนท่ี
พอจะรับฟังค าสอนก็ดี ไม่ว่าเป็นมิตร เป็นผูร่้วมงาน เป็นญาติ เป็นสายโลหิตก็ตาม 
พวกเธอพึงชกัชวน พึงสอนให้ด ารงอยู่ ให้ประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้ตามเป็นจริง 
ซ่ึงอริยสัจ ๔ ประการ” ๘๐  
 

 อริยสัจ ๔ เป็นหลกัความจริงของชีวติท่ีไดอ้ธิบายถึงระบบและกระแสของชีวติทั้งหมดครบ
สมบูรณ์ทั้งหมดทั้งหลกัการ วิธีปฏิบติั และผลของการปฏิบติั ด้วยการใช้วิธีการแห่งปัญญาการ
แกปั้ญหา โดยการวเิคราะห์ตนเอง คิดยา่งรอบคอบลึกซ้ึง มีสติ และสามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้ 
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อริยสัจ ๔ เป็นธรรมท่ีแสดงลกัษณะผสมผสานต่อเน่ืองเป็นหน่ึงเดียวของหลกัธรรมต่างๆ 
เช่น หลกัไตรสิกขา หลกัไตรลกัษณ์ หลกัมชัฌิมาปฏิปทา และถา้หากพิจารณาหลกัอริยสัจในแง่ของ
การเกิดทุกขแ์ละการดบัทุกขก์็สามารถอธิบายถึงหลกัธรรมท่ีส าคญั คือ ปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงแสดงถึง
กระบวนการเกิดแห่งทุกขท์ั้งปวง และกระบวนการดบัทุกขท์ั้งส้ิน โดยแสดงความต่อเน่ืองเช่ือมโยง
เป็นเหตุปัจจยัของกนัและกนัเป็นปมสายลูกโซ่ ท่ีเรียกวา่ หลกัอิทปัปัจจยตา คือ เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี 
เพราะส่ิงน้ีเกิดข้ึน ส่ิงน้ีจึงเกิด เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีก็ไม่มี เพราะส่ิงน้ีดบัไป ส่ิงน้ีจึงดบัไป อริยสัจจ
ธรรม จึงเป็นองคว์ามรู้ท่ีมีความเต็ม ( Fullness) เป็นองคร์วม (Wholeness) และมีลกัษณะเป็นบูรณา
การ (Integration) 

เม่ือได้กล่าวถึงและอธิบายหลักของอริยสัจ ๔ มาแล้ว ส่ิงท่ีจะละเวน้เสียมิได้ท่ีจะต้อง
กล่าวถึงนั่นคือ การเรียนรู้ตามแนวปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงมีเน้ือหาส าคญัอย่างเดียวกบัอริยสัจนั่นเอง 
เพียงแต่วา่ปฏิจจสมุปบาทไดแ้สดงอธิบายถึงความเก่ียวเน่ืองของเหตุ-ปัจจยัในกระบวนการเกิดทุกข ์
และกระบวนการดบัทุกข์ “ เป็นกฎท่ีครอบคลุมความเป็นไปของชีวิตไวท้ั้งหมด ท าให้เห็นแจง้ใน
หลกัธรรม เห็นจริงในกระบวนการของชีวติ  และเขา้ใจในกระบวนการเกิดการดบัแห่งทุกขไ์ดอ้ยา่ง
ชดัเจน” ๘๑ 

ปฏิจจสมุปบาท ตามความหมาย คือ ธรรมท่ีเกิดข้ึนด้วยกนัโดยอาศยักนั ค าว่า “ปฏิจจ” 
แปลว่า อาศัยกัน ส่วนค าว่า “สมุปบาท” แปลว่า เกิดข้ึนด้วยกัน เม่ือรวมความกันแล้วเป็น 
“ปฏิจจสมุปบาท” แปลวา่ เกิดข้ึนดว้ยกนัโดยอาศยักนั หรืออาศยักนัจึงบงัเกิดข้ึนดว้ยกนั ซ่ึงเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่ “อิทปัปัจจยตา” อนัหมายถึง ความท่ีมีส่ิงนั้นเป็นปัจจยั ซึงในอภิธรรมเรียกวา่ “ปัจจยา
การ” หมายถึง อาการท่ีเป็นปัจจยัของกนัและกนั 

การตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ ถา้กล่าวโดยเน้ือหาสาระแลว้ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท คือ 
สาระเดียวกนั แต่พระพุทธเจา้ไดท้รงเลือกอริยสัจ ๔ ซ่ึงมีล าดบักระบวนการขั้นตอนเป็นท่ีเขา้ใจง่าย
กว่ามาสอนแก่บุคคลทัว่ไป ส่วนปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นแก่นของอริยสัจ ๔ ซ่ึงมีความซับซ้อน
ลึกซ้ึงเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัในองคป์ระกอบ ต่าง ๆ ทั้งกระบวนการเกิด และกระบวนการดบั แต่ละ
องคป์ระกอบเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั การอธิบายจึงมีลกัษณะเป็นการตั้งสมมุติฐาน (Hypothesis) ซ่ึง
เรียกวา่ หลกัอิทปัปัจจยตา เป็นหลกัสมมุติฐานทัว่ไปวา่  
  อิมสฺมึ สติ อิท  โหติ อิมสฺสุปฺปาทา อิท  อุปฺปชฺชติ  
  เม่ือส่ิงน้ีมีอยู ่ส่ิงน้ีจึงมี เพราะความเกิดข้ึนแห่งส่ิงน้ี ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน  

                                                 
๘๑สุวฒัน์ จนัทรจ านง, ความเช่ือของมนุษย์เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพสุ์ขภาพใจ, ๒๕๔๐), หนา้ ๒๒๐.  



 ๙๒ 

  อมสฺมึ อสติ อิท  น โหติ อิมสฺส นิโรธา อิท  นิรุชฺฌติ 
  เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ียอ่มไม่มี เพราะความดบัไปแห่งส่ิงน้ี ส่ิงน้ียอ่มดบัไป ๘๒  

 
อน่ึง จะเห็นไดว้่าหลกัปฏิจจสมุปบาทท่ีได้ยกมาอา้งน้ีจะแบ่งออกเป็น ๒ ท่อน คือ ท่อน

แรกแสดงถึงกระบวนการเกิด เรียกวา่ “สมุทยวาร”  เป็นการแสดงกระบวนการตามล าดบัจึงเรียกวา่ 
“อนุโลมปฏิจจสมุปบาท” ซ่ึงเทียบในอริยสัจ ๔ จะเป็นขอ้ท่ี ๒ คือ “ทุกขสมุทยั” และท่อนหลัง
แสดงกระบวนการดับ เรียกว่า “นิโรธวาร” เป็นการแสดงกระบวนการย้อนล าดับจึงเรียกว่า 
“ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท”  ซ่ึงเทียบในอริยสัจ ๔ จะเป็นขอ้ท่ี ๓ คือ “ทุกขนิโรธ”  

ปฏิจจสมุปบาทนั้นมีตวัธรรมะอยู่ ๑๒ ขอ้ ท่ีเรียกว่า “ปฏิจจสมุปปันนธรรม” อนัหมายถึง 
ธรรมะท่ีอาศยัการเกิดข้ึน ทั้ง ๑๒ ขอ้ จะเป็นตวัจกัรฟันเฟืองหมุนเช่ือมกนัท าใหว้งลอ้ชีวิตเป็นวฏัฏ
จกัรหมุนเวียนว่ายตายเกิด ตัวธรรมะ ๑๒ ข้อ ท่ีแสดงกระบวนการเกิด หรือสายเกิดท่ีเรียกว่า 
สายสมุทยวาร ไดแ้ก่ 

(๑)  อวชิชา   เป็นตวัจกัรตน้เหตุและเป็นปัจจยัใหเ้กิด สังขาร 
(๒)  สังขาร   เป็นปัจจยัใหเ้กิด วญิาณ 
(๓)  วญิาณ   เป็นปัจจยัใหเ้กิด นามรูป 
(๔)  นามรูป   เป็นปัจจยัใหเ้กิด สฬายตนะ คือ อายตนะทั้ง ๖ 
(๕)  สฬายตนะ   เป็นปัจจยัใหเ้กิด ผสัสะ 
(๖)  ผสัสะ   เป็นปัจจยัใหเ้กิด เวทนา 
(๗)  เวทนา   เป็นปัจจยัใหเ้กิด ตณัหา 
(๘)  ตณัหา   เป็นปัจจยัใหเ้กิด อุปาทาน 
(๙)  อุปาทาน     เป็นปัจจยัใหเ้กิด ภพ 
(๑๐)  ภพ    เป็นปัจจยัใหเ้กิด ชาติ 
(๑๑) ชาติ   เป็นปัจจยัใหเ้กิด  ชราและมรณะ 
(๑๒) ชรา มรณะ ยอ่มมีความโศก ความคร ่ าครวญ ความทุกข ์โทมนสั และ 
     ความคบัแคน้ใจตามล าดบั ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดมาจากชาติ คือ ความเกิดทั้งส้ิน  

หลกัปฏิจจสมุปบาทท่ีแสดงกระบวนการดบั หรือสายดบั ท่ีเรียกวา่ สายนิโรธวาร ไดแ้สดงไวด้งัน้ี  
 

                                                 
๘๒ส .นิ. ๑๖/๖๔,๑๔๔/๓๓, ๗๗-๗๘. 

 



 ๙๓ 

เพราะอวชิชาส ารอกดบัไปไม่เหลือ สังขารจึงดบั 
เพราะสังขารดบั    วญิาณจึงดบั 
เพราะวญิาณดบั    นามรูปจึงดบั 
เพราะนามรูปดบั    สฬายตนะจึงดบั 
เพราะสฬายตนะดบั   ผสัสะจึงดบั 
เพราะผสัสะดบั    เวทนาจึงดบั 
เพราะเวทนาดบั    ตณัหาจึงดบั 
เพราะตณัหาดบั    อุปาทานจึงดบั 
เพราะอุปาทานดบั   ภพจึงดบั 
เพราะภพดบั    ชาติจึงดบั 
เพราะชาติดบั    ชรามรณะจึงดบั 
ความโศก ความคร ่ าครวญ ความทุกข ์โทมนสั ความคบัแคน้ใจก็ดบั ๘๓ 

  
เหตุปัจจยัท่ีเป็นลูกโซ่ก่อให้เกิดวงจรในหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น สามารถน ามาอธีบาย

ความหมายเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในหลกัปฏิจจสมุปบาทใหดี้ยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
 ๑) อวิชชา คือ ความไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เขา้ใจตามสภาวะของความเป็นจริง เป็นความไม่รู้ท่ี
แฝงอยูใ่นความเช่ือ เป็นภาวะท่ีขาดปัญญาไม่หย ัง่รู้ในเหตุปัจจยั โดยเฉพาะ คือ ความไม่รู้ ไม่เขา้ใจ
ในอริยสัจ ๔ 
 ๒) สังขาร คือ ความคิดปรุงแต่ง ปรุงแต่งจิต ปรุงแต่งความคิด ปรุงแต่งกรรม ด้วย
เคร่ืองปรุง คือ คุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีจิตมีความเคยชินหรือไดส้ั่งสมไว ้ เป็นอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัจิตถา้
เป็นส่วนดีเรียกวา่กุศล ถา้เป็นส่วนชัว่เรียกอกุศล ถา้เป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชัว่เรียก อพัยากฤต  
 ๓) วิญญาณ คือ การรับรู้ในอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากประสาทสัมผสัของอายตนะทั้ง ๖ 
อนัไดแ้ก่ ตา หู จมูก กาย และใจ ซ่ึงวญิญาณทั้ง ๖ ท่ีเกิดจากอายตนะน้ีเรียกวา่ วถีิวญิญาณ 
 ๔) นามรูป คือ ความมีอยู่ของรูปธรรมและนามธรรมในการรับรู้ของคน เป็นภาวะท่ี
ร่างกายและจิตใจอยูใ่นสภาพท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อตอบสนองในแนวทางของวญิญาณท่ีเกิดข้ึน  
 ๕) สฬายตนะ คือ อวยัวะภายใน หรือ ทวารทั้ง ๖ หรือ อวยัวะท่ีรับประสาทสัมผสั ไดแ้ก่ 
ตา หู ล้ิน จมูก กาย และใจ จดัเป็นภาคการรับรู้ในการท่ีส่ิงต่าง ๆ ปรากฏแก่มนุษย ์ท่ีเรียกวา่อายตนะ

                                                 
๘๓ส .นิ. ๑๖/๒-๓/๑-๒. 



 ๙๔ 

ภายนอก หรือ อารมณ์ทั้ง ๖ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ และธรรมารมณ์ ซ่ึงต่อจากนั้นมนุษยก์็จะ
แสดงออกหรือกระท าต่อส่ิงนั้นทาง กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 
 ๖) ผสัสะ คือ ปฏิกิริยาเช่ือมต่อของระบบประสาทท่ีเกิดข้ึนจากอายตนะภายในกระทบกบั
อายตนะภายนอก เป็นการรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ  
 ๗) เวทนา คือ ความรู้สึกทุกชนิดท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาของผสัสะต่อร่างกายและจิตใจ เช่น 
ความรู้สึกทุกข ์สุข หรือ เฉย ๆ ไม่สุข ไม่ทุกข ์
 ๘) ตณัหา คือ ความทะยานอยาก ความด้ินรน ความตอ้งการ ความอยากมีอยู่ อยากเป็นอยู่
ในส่ิงท่ีตนปรารถนา และความไม่อยากมี ไม่อยากเป็นอยูใ่นส่ิงท่ีตนไม่พึงปรารถนา 
 ๙) อุปทาน คือ ความเขา้ไปยดึมัน่ ถือมัน่ไปผกูพนักบัความรู้สึกท่ีเป็นกิเลส เป็นอาการของ
จิตแบ่งออกเป็น ๔ อยา่ง ไดแ้ก่ กามุปทาน ตือ การยดึมัน่ในกาม ทิฏฐุปาทาน คือ การยดึมัน่ในความ
เช่ือ  สีลพัพตุปาทาน  คือ การยึดมัน่ในศีลพรตในการปฏิบติัท่ีเคยยึดเคยปฏิบติัมา และอตัตวาทุ
ปาทาน คือ การยดึมัน่ในอตัตาวา่ ตวักู (อหงัการ) ของกู (มมงัการ) 
 ๑๐) ภพ คือ กระบานการพฤติกรรมทั้งหมดท่ีแสดงออกเพื่อสนองตณัหาอุปทานนั้น และ
ภาวะชีวติท่ีปรากฏเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยสอดคลอ้งกบัอุปทานและพฤติกรรมนั้น 
 ๑๑) ชาติ คือ การเกิดความตระหนกัในตวัตนวา่อยูห่รือไม่ไดอ้ยูใ่นภาวะนั้น ๆ มีหรือไม่ได้
มี เป็นหรือไม่ไดเ้ป็นในสภาวะนั้น ๆ เป็นภาวะท่ีจิตก่อตวัเป็นรูป 
 ๑๒) ชรามรณะ คือ ความส านึกในความเส่ือมโทรมแตกดบัแห่งกระบวนการชีวิต อนัเป็น
ผลกระทบจากความไม่เท่ียงตามกฎไตรลกัษณ์ เป็นภาวะจิตท่ีน าไปสู่ความรู้สึกเป็นทุกข ์อนัไดแ้ก่ 
โสกะคือ ความเศร้าโศก  ปริเทวะ คือ ความคร ่ าครวญ  โทมนัส อุปายาส คือ ความคับแค้นใจ 
ก่อให้เกิดอารมณ์ขุ่นมัว ขดัข้อง หดหู่ ซึมเศร้า กระวนกระวายใจ จากความทุกข์และความไม่
สมหวงัท่ีเกิดข้ึน 

การอธิบายหลกัธรรมปฏิจจสมุปบาทน้ี จะเห็นเป็นลกัษณะของนามธรรมและรูปธรรมท่ี
แสดงวงจรเก่ียวเน่ืองกนัไม่รู้จบ ถา้ตราบใดท่ีมนุษยย์งัไม่ดบั กิเลส ตญัหา อนัเกิดจากอวิชชาเสียได้
ทั้งหมด ยิ่งถา้ไดศึ้กษาเช่ือมโยงกบัหลกัอริยสัจ ๔ แลว้จะพบวา่พระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้ถึงความจริง
อนัซบัซอ้นของชีวติไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ถา้หากพิจารณาถึงวงจรชีวิตท่ีมีเง่ือนปม ๑๒ เง่ือนเก่ียวเน่ืองเป็นเหตุเป็นผลกนัเป็นลูกโซ่ 
จะมองเห็นองคร์วมของชีวติท่ีมีองคป์ระกอบทั้งในเร่ืองเบญจขนัธ์ท่ีโยงไปถึงไตรลกัษณ์ และเง่ือน
ปมท่ีเป็นวงจรอนัมิรู้จบของชีวิต ซ่ึงได้แก่ วฏัฏะ ๓ คือ (๑) กิเลส ท่ีประกอบด้วย อวิชชา ตณัหา 
อุปาทาน (๒) กรรม ท่ีประกอบด้วย สังขาร ภพ และ (๓) วิบาก ท่ีประกอบด้วย วิญาณ นามรูป 



 ๙๕ 

สฬายตนะ ผสัสะ เวทนา ชาติ ชรา มรณะ  ซ่ึงวฏัฏะทั้ง ๓ จะหมุนเวยีนต่อเน่ืองเป็นปัจจยัแก่กนัและ
กนัท าใหว้งจรชีวติของมนุษยต่์อเน่ืองกนัไม่ขาดสาย  

อยา่งไรก็ตาม มีพระพุทธพจน์ท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสกิับพระอานนทเ์ม่ือคร้ังท่ีพระอานนท์
กราบทูลเร่ืองปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจา้ไดต้รัสตอบและทรงเตือนไม่ใหป้ระมาทหลกัปฏิจจสมุป
บาทเพราะเป็นหลกัเหตุผลท่ีเขา้ใจไดง่้าย ดงัมีขอ้ความปรากฏดงัน้ี 

 “น่าอศัจรรย ์ไม่เคยมีมาเลย พระเจา้ขา้ หลกัปฏิจจสมุปบาทน้ี ถึงจะเป็น
ธรรมลึกซ้ึงและปรากฏเป็นของลึกซ้ึง ก็ยงัปรากฏแก่ขา้พระองค์เหมือนเป็นธรรม
ง่าย ๆ” 
 “อยา่กล่าวอยา่งนั้น อยา่กล่าวอยา่งนั้นอานนท ์ปฏิจจสมุปบาทน้ี เป็นธรรม
ลึกซ้ึงและปรากฏเป็นของลึกซ้ึง เพราะไม่รู้ ไม่เขา้ใจ ไม่แทงตลอดหลกัธรรมขอ้น้ี
แหละหมู่สัตวน้ี์จึงวุน่วายเหมือนเส้นดา้ยท่ีขอดกนัยุง่จึงขมวดเหมือนกลุ่มเส้นดา้ยท่ี
เป็นปมจึงเป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่าย และหญ้าปล้อง จึงผ่านพ้น อบาย ทุคติ 
วนิิบาต สงสาร ไปไม่ได”้ ๘๔  
 
จากการศึกษาองค์รวมของการเรียนรู้  และความเก่ียวเน่ืองขององค์ประกอบทั้ง ๑๒ เง่ือน

ปมของหลักปฏิจจสมุปบาท ทั้งกระบวนการเกิดและกระบวนการดบัของทุกข์ พบว่ากระบวน
เหล่าน้ีมีพลงัในตนเอง เป็นภาวะ เป็นกระแสแห่งกิเลส กรรม และวิบาก ดว้ยเหตุน้ีการเรียนรู้ตาม
แนวพุทธศาสนาเถรวาทจึงเน้นท่ีคนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ โดยเน้นการมองท่ีตน วิเคราะห์
ตนเอง แลว้พากเพียรปฏิบติัฝึกหดัอบรมกาย วาจา ใจ เพื่อใหเ้กิดวชิาและปัญญาท่ีจะก าจดัอวชิชาให้
ออกไป มนุษยก์็จะสามารถหลุดพน้จากวงัวนของความทุกข์ในท่ีสุด การรู้ทุกข์ เหตุของทุกข์ การ
ดบัทุกข ์และหนทางท่ีน าไปสู่การดบัทุกขท์ั้งส้ิน ก็คือ อริยสัจ ๔  

จุดมุ่งหมายท่ีสอดคลอ้งตรงกนัของอริยสัจ ๔ กบัหลกัปฏิจจสมุปบาท คือ กระบวนการเกิด
ดบัของทุกข ์เม่ือเปรียบเทียบกนัจะเห็นได ้ดงัน้ี 

๑) ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร ท่ีแสดงกระบวนการเกิดทุกข ์เป็นการรวมเอาอริยสัจขอ้ท่ี ๑ 
คือ ทุกข ์และขอ้ท่ี ๒ คือ สมุทยั เป็นฝ่ายกระบวนการเกิดทุกข ์

๒) ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร ท่ีแสดงกระบวนการดบัทุกข์ เป็นการน าเอาอริยสัจขอ้ท่ี ๓ 
คือ นิโรธ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการดบัทุกขท่ี์ถูกตอ้งและตรงสาเหตุแลว้ทุกข์นั้นก็ดบัไป แต่อย่างไรก็
ตามแนวทางของเหตุปัจจยัตามปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารจะตรงกบัอริยสัจขอ้ท่ี ๓ แต่ก็ถือวา่ อริยสัจ

                                                 
๘๔ส .นิ. ๑๖/๒๒๔-๒๒๕/๑๐๒. 
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ขอ้ท่ี ๔ อยูใ่นกลุ่มน้ีดว้ย เพราะกระบวนการดบัสลายของทุกข ์ยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางวธีิการ
ท่ีจะลงมือปฏิบติัในการดบัทุกขน์ั้นไปในตวั คือ ช้ีใหเ้ห็นวา่ควรจะทะอะไรบา้งในการดบัทุกข ์

อย่างไรก็ตาม หลักธรรมทั้ งสองถือว่าเป็นการแสดงความจริงในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน 
ปฏิจจสมุปบาทแสดงความจริงตามกระบวนการของตวัเองตามท่ีเป็นไปโดยธรรมชาติลว้น ๆ  ส่วน
อริยสัจ ๔ เป็นหลกัความจริงในรูปแบบท่ีเสนอตวัเองต่อปัญหาของมนุษยใ์นการท่ีจะสืบสวนคน้หา
และท าให้เกิดผลในทางปฏิบติั อริยสัจจึงเป็นหลกัธรรมท่ีแสดงสอดคลอ้งกบัการแสวงหาสัจธรรม
ของพระพุทธเจา้ ท่ีเร่ิมตั้งแต่ความทุกข์ปรากฏเป็นปัญหาแล้วสืบหาสาเหตุและหนทางแห่งการ
แกปั้ญหานั้น 

เม่ือเทียบหลกัอริยสัจกบัปฏิจจสมุปบาทแลว้ ถือว่า ปฏิจจสมุปบาท เป็นมชัเฌนธรรม คือ 
หลักธรรมท่ีแสดงเป็นกลาง ๆ หรือหลักธรรมสายกลาง  ส่วนอริยสัจข้อท่ี ๔ คือ มรรค เป็น
มชัฌิมาปฏิปทา  คือ ข้อปฏิบัติหรือทางสายกลาง ท่ีแสดงหลักความประพฤติไวอ้ย่างละเอียด
กวา้งขวาง ถือวา่เป็นค าสอนในภาคปฏิบติั หรือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพุทธศาสนาเถรวาท 

หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือ ปฏิจจสมุปบาท เป็นตัวธรรมหรือหลักธรรมล้วน ๆ ตาม
ธรรมชาติ ส่วนอริยสัจ ๔ เป็นหลกัธรรมท่ีมนุษยจ์ะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ส่ิงส าคญัอย่างยิ่งเก่ียวกบั
อริยสัจ ๔ คือ การรู้และท าหนา้ท่ีต่ออริยสัจแต่ละขอ้ให้ถูกตอ้ง ในการปฏิบติัธรรมตามหลกัอริยสัจ 
จะตอ้งให้อริยสัจแต่ละขอ้สัมพนัธ์ตรงกนักบัหนา้ท่ีหรือกิจต่ออริยสัจขอ้นั้น คือ ทุกข ์ควรก าหนดรู้ 
สมุทยั ควรละ นิโรธ ควรท าให้แจง้ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ควรท าให้เกิดและเจริญให้ยิ่งข้ึน 
จึงจะไดช่ื้อวา่เป็นการปฏิบติัธรรมโดยชอบ 

อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นองคธ์รรมท่ีซ้อนกนั เก่ียวโยงกนั และผสมกลมกลืน
กนัสามารถน าไปสู่การอธิบายหลกัธรรมค าสั่งสอนทั้งปวงท่ีสอนให้มนุษยส์ามารถด าเนินชีวิตได้
ดว้ยการละเวน้การกระท าชัว่ ประพฤติปฏิบติัตั้งมัน่อยูใ่นความดี และท าจิตของตนใหบ้ริสุทธ์ิมัน่คง 
อนัเป็นผลส่งใหชี้วติมีแต่ความสงบสุขและพน้ทุกขอ์ยา่งแทจ้ริง 
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แผนภาพที ่๒.๓ กระบวนธรรมการเกดิดับของชีวติตามหลกัอริยสัจ ๔ ทีสั่มพนัธ์กบัหลกัปฏิจจสมุปบาท 

 
ภาพแสดงกระบวนการเกิดข้ึนแห่งทุกข์และกระบวนการดบัส้ินแห่งทุกข์ตามหลกัความ

จริงแท ้๔ ประการ แสดงสภาวะความเป็นไปของชีวิตและการด ารงชีวิตท่ีดีตามกฏปฏิจจสมุปบาท
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัหลกัอริยสัจ ๔ 

๒.๓.๗ หลกัการเรียนรู้ตามหลกัไตรลกัษณ์  
ไตรลกัษณ์ เป็นหลกัธรรมใหญ่ท่ีมุ่งแสดงลกัษณะของสรรพส่ิงทั้งหลายซ่ึงปรากฏให้เห็น

โดยอาการท่ีสัมพนัธ์เน่ืองอาศยัเป็นเหตุปัจจยัสืบต่อแก่กนัตามหลกัปฏิจจสมุปบาท และถือเป็น
ธรรมคู่กบัปฏิจจสมุปบาทหรืออิทปัปัจจยตา ซ่ึงมุ่งแสดงถึงอาการท่ีส่ิงทั้งหลายมีความสัมพนัธ์เน่ือง
อาศยัเป็นเหตุปัจจยัต่อกนัเป็นวงจรจนมองเห็นเป็นลกัษณะของไตรลกัษณ์เช่นเดียวกนั 

กล่าวไดว้่า ไตรลกัษณ์เป็นกฎธรรมชาติท่ีเป็น ธรรมฐิติ คือสภาวะท่ีคงอยู่ของธรรมทั้งหลาย
เป็นหลกัแน่นอนอยู่โดยธรรมดา เป็นธรรมธาตุ คือ ความตั้งอยู่ของธรรมท่ีทรงอยู่โดยธรรมดา และ

ทุกข์ 
ขนัธ์ ๕ 
อายตนะ ๖ 
ไตรลกัษณ์ 

นิโรธ 
วมุิตติ 
ดบัทุกข ์
นิโรธวาร 

 สมุทยั 
กรรม 
ตณัหา 
สมุทยวาร 

มรรค 
มีองค ์๘ 
ศีล สมาธิ 
ปัญญา 

กระบวนการของชีวติ 

นิโรธวาร 
กระบวนการดบัส้ิน

fy[fy[lbho 

สมุทยวาร 
กระบวนการเกิดข้ึน 

 

ชีวติคืออะไร 

ชีวติเป็นอยา่งไร 

ชีวติควรใหเ้ป็นอยา่งไร 

ชีวติควรเป็นอยู ่
อยา่งไร 

หลกัอริยสัจ ๔ 
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เป็นธรรมนิยาม คือ ทุกส่ิงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ยอ่มเกิดข้ึนและเป็นไปตามอ านาจของกฎแห่งเหตุปัจจยั
หรือกฎแห่งเหตุและผล ไม่มีอะไรจะเกิดข้ึนมาลอย ๆ โดยไม่มีเหตุให้เกิดข้ึน ความเป็นไปดงักล่าวน้ี
เป็นไปตามธรรมชาติท่ีอาศยัความสัมพนัธ์และความเป็นปัจจยัต่อเน่ืองอาศยักนัของสรรพส่ิงทั้งปวง
เอง ไม่มีส่ิงอ่ืนท่ีนอกเหนือออกไปในฐานะผูส้ร้างหรือผูบ้นัดาล จึงเรียกวา่เป็นกฎธรรมชาติ 

เร่ืองของไตรลกัษณ์ พระพุทธเจา้ไดต้รัสบอกว่า พระองค์จะอุบติัหรือไม่อุบติัก็ตาม ไตร
ลกัษณ์หรือสภาวะทั้ง ๓ น้ีก็มีอยูแ่ลว้ ดงัมีใจความวา่  

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนก็ตาม ธาตุ ความ
ตั้งอยู่แห่งธรรม ท านองแห่งธรรมอนันั้น ก็ตั้งอยู่แลว้ คือขอ้ท่ีว่า สังขารทั้งปวงไม่
เท่ียงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตวัตน ตถาคตตรัสรู้เขา้ใจท านอง
ธรรมนั้นคร้ันตรัสรู้แล้ว เขา้ใจชดัแลว้ ก็บอก แสดง บญัญติั ตั้งไวเ้ปิดเผย แจกแจง 
ท าให้ง่ายถึงขอ้ท่ีวา่ สังขารทั้งปวงไม่เท่ียง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข ์ธรรมทั้งปวงเป็น
อนตัตา๘๕ 
 
ไตรลักษณ์เป็นสามญัลักษณะของสรรพส่ิงทั้งหลาย กล่าวคือ สรรพส่ิงทั้ งหลายท่ีเป็น

นามธรรมและเป็นรูปธรรม เป็นอนิจจงั คือ มีความไม่เท่ียง ไม่คงท่ี ไมย ัง่ยืนถาวร มีความเส่ือม
สลายไปเป็นธรรมดา มีความเป็นทุกข์ มีความดกดนับีบคั้น และขดัแยง้ดว้ยการเกิดข้ึน การตั้งอยู ่
และการสลายไป เพราะปัจจยัปรุงแต่งให้มีสภาพเปล่ียนแปลงเป็นไปอย่างนั้นท าให้ไม่สามารถ
รักษาหรือให้คงอยูใ่นสภาพเดิมได ้เป็นภาวะท่ีไม่สมบูรณ์ปราศจากการมีตวัตนหรือไม่ใช่ตวัตนท่ี
แทจ้ริง 

ความเป็นสามญัลกัษณะของไตรลกัษณ์อธิบายสรุปได ้ดงัน้ี 
๑) อนิจจงั ความไม่เท่ียง ไม่ย ัง่ยืน ไม่คงท่ี ภาวะท่ีเกิดข้ึนแลว้เส่ือมและสลายไป อธิบาย

ขยายความเป็นเหตุผลของอนิจจงั๘๖ คือ เพราะเป็นไปดว้ยการเกิดและการเส่ือมสลาย เกิดดบั ๆ มี
แล้วก็ไม่มี เพราะเป็นของแปรปรวน เปล่ียนแปลงแปรสภาพไปเร่ือย ๆ เป็นของชั่วคราวอยู่ได้
ชัว่ขณะ แยง้ต่อความเท่ียง และโดยสภาวะของมนัเองก็ปฏิเสธความเท่ียง 

๒)  ทุกขงั ภาวะท่ีถูกบีบคั้น กดดนั ฝืนและขดัแยง้อยู่ในตวัด้วยการเกิดข้ึนและสลายตวั 
เพราะปัจจยัท่ีปรุงแต่งให้มีสภาพเปล่ียนแปลงไป จะท าให้คงอยูใ่นสภาพนั้นไม่ได ้เป็นภาวะท่ีไม่
สมบูรณ์มีความบกพร่องในตวั ไม่สนองความต้องการและความพึงพอใจแก่ผูมี้ความอยากด้วย

                                                 
๘๕องฺ.ติกฺ ๒๐/๕๗๖/๓๔๗-๓๔๘. 
๘๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธธรรม, อา้งแลว้, หนา้ ๗๐/๙. 
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ตณัหา ก่อให้เกิดทุกข์แก่ผูเ้ข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปทาน  จึงกล่าวได้ว่า ทุกข์ในไตรลักษณ์เป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดจากเบญจขนัธ์ท่ีมนุษยเ์กิดความรู้สึกจากอารมณ์รับรู้ของการสัมผสัระหวา่งอายตนะ
ภายนอกกบัอายตนะภายในท าให้เกิดทุกขเวทนา สุขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา อีกทั้งเป็นทุกข์ใน
อริยสัจท่ีเป็นปัญหาของมนุษย์ท่ีติดยึดอยู่ในตณัหาอุปทาน ตลอดจนทุกข์อ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากความ
ขดัแยง้ กดดนั ขดัแยง้ เป็นตน้ 

๓) อนตัตา ความไม่ใช่ตวัตน ความไม่มีตวัตนท่ีแทจ้ริงของมนัเอง เป็นสภาพของความวา่ง
เปล่า ไม่มีผูส้ร้างหรือผูบ้นัดาล เป็นสภาพท่ีไร้เจา้ของ เป็นสภาวะท่ีไม่เป็นไปในอ านาจหรือไม่อยู่
ในอ านาจของใคร ไม่มีผูใ้ดมาใชอ้  านาจบงัคบัให้เป็นไปอยา่งใดอยา่งหน่ึงนอกเหนือเหตุปัจจยั เป็น
สภาวะท่ีขดัแยง้กบัอตัตาและปฏิเสธอตัตาท่ีจะมาแทรกแซงหรือขดัขืนความเป็นไปแห่งเหตุปัจจยั 

ลักษณะทั้ ง ๓ ประการ ของกฎเกณฑ์ไตรลักษณ์  เป็นพื้นฐานของหลักค าสอนอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดเป็นค าสอนของพระพุทธเจา้ท่ีทรงย  ้าให้รู้ถึง ความไม่ย ัง่ยนื ความไม่พึงพอใจ และการคิดถึง
ตวัเอง บางคร้ังส่ิงดงักล่าวอาจมีความชดัเจนหรืออาจมาในรูปแบบต่าง ๆ แต่ทั้งหมดน้ีก็เพื่อแสดง
ให้เห็นความจริงในเร่ืองเดียวกนั คือ ธรรมชาติ หรือ เขา้ใจในธรรมชาติ แนวทางในการเขา้ใจหรือ
การหยัง่รู้เพื่อให้เขา้ถึงไตรลกัษณ์มีหลายวิธี  แต่ความจริงขอ้หน่ึงก็คือ การหย ัง่รู้จะเกิดไดจ้ากการท่ี
เราตระหนกัและเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตวัเราเอง เช่น สมมติวา่เราก าลงัตกอยูใ่นสถานการณ์ซ่ึงอาจจะ
น าความทุกขห์รือความเจ็บปวดมาให้ในภายหลงั แต่หากเรามองสาเหตุของสถานการณ์นั้น ๆ อยา่ง
ใกล้ชิดด้วยการพิจารณาตามหลกัไตรลกัษณ์ เราจะเกิดความเบ่ือหน่ายและมองส่ิงดงักล่าวว่าไม่
แน่นอน ไม่ควรยึดติดกบัส่ิงนั้น ไม่มีส่ิงใดท่ีเรามีเราเป็น มนัเป็นเพียงมายาหรือภาพลวงตาไม่มีส่ิง
ใดเป็นของเราอยา่งแทจ้ริงเน่ืองจากไม่มีส่ิงใดท่ีย ัง่ยนื น่าพึงพอใจ นัน่แหละจึงจะกล่าวไดว้า่เราเกิด
การหยัง่รู้และเขา้ถึง “ไตรลกัษณ์” โดยปกติในดา้นของค าสอนมกัจะพูดและอา้งอิงถึงค าวา่ อนิจจงั 
คือความไม่เท่ียง และทุกขงั ความเป็นทุกข์ มากกวา่ความเป็นอนตัตา ทั้งน้ีเพราะ ความไม่เท่ียงและ
ความทุกข์ เป็นสภาวะท่ีปรากฏชัดเห็นได้ง่าย ส่วนอนัตตาเป็นสภาวะท่ีประณีตมองเห็นได้ยาก 
โดยเฉพาะค าว่า อนิจจงั ความไม่เท่ียงแทแ้น่นอนซ่ึงมองเห็นได้ง่าย จะเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีจะ
น าไปสู่ความเขา้ใจโลกและชีวิต ให้รู้เท่าทนัวา่ สรรพส่ิงทั้งหลายซ่ึงมีสภาพปรุงแต่ง ลว้นไม่เท่ียง
แทย้ ัง่ยืน ต้องเปล่ียนแปลงแปรปรวนไป ไม่อาจคงสภาพเดิมอยู่ได้ มิใช่ตวัตนท่ีจะไปบงัคบัให้
เป็นไปตามความปรารถนา มนัยอ่มเป็นไปตามเหตุปัจจยั และเป็นธรรมดาของมนัอยา่งนั้นเอง และ
ท าให้เขา้ใจในเร่ืองทุกขงัและอนตัตา ดงัพระพุทธเจา้ตรัสไวว้่า “...สังขารทั้งหลายไม่เท่ียงหนอ มี



 ๑๐๐ 

ความเกิดข้ึนและเส่ือมสลายไปเป็นธรรมดา เกิดข้ึนแล้วย่อมดับไป ความสงบวางแห่งสังขาร
เหล่านั้น เป็นสุข...”๘๗  

จะสังเกตเห็นว่า จากค านิยามท่ีบ่งบอกลกัษณะของไตรลกัษณ์ท่ีวา่ สังขารทั้งปวงไม่เท่ียง 
สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์  ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา จากประโยคทั้ง ๓ น้ี จะมีทั้งค  าว่า สังขาร และ
ธรรมอยูใ่นกลุ่มธรรมเดียวกนั ดงันั้น เราควรจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจค าวา่ สังขาร กบั ค าวา่ 
ธรรม เสียก่อนเพื่อความเขา้ใจในไตรลกัษณ์อยา่งแทจ้ริง 
 ค าวา่ สังขาร ในไตรลกัษณ์มีความแตกต่างกนักบัค าวา่ สังขาร ในขนัธ์ ๕ กล่าวคือ สังขาร
ในไตรลกัษณ์นั้น หมายถึง สภาวะท่ีถูกปรุงแต่ง นั่นคือ สรรพส่ิงทั้งปวงท่ีเกิดจากปัจจยัปรุงแต่ง 
หรือเกิดจากส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีมารวมกนัข้ึนทั้งท่ีเป็นนามธรรมและท่ีเป็นรูปธรรม หรือทั้งท่ีมี
ใจครองและไม่มีใจครอง  ส่วน สังขาร ในขนัธ์ ๕ นั้น หมายถึง สภาวะท่ีปรุงแต่งจิต เป็นภาวะ
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัใจ ท่ีเป็นส่วนความดี เรียกวา่ กุศล ส่วนท่ีเป็นความชัว่ เรียกวา่ อกุศล ท่ีเป็นตวั
ปรุงแต่งของจิต เป็นนามธรรมอยา่งเดียว มีความหมายแคบกวา่สังขารในไตรลกัษณ์ 
 ส่วนค าว่า ธรรม ในไตรลกัษณ์ หมายถึง สรรพส่ิงทั้งปวงท่ีเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม
อนัประกอบข้ึนจากปัจจยัปรุงแต่งท่ีเรียกวา่ สังขตธรรม หรือ สังขาร และท่ีไม่เกิดจากการปรุงแต่ง
หรือปราศจากปัจจยัปรุงแต่งท่ีเรียกว่า อสังขตธรรม หรือ วิสังขาร อนัเป็นลกัษณะของนิพพาน 
นิพพานเป็นอสังขตธรรมหรือวสิังขาร เพราะปัจจยัปรุงแต่งไมได ้เป็นสภาพเท่ียงแทแ้น่นอน ผูใ้ดท่ี
ไดนิ้พพานแลว้จะเส่ือมจากนิพพานย่อมไม่มี “ผูบ้รรลุนิพพานขั้นพระอรหันต์จะไม่เวียนว่ายตาย
เกิดอีกเพราะดบัเพลิงกิเลสและเพลิงทุกขไ์ดห้มด นิพพานจึงเท่ียง แต่นิพพานเป็นอนตัตา เพราะหา
เจา้ของไม่ได ้แมจิ้ตก็ไม่มีในนิพพาน โดยเฉพาะขนัธนิพพานเพราะขนัธ์ ๕ ดบัไปหมดแลว้”๘๘ 

แต่มีค า ๆ หน่ึงในพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีครอบคลุมค าสอนในเร่ืองน้ี คือ ค าวา่ “สูญตา” 
หรือ ความว่างเปล่า อนัไดแ้ก่ ความวา่งเปล่าของตวัตน หรือ ความว่างเปล่าของส่ิงท่ีเรายึดติด เม่ือ
บางส่ิงเกิดการเปล่ียนแปลงอยูเ่ป็นนิจตามธรรมชาติหรือปราศจากความถาวร ส่ิงนั้นคือ ความวา่ง
เปล่า เม่ือเรามองเห็นความไม่แน่นอนของส่ิงต่าง ๆ เราก็จะไม่ยดึติดและมองวา่ทุกส่ิงลว้นวา่งเปล่า 
เม่ือเรารู้แจง้วา่ ไม่มีส่ิงใดท่ีคงทนเพราะส่ิงต่าง ๆ ยอ่มเปล่ียนแปลงไปตามกฎแห่งธรรมชาติ ไม่มีส่ิง
ใดท่ีมีตวัตน เราก็จะสามารถท าตวัเราเองให้วา่งเปล่าได ้ดงันั้น การหย ัง่รู้วา่ เราไม่ควรยึดติดกบัส่ิง

                                                 
๘๗ที.ม.๑๐/๑๘๖/๑๙๐. 
๘๘ ิิตวณฺ โณ ภิ กฺขุ , (พิ จิตร ตวณฺโณ , ว ัดโสมนัสวิหาร), วิปัสสนาภาวนา , 

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๕๓. 



 ๑๐๑ 

ใดจึงถือเป็นค าสอนท่ีเป็นแก่นแทแ้ละเป็นกุญแจในการปฏิบติัตนเขา้ถึงพุทธธรรมตามแนวทางของ
ธรรมชาตินิยม  

ดงัท่ีทราบแลว้วา่ ไตรลกัษณ์ เป็นลกัษณะสามญัของสรรพส่ิงทั้งหลายในความเป็น อนิจจงั 
ทุกข์ และอนัตตา  อนัเป็นความจริงท่ีแสดงตวัของมนัเองอยู่ตลอดเวลา แต่คนทัว่ไปมองไม่เห็น 
ทั้งน้ีเพราะมีส่ิงท่ีปิดบงัไวท้  าให้คนไม่สนใจหรือใส่ใจพิจารณาอย่างถูกตอ้ง จึงท าให้มองไม่เห็น
ลกัษณะของไตรลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนแมก้ระทัง่ในชีวิตประจ าวนัของตน ส่ิงท่ีเขา้มาบดบงัความจริงของ
ไตรลกัษณ์ คือ 

 ๑) สันตติ คือ การสืบต่อ หรือความเป็นไปอย่างต่อเน่ืองจะมาปิดบังอนิจจัง   นั่น
หมายความว่า ความเป็นไปอย่างต่อเน่ืองจะปิดบงัการเกิดดบัของกระบวนธรรมท่ีเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองและติดต่อกนัอยูทุ่กขณะ จนท าให้มนุษยเ์ช่ือวา่ ส่ิงนั้นคงท่ีถาวร เพราะมองไม่เห็นช่องวา่ง
ของการเกิดดบัแห่งอนิจจลกัษณะของสรรพส่ิงทั้งหลาย เช่นการเปล่ียนแปลงในร่างกายของเรา ทั้ง
ทางดา้นร่างกาย ผม ขน เล็บ ฟัน กระดูก และผิวหนงั เป็นตน้ ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามเวลา ถา้หาก
เราไม่ไดส้ังเกตก็จะมองเห็นการเปล่ียนแปลงไดย้าก เน่ืองจากมี สันตติ มาปิดบงัเอาไว ้

๒) อิริยาบถ คือ ความเคล่ือนไหวท่ีเป็นพลวตัท่ีเขา้มาปิดบงัทุกขลกัษณะ เน่ืองจากคนเรา
อยู่ในภาวะท่ีทนอยูไ่ม่ได ้ไม่สามารถให้คงสภาพเดิมได ้มีแรงบีบคั้นและขดัแยง้จึงท าให้เรามีการ
ขยบัเขยื้อนเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอิริยาบถเพื่อคลายสภาวะของการเกิดทุกข์ เช่น เรานัง่หรือยืน 
หรือน่ิงอยู่เฉย ๆ เป็นเวลานาน ๆ หากไม่มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอิริยาบถเลยย่อมท าให้เกิด
ผดิปกติทางร่างกายไม่วา่จะเป็นการปวดตามขอ้หรือชาตามร่างกายท าใหเ้ป็นทุกข ์แต่ในทางตรงกนั
ขา้มหากเรามีการปรับเปล่ียนอิริยาบถอยูเ่ร่ือย ๆ ทุกขณะเราจะรู้สึกผิดปกติในร่างกายหรือความบีบ
คั้นกดดนัท่ีเกิดข้ึน จึงกล่าวไดว้า่ อิริยาบถ เขา้มาปิดบงัไม่ให้เห็นทุกขลกัษณะ ซ่ึงความเป็นจริงแลว้
ทุกขน์ั้นมีอยู ่

๓) ฆนะ คือ ความเป็นมวล ความเป็นกอ้น ความเป็นแท่ง เป็นช้ิน เป็นอนั หรือเป็นหน่วย
รวมเป็นส่ิงเขา้มาปิดบงั อนตัตลกัษณะ นัน่หมายความวา่ ความจริงของสรรพส่ิงทั้งหลายท่ีเรียกช่ือ
อยา่งนั้น อยา่งน้ี ลว้นเกิดจากการเอาส่วนประกอบทั้งหลายมารวบรวมปรุงแต่งข้ึน และเราก็ไม่ใส่
ใจในการแยกธาตุเพราะฆนสัญญาปิดบงัไว ้ท าให้เราเขา้ใจว่าเป็นตวัตนของมนั แต่เม่ือแยกย่อย
ส่วนประกอบนั้นออกไปแลว้ ส่ิงท่ีเป็นหน่วยรวมท่ีเรียกวา่อยา่งนั้นอยา่งน้ียอ่มไม่มี เพราะความเป็น
ช้ิน เป็นอนั เป็นกอ้น หรือเป็นหน่วยรวม ซ่ึงความเป็นจริงแลว้เป็นเพียงสมมติข้ึนเท่านั้น 

สรุปรวมความไตรลักษณ์ก็คือ สรรพส่ิงทั้ งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจยัของมนัเองตาม
ธรรมดา เหตุปัจจยัมีมนัก็เกิด เหตุปัจจยัไม่มีมนัก็ดบั มนัไม่ได้ฟังค าสั่ง หรือค าขอร้องจากเราให้
เป็นไปตามท่ีเราปรารถนา มนัไม่เป็นของใครทั้งนั้น และมนัก็ไม่มีตวัตนท่ีแทจ้ริงของมนั ความเป็น 



 ๑๐๒ 

อนิจจงั ทุกขงั และอนตัตา เป็นภาวะท่ีสัมพนัธ์ต่อเน่ืองอยูด่ว้ยกนั และความเป็นเหตุผลแก่กนั ต่างก็
เกิดข้ึนตั้งอยู่แล้วก็ดบัสลาย เป็นปัจจยัสืบทอดกนั เป็นกระบวนธรรมท่ีเป็นไปตามเหตุปัจจยัใน
สภาพของอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา 

๒.๓.๘ ปรโตโฆสะ: การเรียนรู้โดยกระบวนการซึมซับจากกลัยาณมิตรสู่ธรรมสากจัฉา 
สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมความรู้ และเป็นสังคมการเรียนรู้ เป็นสังคมท่ีมนุษยจ์ะตอ้งมีการ

พฒันาตนเองให้เขา้ถึงองคค์วามรู้ใหม่ ๆ แนวความคิดใหม่ ๆ ท่ีสามารถด ารงชีวิตอยูอ่ย่างสงบสุข 
ส าหรับการเรียนรู้ตามนยัแห่งพุทธธรรมนั้นไดเ้นน้ความส าคญัขององคป์ระกอบ ๒ ประการในการ
พฒันามนุษย ์คือ ปรโตโฆสะ การเรียนรู้จากผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้มภายนอก กบั โยนิโสมนสิการ การ
เรียนรู้ท่ีเกิดจากการตริตรองพิจารณาโดยถูกตอ้งแยบคาย  
 หลกัการเรียนรู้โดยกระบวนการซึมซบัเกิดจากหลกัการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถร
วาทท่ีวา่ มนุษยเ์ป็นองคร์วมของขนัธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญาณ ซ่ึงสามารถสรุป
ไดเ้ป็นรูป กบั นาม  การเติบโตของชีวิตมนุษยน์อกจากจะเติบโตไปตามธรรมชาติแลว้ ชีวิตมนุษย์
ยงัมีการปรุงแต่งให้เรียนรู้ท่ีเกิดจากผสัสะโดยอายตนะทั้ง ๖ ไดแ้ก่ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผสั และ
ธรรมารมณ์ เม่ืออินทรีย ์๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ไดส้ัมผสัและสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและ
ส่ิงเร้าต่าง ๆ ก็จะเกิดความรู้สึกความรู้ชดั รู้แจง้ตามท่ีไดส้ัมผสัจริง 
 กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากผสัสะเป็นประสบการณ์ท่ีมนุษยไ์ดซึ้มซับและสะสมจากการ
เผชิญสถานการณ์ต่างๆ  การสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั รวมถึงการสังเกต การ
สัมผสั การทดลอง การคิดพิจารณา ส่ิงแหล่าน้ีช่วยใหม้นุษยเ์กิดการเรียนรู้ จะเห็นไดว้า่กระบวนการ
เรียนโดยการซึมซับ เป็นการเรียนรู้ท่ีซึมซับสะสมกลัน่กรองประสบการณ์แลว้ถูกเก็บลงไวใ้นจิต
เป็นการเรียนรู้ท่ีละเอียดอ่อนตอ้งมีการปฏิบติัอยูเ่นืองๆ และต่อเน่ืองเป็นนิจ จนเกิดเป็นองคค์วามรู้
ในระดบัจิตส านึก  แลว้ฉายออกมาเป็นความคิดเห็นและพฤติกรรมของมนุษย์ สุมน อมรวิวฒัน์ ได้
เสนอขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้แบบซึมซบัไว ้๔ ขั้นตอน คือ 

๑. การซึมซบัจากผสัสะ และอายตนะ ๖ เกิดข้ึนจากผูเ้รียนไดเ้ห็น  ไดย้ิน ไดก้ล่ินไดล้ิ้มรส 
ไดส้ัมผสั และไดเ้กิดการกระทบใจทางดา้นฉนัทะอยูเ่ป็นประจ าต่อเน่ืองเกิดศรัทธาต่อการเรียนรู้ 

๒  ครู พ่อ แม่ ผูเ้ป็นกลัยาณมิตร จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดส้ัมพนัธ์และมีปฏิกิริยาโตต้อบ 
การเรียนรู้จากตวัอยา่ง การทดลองปฏิบติัจริง การสนทนา การซกัถามถกเถียง การจบัประเด็น ช่วย
ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกชอบ ต่อจากนั้นผลของการท ากิจกรรมโดยมีผูใ้หญ่ช่วยแนะแนวทางหรือ
ผูเ้รียนคน้พบแนวทางดว้ยตนเองท าใหผู้เ้รียนไดก้ าหนดรู้สาระความจริงของส่ิงนั้นๆ 

๓. การรับรู้ของผูเ้รียน บางคร้ังอาจท าให้เกิดความรู้สึกและการก าหนดรู้อย่าง ผิวเผิน 
กระบวนการเรียนรู้แบบซึมซับ ซ่ึงมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้ท ากิจกรรม และเผชิญสถานการณ์ต่างๆ 



 ๑๐๓ 

บ่อยคร้ังเพื่อให้มีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์คิดไตร่ตรองหาเหตุผลและวิธีการต่างๆ ท่ีท าให้ตน
แกปั้ญหาได ้และสั่งสมไวเ้ป็นประสบการณ์... 

๔. เม่ือผูเ้รียนได้เผชิญสถานการณ์ ฝึกคิด ฝึกปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอผูเ้รียนย่อมได้ซึมซับ
ประสบการณ์อนัเป็นผลมาจากกิจกรรมนั้น เกิดความเข้าใจความรู้แจ้ง ผลการเรียนรู้น้ีในพุทธ
ศาสตร์เรียกวา่ วญิญาณ (Consciousness) ๘๙ 
ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้โดยกระบวนการซึมซบั ไดแ้ก่ 
 (๑)  ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดและอบอุ่นในครอบครัว 
 (๒) โอกาสท่ีผูเ้รียนไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ และไดส้ัมผสักบัธรรมชาติ 
 (๓)  การท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมของกลุ่มสัมพนัธ์ 
 (๔) ส่ิงเร้า หรือตวักระตุน้เป็นส่ือโสตทศัน์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 (๕) ความเป็นกลัยาณมิตรตลอดกระบวนการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการซึมซับ จะมีประสิทธิภาพไดน้ั้นข้ึนอยู่กบับรรยากาศท่ีดี 
ผูเ้รียนมีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข มีความสบายใจ เป็นอิสระในความคิด มีความปลอดโปร่งโล่งเบา 
เป็นกระบวนการกลัยาณมิตร ผูส้อนหรือกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ตอ้งปลุกเร้าให้เกิดการคิด
วเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์ผูเ้รียนเกิดการรับรู้ ไดเ้รียนรู้ ไดค้วามคิด และประสบการณ์ท่ีดี สะสมซึม
ซบัเขา้สู่จิตใจทีละน้อย แลว้แสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีดีงาม การเรียนรู้โดยกระบวนการซึมซับมี
ลักษณะการเรียนรู้ ๒ วิธี  คือ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกัลยาณมิตร และการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการธรรมสากจัฉา 

๒.๓.๘.๑  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลัยาณมิตร   
 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นการสั่งสอนฝึกอบรม
คนทั้งคน ชีวิตทั้งชีวิต โดยมีหลกัการเรียนรู้หลายแบบหลายวิธีท่ีจะขดัเกลาจิตใจของผูเ้รียนให้เกิด
การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง การเรียนรู้โดยปรโตโฆสะ เป็นกระบวนการซึมซบัท่ีเนน้กิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
เผชิญ สัมผสั และสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมจนเกิดการเรียนรู้และซึมซับลงสู่ภายในจิตใจตน ทุก
องคป์ระกอบและปัจจยัของการเรียนรู้มีความเช่ือมโยงและผสมผสานกลมกลืนกนัโดยตลอด และ
ทุกกระบวนการของการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนและฝึกหดัปฏิบติัให้
ครบถว้นทุกองคป์ระกอบทั้งครบและสมบูรณ์พร้อมทั้ง ปริยติั ปฏิบติั และปฏิเวธ 

                                                 
๘๙สุมน อมรวิวฒัน์, หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม, อา้งแล้ว, หน้า 

๑๒๒.  



 ๑๐๔ 

 กระบวนการเรียนรู้โดยกลัยาณมิตร ในกระบวนการพฒันาปัญญาจดัเป็นการเจริญปัญญา
ในขั้นศรัทธา ส่วนในกระบวนการเรียนรู้ ความมีกัลยาณมิตรจะครอบคลุมทั้งผูอ้บรมสั่งสอน
ผูเ้ก่ียวข้อง ตลอดจนถึงหลักการ เทคนิค วิธีการ และอุบายต่าง ๆ ในการเรียนรู้ร่วมกนั เป็นการ
เรียนรู้ท่ีฝีกหดัอบรมท่ีค านึงถึงบทบาทหนา้ท่ี  สถานะของตนและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น โดยมีฐาน
ความคิด คือ การยอมรับ ความเคารพให้เกียรติ ความเมตตา และการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  ซ่ึงได้มี
หลกัธรรมอธิบายไวใ้นเร่ืองมิตรแท ้๔ ประเภท ทิศ ๖ กลัยาณมิตรธรรม ๗ เป็นตน้   

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) ไดอ้ธิบายค า “กลัยาณมิตร” วา่ 
 ...มิได้หมายถึง เพื่อนท่ีดีอย่างในความหมายสามัญเท่านั้ น แต่หมายถึง 
บุคคลท่ีเพียบพร้อมดว้ยคุณสมบติัท่ีจะสั่งสอน แนะน า ช้ีแจง ชกัจูงช่วยบอกช่องทาง 
หรือเป็นตวัอย่างให้ผูอ่ื้นด าเนินไปในมรรคาแห่งการฝึกอบรมอยา่งถูกตอ้งในระบบ
การศึกษาอบรม ความมีกลัยาณมิตรควรมีความหมายครอบคลุมทั้งตวั บุคคล ผูอ้บรม
สั่งสอน เช่น พ่อ แม่ครูอาจารย ์เป็นตน้ ทั้งคุณสมบติัของผูส้อน ทั้งหลกัการ วิธีการ 
อุปกรณ์อุบายต่างๆ ในการสอน และการจดัด าเนินการต่างๆ ทุกอย่างท่ีผูมี้หน้าท่ีให้
การศึกษาจะพึงจดัท า เพื่อใหก้ารศึกษาอบรมไดผ้ลดี... ๙๐ 

  
พระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่า “กลัยาณมิตร” คือ เพื่อนท่ีดี  เป็นผูท่ี้คอยช้ีแนะ ช่วยเหลือ

เก้ือกูล แนะน า  ชกัจูง บอกช่องทางท่ีดี ท่ีถูกตอ้งให้กบัมิตรแห่งตน กลัยาณมิตรมีความส าคญัมาก
ในกระบวนการเรียนรู้  ดัง่ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสกบัพุทธสาวกทั้งหลายวา่ 

“ภิกษุทั้งหลาย เม่ือดวงอาทิตยอุ์ทยัอยูย่อ่มมีแสงอรุณข้ึนมาก่อนเป็นบุพนิมิต 
ฉันใด ความมีกัลยาณมิตรก็ เป็นตัวน าเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดข้ึนของอริย
อษัฎางคิกมรรคแก่ภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผูมี้กลัยาณมิตรพึงหวงัส่ิงน้ีได ้คือ จกัเจริญ จกั
ท าใหม้ากซ่ึงอริยอษัฎางคิกมรรค” ๙๑ 

“ภิกษุทั้งหลาย เม่ือดวงอาทิตยอุ์ทยัอยูย่อ่มมีแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตมา
ก่อนฉนัใด ความมีกลัยาณมิตรก็เป็นตวัน า เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดข้ึนของโพชฌงค ์
๗ แก่ภิกษุฉันนั้น ภิกษุผูมี้กลัยาณมิตรพึงหวงัส่ิงน้ีได ้คือ จกัเจริญ การท าให้มากซ่ึง
โพชฌงค ์๗” ๙๒  

                                                 
๙๐พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม , อา้งแลว้,หนา้๖๒๓. 
๙๑ส .ม. ๑๙/๑๒๙/๓๕. 
๙๒ส .ม. ๑๙/๔๑๑/๑๒๕. 



 ๑๐๕ 

“ส าหรับภิกษุผู ้เป็นเสขะ ยงัไม่บรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจาก
โยคะอนัยอดเยี่ยม เราไม่เล็งเห็นองคป์ระกอบภายนอกอยา่งอ่ืนแมส้ักอยา่งหน่ึง ท่ีมี
ประโยชน์มากเหมือนความมีกลัยาณมิตรเลย ภิกษุผูมี้กลัยาณมิตร ยอ่มก าจดัอกุศลได้
และยอ่มบ าเพญ็กุศลใหเ้กิดข้ึน” ๙๓  
 
พุทธพจน์ท่ียกมาอา้งน้ี จะเห็นวา่ พระพุทธเจา้ทรงให้ความส าคญัของความมีกลัยาณมิตร

เป็นอย่างยิ่ง ค  าสั่งสอนของพระพุทธเจา้มีหลักธรรมท่ีย  ้าถึงความส าคญัของการคบหาและการ
เสวนากบัคนดีมากมาย เช่น ความมีกลัยาณมิตรเป็นขอ้ธรรมอย่างหน่ึงท่ีเป็นไปเพื่อบรรลุทิฎฐธัม
มิกตัถะ๙๔  การคบมิตรและปฏิบติัถูกตอ้งต่อมิตรในค าสอนเร่ืองทิศ ๖๙๕ ความมีกลัยาณมิตรเป็น
หลกัธรรมขอ้หน่ึงในนาถกรณธรรมหรือธรรมท่ีท าให้พึ่งตนได ้๑๐ ประการ๙๖ หรือท่ีมีกล่าวไวใ้น
เร่ืองธรรมน าชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองดุจลอ้น ารถสู่ท่ีหมาย  เก่ียวกบัการเสวนากบัสัตบุรุษอนัเป็น
ธรรมขอ้หน่ึงในจกัร ๔๙๗ เป็นตน้ ความมีกลัยาณมิตร จดัว่าเป็นกระบวนการพฒันาปัญญา เป็น
ระดบัความเจริญปัญญาในขั้นศรัทธา 

การอยูร่่วมกนัในสังคมของมนุษยน์อกจากจะปฏิบติัตนให้ครบถว้นตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนท่ีมีต่อสังคมแลว้  มนุษยจ์ะตอ้งมีเมตตาธรรม ช่วยเหลือเก้ือกูล เผื่อแผแ่บ่งปัน ช้ีแนะแนวทางท่ี
ถูกท่ีควร และแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกนัและกนัเสมอ มีคารวธรรมเคารพนบัถือกนั มีน ้ าใจต่อกนั มี
ฉนัทะในการตั้งใจใฝ่รู้ มีสุจริตธรรม ซ่ือสัตยแ์ละสร้างความไวว้างใจต่อกนั  ทั้งน้ีทุกฝ่ายในสังคม
ตอ้งมีศรัทธาต่อกนั และใชปั้ญญาในการประพฤติปฏิบติัหนา้ท่ีของตนให้ถูกตอ้งและเหมาะสมตาม
สถานะแห่งตน 
 วธีิการเรียนรู้ในกระบวนการกลัยาณมิตร เป็นกระบวนการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
เพื่อจุดมุ่งหมาย ๒ ประการ คือ (๑) ช้ีทางบรรเทาทุกข ์และ (๒) ช้ีสุขเกษมศานต์ และกระบวนการ
กลัยาณมิตรไดใ้ช้หลกัขั้นตอนการแนะน าสั่งสอนท่ีพิสูจน์แลว้ว่าช่วยให้คนพน้ทุกข์ได ้ซ่ึงไดแ้ก่
หลกัอริยสัจ ๔ โดยอธิบายวา่ 
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 ๑๐๖ 

 ถา้ทุกขคื์อปัญหา การช้ีทางบรรเทาทุกข ์จึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 ๑) การสร้างศรัทธาและความไวว้างใจระหวา่งผูท่ี้มีทุกขก์บั  ผูเ้ป็นกลัยาณมิตร 
๒) การก าหนดปัญหา และการจดัประเด็นปัญหา 
๓) การคิดวิเคราะห์ เหตุ ปัจจยั ท่ีท าให้เกิดปัญหา ดว้ยวิธีการคิดร่วมกนัแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ซ่ึง กนัและกนั 
๔) การจดัล าดบัความเขม้ หรือระดบัความซับซ้อนของปัญหาขั้นตอนท่ีกล่าวน้ี สรุปได ้

คือ ทุกข์ และสมุทยัในอริยสัจ เป็นการ ศึกษาให้รู้ทุกข์และเหตุของทุกข์การช้ีสุขเกษมศานต์ มี
ขั้นตอนดงัน้ี 

 ๑) การก าหนดจุดหมายของการแกปั้ญหาสภาพภาวะท่ีพึงประสงค์  ท่ีแสดงวา่หลุด
พน้จากปัญหา  

๒)  การวเิคราะห์ ทดลอง ความเป็นไปได ้ทางเลือกของการแกปั้ญหา 
๓)  การจดัล าดบัจุดมุ่งหมายของภาวะพน้ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนก่อน-หลงั  เร็ว-ช้า ยาก-

ง่าย ตอ้งท าเอง-ตอ้งขอความช่วยเหลือ ฯลฯ 
๔) การปฏิบติัลงมือแกปั้ญหาตามวธีิการท่ีเหมาะสมตามแนวทางมรรคมีองค ์๘ 

ขั้นตอนทั้ง ๔ ขั้นน้ี สรุปได ้คือ นิโรธ และมรรค ๙๘ 
 ในฐานะท่ีกลัยาณมิตรตอ้งท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นแนะน าสั่งสอน การให้
ค  าปรึกษา หรือแมก้ระทัง่การท างานร่วมกนั คุณสมบติัของกลัยาณมิตรจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีควรมี 
คุณสมบติัดงักล่าวเรียกวา่ กลัยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ๙๙ ประกอบดว้ย 
 ๑) ปิโย น่ารัก กล่าวคือ สร้างความสนิทสนม เขา้ถึงจิตใจ เป็นกนัเอง ยิม้แจ่มใส จริงใจ 
 ๒) ครุ น่าเคารพ กล่าวคือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะน่านบัถือ น่ายกยอ่ง ท าให้เกิด
ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภยั และเป็นท่ีพึ่งได ้
 ๓) ภาวนิโย น่าเจริญใจ กล่าวคือ มีความรู้ ความสามารถจริง เป็นผูฝึ้กฝนแสวงหาความรู้
ปรับปรุงตนอยูเ่สมอ เป็นท่ีน่ายกยอ่งควรเอาเป็นตวัอยา่ง 
 ๔) วตัตา รู้จกัพูด กล่าวคือ รู้วา่เม่ือไหร่ควรจะพูด และพูดอะไร อยา่งไร รู้จกัช้ีแจงใหเ้ขา้ใจ 
คอยใหค้  าแนะน าวา่กล่าวตกัเตือน และเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 

                                                 
๙๘สุมน อมรวิวฒัน์, หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม, อา้งแล้ว, หน้า 

๑๒๘. 
๙๙องฺ.สตฺตก. ๒๓/๑๔๔/๒๖๙.  



 ๑๐๗ 

 ๕) วจนกัขโม ทนต่อถอ้ยค า หรือ อดทนต่อค าพูดของผูอ่ื้น กล่าวคือ พร้อมท่ีจะรับฟังค า
เตือนค าวพิากษว์ิจารณ์ต่าง ๆ รับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น ตลอดทั้งพร้อมท่ีรับฟังค าปรึกษาซกัถาม
จากผูอ่ื้น 
 ๖) คมัภีรัญจะ กะถงั กตัตา แถลงเร่ืองท่ีล ้าลึกได ้กล่าวคือ สามารถกล่าวช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
ลึกซ้ึงซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจได ้และสามารถสอนหรือแนะน าใหเ้รียนรู้เร่ืองราวท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึนไปได ้
 ๗) โน จฏัฐาเน นิโยชะเย ไม่ชกัน าไปในอฐาน กล่าวคือ ไม่ชกัจูงไปในทางท่ีเส่ือมเสีย หรือ
ในเร่ืองท่ีเหลวไหลไม่สมควร 

หรือพุทธพจน์ท่ีแม้จะไม่ได้ระบุว่าเป็นขอ้ก าหนดคุณสมบติัของกลัยาณมิตรโดยตรง แต่
โดยนยัแลว้ก็ถือวา่เป็นคุณสมบติัประกอบของกลัยาณมิตรได ้ดงัพุทธพจน์วา่ 

 “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นผูส้ามารถท่ีจะ
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เก้ือกูลทั้ งแกตนและแก่ผูอ่ื้น ธรรม ๖ ประการนั้นเป็นไฉน 
กล่าวคือ ภิกษุ (๑) เป็นผูมี้ความเขา้ใจรวดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย (๒) เป็นผูท้รงจ า
ธรรมท่ีสดบัแลว้ได ้ (๓) เป็นผูพ้ิจารณาความหมายใจความของธรรมท่ีทรงจ าไวไ้ด ้
(๔)ขา้ใจความหมาย (อรรถ) เขา้ใจหลกั (ธรรม) ดีแลว้ปฏิบติัธรรมถูกตอ้งหลกัการ
และความมุ่งหมายของธรรมนั้น ๆ (๕) เป็นผูมี้วาจางามกล่าวกลัยาณพจน์สละสลวย 
ฉะฉาน ท าให้รู้เน้ือความจะแจง้ (๖) เป็นผูส้ามารถแสดงธรรมท่ีช้ีให้ ชัด ชวนให้
ปฏิบติั เร้าใหก้ลา้ ปลุกใหร่้าเริงได ้แก่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย” ๑๐๐ 
 
จากการศึกษาสาระส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ด้วยกัลยาณมิตรแล้ว สามารถสรุป

สาระส าคญัได ้ดงัต่อไปน้ี คือ 
ประการท่ีหน่ึง คือ การสร้างพื้นฐานความไวว้างใจ และศรัทธาท่ีมีต่อกนัระหวา่งผูเ้รียนกบั

ผูท่ี้เป็นกลัยาณมิตร 
ประการท่ีสอง คือ ความเป็นกัลยาณมิตรต้องมี (๑) คุณลักษณ์ ท่ีน่าเคารพนับถือ และ

ศรัทธา (๒) ตอ้งมีคุณสมบติั คือ ความรู้ ภูมิปัญญา สามารถส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
(๓) ตอ้งมีคุณธรรม อดทน อ่อนโยน มีเมตตา 

ประการท่ีสาม ตอ้งจดักิจกรรมขั้นการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลกัของอริยสัจ ๔ โดย
เน้นการเขา้ใจรู้จริงในปัญหา สามารถวิเคราะห์ และปฏิบติัตามหลกักระบวนการเรียนรู้ตามแนว
อริยสัจ ๔ ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

                                                 
๑๐๐องฺ.อฏ ก. ๒๓/๑๕๒/๒๘๑.  



 ๑๐๘ 

ประการท่ีส่ี  คือ ทุกฝ่ายต้องมีความเมตตา กรุณา และมีความจริงใจต่อกัน ร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า ร่วมกันแก้ปัญหา ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันและเรียนรู้จากกันและกัน จะท าให้
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสน์บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้เพราะกระบวนการกลัยาณมิตร
เนน้การผสมผสานการฝึกอบรมตนเองใหส้ามารถพึ่งพาตนเองไดอี้กทั้งยงัเป็นท่ีพึ่งของผูอ่ื้นได ้ 

แต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ด้วยกลัยาณมิตร ตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือสาร การ
ยอมรับ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การวิเคราะห์ร่วมกนั ช่วยกนัหาข่าวสารขอ้มูล การก าหนด
วธีิการ และการร่วมมือร่วมใจกนั เพื่อใหส้ังคมไทยในอนาคตกา้วสู่ภาวะสันติดว้ยเมตตาธรรม 

๒.๓.๘.๒  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการธรรมสากจัฉา  
 ภายหลงัจากท่ีพระพุทธเจา้ทรงคน้พบหลกัสัจธรรมและกฎธรรมชาติตามความเป็นจริงดว้ย
พระองค์เองแลว้ พระพุทธเจา้ไดท้รงน ามาแสดงให้ชาวโลกไดรั้บรู้ โดยทรงใชว้ิธีสั่งสอนดว้ยการ
ส่ือสารทางวาจาเป็นส่วนใหญ่  ทั้งท่ีสอนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ลกัษณะรูปแบบพุทธวิธีการ
สอนแบบหน่ึง คือ พระพุทธเจา้ทรงใชว้ธีิการสนทนาธรรม ปุจฉา วิสัชนา  น าธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม
และเหตุการณ์ต่างๆ มาเปรียบเทียบ ยกตวัอยา่ง ขยายค าสอนเพื่อใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจชดัเจนยิง่ข้ึน 
 ในมงคลสูตร ท่ีเป็นหลกัธรรมอนัน ามาซ่ึงความสุขความเจริญ ๓๘ ประการนั้น มงคลขอ้ 
๒๖ มีบทคาถาวา่ “กาเลน ธมฺมสฺสวน ”  แปลวา่ การฟังธรรมตามกาล  และมงคลขอ้ ๓๐ มีบทคาถา
วา่  “กาเลน ธมฺมสากจฺฉา” แปลวา่ การสนทนาธรรมตามกาล 
 หากเราพิจารณาตามความหมายของมงคลทั้ง ๒ ขอ้แลว้ จะเห็นไดว้า่มงคลขอ้ ๒๖ เป็นการ
ฟังค าสั่งสอนเท่านั้น ส่วนมงคลขอ้ ๓๐ เป็นการสนทนาธรรม ซ่ึงมีลกัษณะของการปุจฉา-วิสัชนา 
ซกัถามแลกเปล่ียนความคิดเห็น การคน้ควา้หาค าตอบและร่วมกนัอภิปรายเน้ือหาสาระจนแจ่มแจง้
ชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ฉะนั้น วิธีการฝึกใหค้นรู้จกัคิด และคิดเป็น ส่วนหน่ึงก็ตอ้งอาศยัการสนทนาโตต้อบหรือท่ี
เรียกว่า “ธรรมสากจัฉา” คือ การสนทนาธรรม ดงัท่ีพระพุทธองค์ตรัสว่า “ กาเลน ธมฺมสากจฺ-ฉา 
เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ” การสนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอนัสูงสุด เพราะการสนทนาธรรมจะตอ้งมี
การถาม-ตอบ หรือ ปุจฉา-วสิัชนา ซ่ึงตวัอยา่งของธรรมสากจัฉา หรือการ ปุจฉา-วสิัชนาจะมีปรากฏ
อยูใ่น “กถาวตัถุ” ในพระไตรปิฎกเล่มท่ี ๓๗ และคมัภีร์มิลินทปัญหา ซ่ึงผูส้นใจในเร่ืองน้ีสามารถ
คน้ควา้เพิ่มไดต้ามท่ีบอกกล่าวไว ้
 การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการธรรมสากจัฉานั้น เป็นการสนทนาซกัถามหรือโตต้อบกนัตาม
หลกัวิชาการ ผูท่ี้จะสนทนาโตต้อบตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถฟัง 
จบัประเด็น วเิคราะห์ และสามารถแสดงความคิดเห็นโตต้อบดว้ยความชดัเจน 

 



 ๑๐๙ 

 
หลกัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการธรรมสากจัฉามีวธีิการ ๔ ขั้นตอน คือ 
(๑) การแสวงหาความรู้ คือ หลงัจากท่ีไดศึ้กษามาแลว้ หรือฟังธรรมมาแลว้ ผูเ้รียนจ าเป็นท่ี

แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น การอ่าน การคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม การสังเกต 
การฝึกหัดอบรม การจดบนัทึก เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อการเตรียมความพร้อมในการสนทนาแลกเปล่ียน
แสดงความคิดเห็นต่อไป 

(๒) การคน้พบประเด็นความรู้ คือ เม่ือผูเ้รียนไดแ้สวงหาความรู้จนไดข้อ้มูลมากพอแลว้ ก็
มาจดัหมวดหมู่จ  าแนกขอ้มูลนั้นไวเ้ป็นประเด็นต่างๆ ให้ชดัเจน เพื่อท่ีสามารถน ามาแสดงเป็นเหตุ
เป็นผลในการสนทนาได ้

(๓) การวเิคราะห์และประเมินค่าความรู้ คือ เม่ือไดจ้ดัแยกจ าแนกประเด็นความรู้ต่างๆ แลว้
น ามาวิเคราะห์ถึงแนวคิด แนวปฏิบติั โดยการวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ เห็น
คุณค่าและแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน 

(๔) การปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความรู้และทบทวน คือ การปฏิบัติตามความคิด ความรู้ท่ีได้
วิเคราะห์มาแล้ว ด้วยการมีส่วนร่วมในการสนทนา การแสดงความคิดเห็นร่วมกนักบัผูอ่ื้น แล้ว
น ามาประเมินผลของการปฏิบติัเพื่อปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยูต่ลอดเวลา 

ขอ้ควรปฏิบติัก่อนท่ีจะน าเขา้สู่ขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการธรรมสากจัฉา ตอ้งเร่ิม
กระบวนการธรรมสากัจฉาด้วยการสร้างศรัทธา ความเช่ือมัน่ เล่ือมใส เห็นคุณค่าของการเรียน 
สร้างความเช่ือถือไวว้างใจต่อกนัและกนัระหว่างครูกบัศิษย ์นอกจากนั้นควรจดับรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นตวัเร้า ตวักระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 

จากการศึกษาหลกัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการธรรมสากัจฉา เห็นว่ากระบวนการธรรม
สากจัฉาท่ีดีควรมีหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

(๑)  ทุกฝ่ายตอ้งยอมรับนบัถือกนั ทั้งผูเ้ป็นอาจารยแ์ละผูเ้ป็นศิษย ์โดยให้โอกาสเท่าเทียม
กนั ไม่บงัคบัใหเ้ช่ือ และไม่ผกูขาดความคิด 

(๒) ต้องเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน แสดงความคิดเห็นตรงตามเน้ือหา โต้ตอบ
ซกัถามดว้ยความบริสุทธ์ิใจ เพื่อประโยชน์ร่วมกนัมากท่ีสุด 

(๓) ทุกฝ่ายตอ้งรับผิดชอบและถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีจะตอ้งแสวงหาความกระจ่างชัดเจนใน
เน้ือหาท่ีร่วมสนทนาใหก้บักลุ่มมากท่ีสุด 

(๔)  การสนทนาธรรมไม่ใช้การโตแ้ยง้หรือโตเ้ถียงท่ีเอาแพช้นะกนัดว้ยคารม แต่เป็นการ
แสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองต่างๆ เพื่อใหผู้ฟั้งพิจารณาตดัสินดว้ยปัญญาของตนเอง 



 ๑๑๐ 

(๕)  มีการอธิบายยกตวัอย่างเปรียบเทียบประกอบการสนทนาหรือภิปราย แสดงความ
คิดเห็น เพื่อความเขา้ใจใหช้ดัเจนข้ึน 

(๖) ทุกฝ่ายต้องเป็นกัลยาณมิตร พร้อมช่วยเหลือ อนุเคราะห์ให้เพื่อนได้รับความรู้ 
เสริมสร้างแรงจูงใจใหแ้สดงความคิดเห็น และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในกลุ่มใหม้ากท่ีสุด  

การเรียนรู้โดยกระบวนการธรรมสากจัฉา เป็นการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างทกัษะของผูเ้รียน ทั้ง
ทกัษะภาษา ทกัษะการคิดหาเหตุผล ทกัษะในการแสวงหาความรู้ ทกัษะทางดา้นสังคม ทกัษะการ
ท างานเป็นทีม อีกทั้งยงัเสริมสร้างคุณธรรม และความเป็นกลัยาณมิตร 

การน าหลักการเรียนรู้โดยกระบวนการซึมซับด้วยกระบวนการกัลยาณมิตร และ
กระบวนการธรรมสากจัฉามาใชใ้นการศึกษาตามแนวพุทธศาสนาในปัจจุบนั สามารถน ามาปฏิบติั
ไดท้ั้งท่ีเป็นการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ อีกทั้งสามารถน ามาใชเ้ป็นการศึกษาอิสระ
ตามอธัยาศยั เพราะการสนทนาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ท าใหเ้กิดสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง
มากข้ึน ทั้งน้ีประเด็นหัวขอ้การสนทนาก็มิไดจ้  ากดัอยู่เฉพาะหัวขอ้ธรรมะเท่านั้น เราสามารถน า
เน้ือหาสาระเพิ่มเติมใหห้ลากหลายตามเหตุการณ์และความสนใจของคนในสังคม   

กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้โดยกระบวนการซึมซับเป็นการเรียนรู้ท่ีหย ัง่ลึกลงสู่นิสัยของ
มนุษย ์แลว้กลายเป็นจิตส านึกท่ีติดอยู่ภายในจิตใจ การเรียนรู้แบบซึมซับมีทั้งผลดีและผลร้าย นัน่
หมายถึง ถ้ามีองค์ประกอบ และ ปัจจัยของกระบวนการเรียนรู้ท่ี ช้ีน าและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนซึมซับเอาไวย้่อมเป็นผลดี แต่ถา้องค์ประกอบและปัจจยัของกระบวนการ
เรียนรู้เป็นแบบอยา่งและมีการช้ีน าท่ีไม่ดี ผลของการเรียนรู้ก็ยอ่มเป็นเร่ืองไม่ดี และส่ิงท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ก็จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมโดยอตัโนมติัใหป้รากฏแก่สังคม  

อน่ึง ลักษณะของการเรียนรู้โดยกระบวนการซึมซับด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรและ
กระบวนการธรรมสากจัฉานั้น พระพุทธเจา้ทรงปฏิบติัพระองคเ์ป็นตวัอย่างท่ีดีให้เห็นแลว้ ดงัท่ีมี
กล่าวไวใ้นพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจา้เก่ียวกบัพุทธกิจประจ าวนัหรือกิจวตัรประจ าวนั
ของพระองค ์วา่ พุทธกิจประจ าวนัแบ่งออกเป็น ๕ เวลา๑๐๑ ดงัน้ี 

๑) ปุเรภตัตกิจ พุทธกิจในภาคเช้า ได้แก่ ทรงต่ืนพระบรรทมแต่เช้า เสด็จออกบิณฑบาต 
เสวยแลว้ ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนในท่ีนั้น ๆ  แลว้เสด็จเขา้พระคนัธกุฎี 

๒) ปัจฉาภตัตกิจ พุทธกิจภาคบ่าย แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ เสด็จออกจากคนัธกุฎี 
ทรงโอวาทภิกษุสงฆ์ เสร็จแลว้พระสงฆ์แยกยา้ยกนัไปปฏิบติัธรรมในท่ีต่าง ๆ พระองค์เสด็จเขา้

                                                 
๑๐๑ที.อ. ๑/๗๐-๗๕; องฺ.อ. ๑/๘๓.  



 ๑๑๑ 

คนัธกุฎีทรงพกัผอ่นชัว่ระยะหน่ึง ระยะท่ี ๒ ทรงพิจารณาตรวจดูความเป็นไปของชาวโลก ระยะท่ี 
๓ ประชาชนในถ่ินนั้น ๆ มาประชุมในธรรมสภา และพระองคท์รงแสดงธรรมโปรด 

๓) ปุริมยามกิจ พุทธกิจยามท่ี ๑ ของราตรี หลงัจากท่ีพระองคท์รงพกัผอ่นจากพุทธกิจภาค
กลางวนัอยูพ่กัหน่ึง พระสงฆม์าเขา้เฝ้า ทูลถามปัญหาบา้ง ขอกรรมฐานบา้ง ขอให้ทรงแสดงธรรม
บา้ง ทรงใชเ้วลาตลอดยามแรกน้ีสนองความประสงคข์องพระสงฆ ์

๔) มชัฌิมยาม พุทธกิจในมชัฌิมยาม เม่ือพระสงฆแ์ยกยา้ยไปแลว้ ทรงใชเ้วลาท่ีสองน้ีตอบ
ปัญหาพวกเทพทั้งหลายท่ีมาเขา้เฝ้า 

๕) ปัจฉิมยาม พุทธกิจในปัจฉิมยาม ทรงแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะแรก เสด็จด าเนิน
จงกรมเพื่อให้พระวรกายไดผ้่อนคลาย ระยะท่ี ๒ เสด็จเขา้คนัธกุฎี ทรงบรรทมสีหไสยาสน์อยา่งมี
สติสัมปชญัญะ ระยะท่ี ๓ เสด็จประทบันัง่พิจารณาสอดส่องเลือกสรรวา่ ในวนัต่อไปมีบุคคลใดท่ี
ควรเสด็จไปโปรดโดยเฉพาะเป็นพิเศษ เม่ือทรงก าหนดพระทยัไวแ้ลว้ ก็จะเสด็จไปโปรดในภาค
พุทธกิจท่ี ๑ 

๒.๓.๙ จิตตภาวนา: กระบวนการเรียนรู้โดยการพฒันาจิต  
 พระพุทธศาสนาเถรวาท ถือว่า จิตมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในเร่ืองของการเรียนรู้ กล่าวคือ 
จิตเป็นจุดเร่ิมตน้ของการท าดีหรือท าชัว่ นัน่คือ เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของมนุษย ์และจะเป็นตวั
เก็บส่ิงเหล่าน้ีไวจ้นกลายมาเป็นพื้นฐานของชีวิตของมนุษยท่ี์เรียกว่า สันดาน ถา้มีพื้นฐานดีก็จะมี
สันดานดี แต่ถา้มีความชัว่เป็นพื้นฐานก็จะมีสันดานชัว่ จิตจะเป็นตวัรับผลของการกระท าโดยตรง 
จิตจะสกปรก จะบริสุทธ์ิ จะทุกข ์จะสุข จิตจะเป็นตวัรับผลและสืบทอดจากชีวิตหน่ึงไปยงัอีกชีวิต
หน่ึงซ่ึงเป็นเร่ืองของกรรม แต่อยา่งไรก็ตาม จิตก็เป็นตวัแปรท่ีส าคญัของการใหผ้ลของกรรม ข้ึนอยู่
กบัสภาพจิตในขณะท่ีประกอบกรรมนั้น ๆ ว่ามีเจตนาอย่างไร ซ่ึงย่อมส่งผลของการกระท านั้น ๆ 
แตกต่างกนัไป ตามธรรมดากายกบัจิตของมนุษยท์  างานร่วมกนัอยา่งแยกกนัไม่ออก นัน่คือ จิตคิด
อยา่งไร อยากท าอะไร กายก็จะท าอยา่งนั้น ถา้คิดไม่ดีพฤติกรรมท่ีแสดงออกก็ไม่มีความส ารวมท่ีจะ
ประพฤติปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามธรรมท าให้เดือดร้อน จิตก็วุน่วาย วิตกกงัวล เคร่งเครียด ร่างกายก็พอ
ไม่สบายซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดโรคทางกายข้ึนได ้

การพฒันาจิต เป็นกระบวนการของการพฒันาจิตหรือการอบรมจิตให้มีสติ  สมาธิ และ
ปัญญา เป็นการฝึกจิตให้สงบน่ิงปราศจากความโลภ ความโกรธและความหลง ผูท่ี้เจริญสมาธิ
ภาวนาหรือพฒันาจิต หรือท่ีเรียกวา่ ฝึกสมาธิหรือฝึกสติ จะเป็นผูท่ี้มีจิตใจสงบ มีสมาธิและท างาน
ต่าง ๆ ส าเร็จไดด้ว้ยดี ดัง่ท่ีมีกล่าวไวใ้นพระสูตรวา่ “ผูมี้จิตเป็นสมาธิ ยอ่มรู้ตามจริง”๑๐๒ และ “เม่ือ

                                                 
๑๐๒ส .ข. ๑๗/๒๗/๑๕. 



 ๑๑๒ 

จิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิ ผอ่งแผว้แลว้ ยอ้มนอ้มจิตไปเพื่อระลึก...เพื่อเห็น...เพื่อขจดั...ก็ระลึกได.้..เห็น
ได.้..ขจดัได.้..”๑๐๓ 

การพฒันาจิตใจ คือ การปฏิบัติสมาธิภาวนา และวิปัสสนาภาวนา ซ่ึงในทางพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาท ถือว่าเป็นการปฏิบติัท่ีมุ่งช าระล้างจิตให้ปราศจากกิเลสทั้ งปวง และเขา้ใจรู้แจ้ง
เห็นชดัตามความเป็นจริงของสรรพส่ิงทั้งหลาย ในการพฒันาจิตใจ หรือ เรียกวา่ จิตตภาวนา 

จิตตภานา มี ๒ ลกัษณะ คือ สมาธิภาวนา และ ปัญญาภานา หรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึงวา่ สมถ
ภาวนา และวิปัสสนาภาวนา ค าวา่ “ภาวนา” คือ การท าให้มีข้ึน ให้เป็นข้ึน แต่ถา้แปลกนัตามอรรถ 
ไดค้วามว่า “อบรมเจริญ” ซ่ึงมีความหมายถึงการปฏิบติั ส่วนค าวา่ “สมาธิ” แปลวา่ ความตั้งจิตมัน่ 
ค  าวา่ “สมถะ” แปลว่า “ความสงบจิตใจ” ทั้งค  าว่า สมาธิ และสมถะ หมายถึงภูมิปฏิบติัแห่งจิตขั้น
เดียวกนั๑๐๔ 

สมถะ คือ ความสงบ หลกัการของสมถะก็คือ การก าหนดใจไวก้บัส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้แน่วแน่
จนจิตน้อมด่ิงอยู่ในส่ิงนั้นส่ิงเดียวเรียกวา่ จิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง ความแน่วแน่หรือความตั้งมัน่ของ
จิตน้ีเรียกวา่ สมาธิ หรือพูดอยา่งกวา้ง ๆ สมถะ คือ การท าใจใหส้งบ หรือ การท าจิตใหเ้ป็นสมาธิ 

สมาธิเป็นหน่ึงในกระบวนการพฒันาตนตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือไตรสิกขา ท่ี
มุ่งเนน้เพื่อลด ละ เลิกกิเลส และเพื่อใหเ้กิดปัญญาท่ีแทจ้ริง สมาธินั้นแบ่งออกเป็น ๓ ขั้น๑๐๕ คือ 
 ๑)  ขณิกสมาธิ เป็นสมาธิปกติธรรมดาท่ีคนมกัจะใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน
ประจ าวนัหรือกิจการงานของตนให้ไดผ้ลดี เป็นสมาธิเบ้ืองตน้ และใช้เป็นจุดตั้งตน้ในการเจริญ
วปัิสสนา 
 ๒)  อุปจารสมาธิ เป็นสมาธิระดบักลาง เป็นสมาธิขั้นระงบันิวรณ์ได ้ก่อนท่ีจะเขา้สู่ภาวะ
แห่งฌาน หรือสมาธิในบุพภาคแห่งอปัปนาสมาธิ 
 ๓)  อปัปนาสมาธิ เป็นสมาธิแน่วแน่ เป็นสมาธิระดบัสูงสุด  

การท่ีจะท าให้การเจริญสมาธิภาวนาประสบความส าเร็จไดน้ั้น องค์ธรรมอิทธิบาท ๔ คือ 
ฉนัทะ ความพอใจ วริิยะ ความเพียร จิตตะ มีจิตฝักใฝ่จดจ่อ และวมิงัสา ความไตร่ตรองพิจารณา นบั
ไดว้่าเป็นธรรมท่ีเป็นเหตุ หรือ เป็นปัจจยัหนุนส าคญัท่ีจะท าให้การเจริญสมาธิภาวนาพบหนทาง
แห่งความส าเร็จของกิจนั้น ๆ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเร่ืองอิทธิบาทท่ีเก่ียวข้องกับสมาธิภาวนาไว้

                                                 
๑๐๓ม.ม. ๑๓/๕๐๖/๓๙๐-๓๙๑. 
๑๐๔สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช , วดับวรนิเวศวิหาร, ความเข้าใจเร่ืองจิต, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐), หนา้ ๓๐. 
๑๐๕วสุิทธิ. ๑/๑๘๔. 



 ๑๑๓ 

เช่นกนั เพราะอิทธิบาทเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีท าให้เกิดสมาธิ และน าไปสู่ผลส าเร็จท่ีเป็นจุดมุ่งหมายของ
สมาธิ สมาธิเกิดจากฐานอิทธิบาทขอ้ใดก็จะมีช่ือเรียกตามอิทธิบาทขอ้นั้น ๆ โดยนยัน้ีจึงมีสมาธิ ๔ 
ขอ้ ๑๐๖ ไดแ้ก่ 

๑) ฉนัทาสมาธิ สมาธิท่ีเกิดจากฉนัทะ หรือ สมาธิท่ีมีฉนัทะเป็นใหญ่ 
๒) วริิยะสมาธิ สมาธิท่ีเกิดจากวริิยะ หรือ สมาธิท่ีมีวริิยะเป็นใหญ่ 
๓) จิตตสมาธิ สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะ หรือ สมาธิท่ีมีจิตตะเป็นใหญ่ 
๔) วมิงัสาสมาธิ สมาธิท่ีเกิดจากวมิงัสา หรือ สมาธิท่ีมีวมิงัสาเป็นใหญ่ 
ดงัมีพุทธพจน์ท่ีตรัสวา่ 

“ภิกษุทั้งหลาย หากวา่ภิกษุอาศยัฉนัทะ จึงไดส้มาธิ จึงไดภ้าวะท่ีจิตมีอารมณ์
หน่ึงเดียว น้ีเรียกวา่ ฉนัทาสมาธิ...หากวา่ภิกษุอาศยัวิริยะ จึงไดส้มาธิ จึงไดภ้าวะท่ีจิต
มีอารมณ์หน่ึงเดียว น้ีเรียกวา่วริิยะสมาธิ...หากวา่ภิกษุอาศยัจิต จึงไดส้มาธิ จึงไดภ้าวะ
ท่ีจิตมีอารมณ์หน่ึงเดียว น้ีเรียกวา่จิตตสมาธิ...หากวา่ภิกษุอาศยัวิมงัสา จึงไดส้มาธิ จึง
ไดภ้าวะจิตมีอารมณ์หน่ึงเดียว น้ีเรียกวา่วมิงัสาสมาธิ...” ๑๐๗ 

 
 อย่างไรก็ตาม การเจริญสมาธิภาวนาท่ีถือไดว้่า เป็นการบรรลุถึงเป้าหมายของเจริญสมาธิ 
คือ การใชส้มาธิท่ีถูกทาง เพื่อจุดหมายแห่งการหลุดพน้ และเป็นไปเพื่อปัญญาท่ีรู้ท่ีเขา้ใจในสรรพ
ส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง หรือ เพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมท่ีจะใชปั้ญญาไดอ้ยา่งผลดี หรือกล่าว
อย่างง่าย ๆ ว่า ท าสมาธิเพื่อปัญญา  ซ่ึงลกัษณะสมาธิเช่นน้ีเราท่ีเรียกว่า สัมมาสมาธิ ดงับาลีท่ีว่า 
“สมาธิเพื่ออรรถคือยถาภูตญาณทสัสนะ (สมาธิเพื่อจุดหมายคือการรู้เห็นตามเป็นจริง )”๑๐๘ หรือ 
“สมาธิมียถาภูตญาณทสั-สนะเป็นอรรถเป็นอานิสงส์ (ความมุ่งหมายและผลสนองท่ีพึงประสงค์
ของสมาธิ คือการรู้เห็นส่ิงทั้ งหลายตามท่ีมันเป็นจริง)”๑๐๙ หรือ ดังพุทธพจน์ท่ีได้กล่าวถึง 
สัมมาสมาธิตามแนวฌาน ๔ ไว ้ดงัน้ี 

 “ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิเป็นไฉน (คือ) ภิกษุในธรรมวินยัน้ี สงดัจากกาม
ทั้งหลายสงดัจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานซ่ึงมีวิตกมีวิจาร มีปีติและสุข 
เกิดวิเวกอยู ่บรรลุทุติยฌาน ซ่ึงมีความผอ่งใสแห่งจิตในภายในมีภาวะใจเป็นหน่ึงผุด

                                                 
๑๐๖ส .ม. ๑๙/๑๑๕๐/๓๔๑; วสุิทธิ. ๑/๑๑๑. 
๑๐๗ส .ม. ๑๙/๑๑๕๐-๓/๓๔๑-๓๔๒. 
๑๐๘ว.ิป. ๘/๑๐๘๔/๔๔๘. 
๑๐๙องฺ.ทสก. ๒๔/๑/๒. 



 ๑๑๔ 

ข้ึนไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารระงบัไป มีแต่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู ่
เพราะปีติจางไปเธอจึงมีอุเบกขาอยู ่มีสติสัมปชญัญะ และเสวยสุขดว้ยกาย บรรลุตติย
ฌานท่ีพระอริยะทั้งหลายกล่าวว่า เป็นผูมี้อุเบกขา มีสติ อยูเ่ป็นสุข เพราะละสุขและ
ทุกข ์และเพราะโสมนสัโทมนสัดบัหายไปก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน อนัไม่มีทุกข ์ไม่
มีสุข มีสติบริสุทธ์ิ เพราะอุเบกขาอยู ่“๑๑๐  

  
 นอกจากจุดประสงคห์รือความมุ่งหมายของการเจริญสมาธิภาวนาท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ในการ
เจริญสมาธิภาวนายงัมีประโยชน์อ่ืน ๆ ซ่ึงพอสรุปได้ ดงัมีพุทธพจน์แสดงถึงการน าประโยชน์จาก
การเจริญสมาธิไปใชใ้นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

“ภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนา (การเจริญสมาธิ) มี ๔ อยา่ง ดงัน้ี คือ 
๑)  สมาธิภาวนาท่ีเจริญแลว้ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวหิาร 
๒) สมาธิภาวนาท่ีเจริญแลว้ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพื่อการไดญ้าณทสัสนะ 
๓) สมาธิภาวนาท่ีเจริญแลว้ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพื่อสติและสัมปชญัญะ 
๔) สมาธิภาวนาท่ีเจริญแลว้ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพื่อความส้ินไปแห่งอาสวะ 
ทั้งหลาย” ๑๑๑ 
 

โดยสรุปแลว้ สมาธิ เป็นภาวะความตั้งมัน่อยู่ในส่ิงเดียวท่ีคนก าลงัท ากิจกรรมอยู่ คนท่ีมี
สมาธิดีย่อมสามารถขบัไล่ความคิดอ่ืน ๆ ท่ีไม่ตอ้งการออกไปจากจิตของตน “การท าสมาธิหรือ
ภาวนา ก็คือ วิธีอบรมใจให้ไดรั้บความสงบ เพราะเราไม่เคยสงบตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ใจท่ีไม่ไดรั้บ
ความสงบ ก็จะไม่มีพลงัท่ีจะเกิดความรู้ คือ ความนึกคิดอะไรต่าง ๆ ให้เห็นของจริงได ้เหตุนั้นการ
ท าสมาธิหรือภาวนาจึงเป็นการสร้างพลงัใจใหส้งบน่ิงอยูใ่นท่ีเดียว”๑๑๒ 

การท าสมาธิมีอุบายหรือวิธีปฏิบติัให้จิตเกิดความสงบไดห้ลายวิธี แต่จะเป็นอุบายหรือวิธี
ใดก็ตาม จะตอ้งมีสติก ากบัอยูใ่นค าบริกรรมนั้น ๆ ทั้งหมด และสติยงัเป็นองคป์ระกอบใหแ้ก่ปัญญา
ท่ีเรียกวา่ สติปัญญา ถา้ท าสมาธิก็เรียกว่า สติสมาธิ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะเขา้ใจในวิธีการท า
สมาธิกันเท่านั้ น ส่วนสติปัญญาผูป้ฏิบัติหรือผูภ้าวนายงัไม่เข้าใจเท่าท่ีควร และยงัเข้าใจไปว่า 

                                                 
๑๑๐ที.ม. ๑๐/๒๙๙/๒๘๘. 
๑๑๑องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑/๕๗.  
๑๑๒พระนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาจารย์ (เทศก์ เทศรังสี), ปุจฉาวิสัชนาในต่างประเทศ , 

(กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพการพิมพ,์ ๒๕๒๑), หนา้ ๑๔.  



 ๑๑๕ 

ปัญญาเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากสมาธิ ถา้จิตไม่สงบเป็นสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดข้ึน ในหลกัการของพุทธ
ศาสนาเถรวาท สมถะหรือการท าสมาธิ เป็นอุบายวิธีการห้ามความคิด ท าจิตให้วา่งให้สงบ ให้น่ิง 
ส่วนวิปัสสนา เป็นอุบายในการใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามสภาวะท่ีเป็นจริง  เป็นการฝึกใช้
ความคิด ให้คิดในเร่ืองความเป็นจริง คิดอยูใ่นขอบข่ายของไตรลกัษณ์ การฝึกปัญญาหรือการเจริญ
วิปัสสนาก็คือ การฝึกใจหรือการพฒันาจิตให้เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริง อนัเป็นจุดเด่นของ 
หลกัการจิตตภาวนาหรือภาวนาปฏิบติั 

ส่วนวิปัสสนา คือ การเห็นแจง้ หรือวิธีการท าให้เห็นแจง้ กล่าวคือ การปฏิบติัจนเกิดปัญญา
เห็นแจง้ชดัในส่ิงทั้งหลายตรงตามสภาวะของมนั เกิดความเขา้ใจตามความเป็นจริง หรือตามท่ีส่ิงนั้น
มันเป็นไปของมันเอง รู้แจ้งชัดจนถอนความหลงผิด รู้ผิด และยึดติดในส่ิงทั้ งหลายนั้ นได้ ใน
ชีวิตประจ าวนัของคนเราโดยปกติ มีการรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ ทางอายตนะ ๖ ท าให้เกิดการรับรู้ และมี
ความรู้สึกพร้อมไปดว้ย ทั้งความสุข ความพอใจ ความทุกข ์ความไม่พอใจ หรือความรู้สึกเฉย ๆ กบัส่ิง
เหล่านั้น ซ่ึงปฏิกิริยาเหล่ามีผลต่อจิตใจเป็นอยา่งยิ่ง คือ ถา้เกิดมีสุขสบายกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ก็จะชอบใจ
ติดใจและยึดติดอยู่กับส่ิงนั้น ในทางตรงกนัข้ามถ้าไม่ชอบใจไม่พอใจขดัใจกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ก็จะ
หลีกเล่ียงพยามออกห่างหรือก าจดัส่ิงนั้นเสีย กระบวนการเหล่าน้ีด าเนินไปตลอดเวลา การปล่อยจิตให้
เป็นไปตามกระบวนธรรมท่ีกล่าวมาแลว้ อนัเป็นการตกอยูใ่นอ านาจของความคิดปรุงแต่งและเป็นการ
สะสมไวซ่ึ้งค่านิยม ทศันคติ และเป็นทิฏฐิยึดถือแห่งตน เป็นการเสริมสั่งสมนิสัยความเคยชินของจิต
ให้แน่นหนายิ่งข้ึน และเม่ือทนัทีท่ีจิตรับรู้อารมณ์หรือประสบการณ์ใหม่เขา้มาอีก จิตก็จะแล่นไปตาม
ความเคยชินของมนั ดงันั้น การท่ีจะตดัวงจรกระบวนธรรมเหล่าน้ี หรือแกไ้ขนิสัยความเคยชินของจิต
ท่ีเกิดข้ึน องคธ์รรมท่ีส าคญัท่ีจะใชเ้ป็นตวัเบิกทางหรือเป็นหลกัในการแกไ้ขในส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัจิตท่ีเคย
เป็นอยู ่คือ สติ การปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน หรือการปฏิบติัตามหลกัสติปัฏฐาน ท่ีมีวตัถุประสงคใ์ห้
มีสติตามทนัขณะปัจจุบนัและมองดูส่ิงนั้น ๆ ตามท่ีมนัเป็นอยู่ในขณะนั้น ๆ ตลอดเวลา ย่อมสามารถ
ก าจดัหรือท าลายกระบวนธรรมท่ีเป็นอกุศลลงหรือความเคยชินเก่า ๆ ได ้พร้อมกนันั้นก็สร้างแนวนิสัย
ใหม่ให้แก่จิตใจ จิตท่ีมีสติช่วยก ากับให้ตามทันอยู่กับขณะปัจจุบัน จะท าให้จิตรู้เท่าทันอารมณ์
ความรู้สึกท่ีเกิดจากการรับรู้ของผสัสะทั้ง ๖ ไม่ถูกความคิดปรุงแต่งให้เอนเอียงไปตามอ านาจของมนั 
ท าใหส้ามารถช าระลา้งกิเลสและปัญหาเหล่านั้นไดด้ว้ยตนเอง  

เพราะเม่ือใดท่ีสติท างานอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เม่ือนั้น ก็พร้อมท่ีจะมองเห็นส่ิง
ทั้งหลายและรู้เขา้ใจในความเป็นจริงตามสภาวะของมนั สติจะคอยเปิดทางใหปั้ญญาท างานไดอ้ยา่ง
เต็มท่ีท าให้เกิดญาณทศันะ ความหยัง่รู้หย ัง่เห็นตามความเป็นจริงท่ีเป็นจุดหมายของวิปัสสนา สติ
ไม่ใช่เป็นตวัวิปัสสนา ปัญญาหรือการใช้ปัญญาต่างหากท่ีเป็นตวัวิปัสสนา แต่ปัญญาจะท างานได้
อยา่งปลอดโปร่งและมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือมีสติคอยช่วยก ากบัหนุนอยู่ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การ



 ๑๑๖ 

ฝึกสติหรือการพฒันาจิตจึงมีความส าคญัมากเพราะจะไดใ้ช้ปัญญาไดเ้ต็มท่ี  และสติจะมีก าลงักลา้
แข็งหรือช านาญคล่องตวัข้ึนไดก้็เพราะมีปัญญาร่วมท างาน เม่ือน าลกัษณะการท าหน้าท่ีของสติมา
พิจารณาประกอบกบัการพฒันาจิต จะมองเห็นประโยชน์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาจิตหรือการ
เจริญจิตตภาวนา คือ 

๑) ควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยูใ่นภาวะท่ีตอ้งการ คือ เลือกรับแต่ส่ิงท่ีตอ้งการ ขจดัส่ิงท่ี
ไม่ตอ้งการออกไป 

๒)  ท าให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพท่ีเรียกได้ว่าเป็นตวัของตวัเอง พร้อมท่ีจะเผชิญ
ความเป็นไปต่าง ๆ และจดัการกบัส่ิงทั้งหลายในโลกอยา่งไดผ้ลดี 

๓)  ในภาวะจิตท่ีเป็นสมาธิ อาจใช้สติเหน่ียวน ากระบวนการรับรู้ และกระแสความคิด ท า
ขอบเขตการรับรู้และความคิดใหข้ยายออกไปโดยมิติต่าง ๆ หรือใหเ้ป็นไปต่าง ๆ ได ้

๔)  โดยการยึดหรือจบัเอาอารมณ์ท่ีเป็นวตัถุแห่งการพิจารณาวางไวต่้อหน้า ท าให้การ
พิจารณาสืบคน้ดว้ยปัญญาด าเนินไปไดช้ดัเจนเตม็ท่ี อนัเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมปัญญาใหเ้จริญ 

๕)  ช าระพฤติกรรมต่าง ๆ ทุกอย่าง ทั้ งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ให้บริสุทธ์ิ 
อิสระ ไม่เกลือกกลั้ ว หรือเป็นไปด้วยอ านาจตัณหาอุปาทาน และร่วมกับสัมปชัญญะท าให้
พฤติกรรมเหล่านั้นเป็นไปดว้ยปัญญาหรือเหตุผลบริสุทธ์ิลว้น ๆ  

ตามหลกัของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นถือวา่ ถา้บุคคลใดท่ีไดป้ฏิบติัจิตตภาวนาทั้ง สมาธิ
ภาวนาก็ดี หรือสมถภาวนาก็ดี ถือวา่เป็นการอบรมเจริญปัญญาเพื่อน าไปขดัเกลากิเลสไดต้ามล าดบั
ขั้นของการปฏิบติัสมาธิ ถา้ปฏิบติัดว้ยความเพียรอย่างละเอียดและลึกซ้ึงผลท่ีไดย้่อมมีประโยชน์
มากข้ึน การปฏิบติัจิตตภาวนาเพื่อให้เกิดผลทางจิตน้ี ในหลกัการเน้นให้เห็นวา่มีความส าคญัอยา่ง
ยิ่งเป็นหัวใจส าคญัของการเรียนรู้และการปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนท่ีแท้จริง ซ่ึงพระสาสน
โสภณไดก้ล่าววา่ 

 ...จิตท่ีไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งถูกตอ้ง จะเป็นจิตท่ีมีความสงบเยอืกเยน็เป็น
สุขและมีปัญญารู้ในส่ิงท่ีควรรู้ เห็นในส่ิงท่ีควรเห็น เช่น รู้ความถูก ความผิดความ
ควร ความไม่ควร และรู้วิธีปฏิบติัในส่ิงเหล่านั้นอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงหมายความวา่ รู้วิธี
ปฏิบติัเพื่อแก้ไขหรือส่งเสริมเร่ืองทั้งหลาย โดยไม่จ  าเป็นต้องใช้อ านาจอารมณ์ 
กิเลส เช่นไม่จ  าเป็นตอ้งโลภ จึงจะขยนัหมัน่เพียร ประกอบอาชีพให้ได้ทรัพยสิ์น
เงินทอง ไม่จ  าเป็นตอ้งโกรธ จึงจะวา่กล่าวตกัเตือนหรือลงโทษผูก้ระท าผดิ...๑๑๓ 

                                                 
๑๑๓พระสาสนโสภณ, การบริหารทางจิตส าหรับผู้ใหญ่, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไ์ทย

วฒันาพานิช,๒๕๑๕), หนา้ ๑๑๓. 



 ๑๑๗ 

 จิตตภาวนานั้นเนน้ท่ีสมาธิ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่รับรู้วา่สมาธิเป็นการปฏิบติัธรรมเพียง
อยา่งเดียว เม่ือกล่าวถึงการปฏิบติัธรรมก็เขา้ใจวา่คือ การฝึกสมาธิ และการฝึกสมาธินั้นก็คือ การนัง่
ฝึกเป็นส่วนใหญ่ จึงมีค าพูดวา่ นัง่สมาธิ จะมีเดินบา้งก็เฉพาะการเดินจงกรม  ดงันั้น พุทธศาสนิกชน
ส่วนหน่ึงจึงมีความเขา้ใจวา่ การนัง่สมาธิคือ การนัง่ภาวนาจิตท าจิตให้สงบเพื่อให้เห็นอะไรต่าง ๆ 
ท่ีคนทัว่ไปไม่เห็น ซึงยงัเป็นการเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัของจิตตภาวนา ในความเป็นจริงแลว้ถา้
เราเข้าใจเร่ืองของไตรสิกขาท่ีมีความสัมพัน ธ์กับอริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ปัญญาสิกขา ได้แก่ 
สัมมาทิฏฐิ และสัมสังกปัปะ ศีลสิกขา ไดแ้ก่ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ และสัมมาอาชีวะ ส่วนจิต
ตสิกขาหรือจิตตภาวนา ไดแ้ก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมสมาธิ จะเห็นไดว้า่ ไตรสิกขา และ
อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหลักปฏิบติัหรือธรรมส าหรับปฏิบติัอย่างแท้จริง พุทธศาสนิกชนหรือผู ้
ประพฤติปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาหรืออริยมรรค จึงเรียกว่า ผู ้ปฏิบัติธรรม อย่างแท้จริง 
เพราะฉะนั้น การปฏิบติัธรรมไม่ใช่มีความหมายเพียงแค่ฝึกสมาธิเท่านั้นแต่รวมถึงการฝึกอบรมกาย 
วาจา และการฝึกจิตให้เห็นชอบ ด าริชอบดว้ย เม่ือพูดถึงการปฏิบติัธรรมจึงเน้นไปท่ีการฝึกจิตให้มี
ความเพียรชอบ มีสติชอบ โดยเฉพาะการฝึกฝนจิตใหเ้ป็นสมาธิดว้ย 

กล่าวไดว้า่ การเจริญจิตตภาวนายอ่มยงัเกิดประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี คือ 
 ๑) เป็นความสุขทนัตาเห็น เป็นประโยชน์เบ้ืองตน้ คือ ในขณะท่ีเรามีขณิกสมาธินั้นก็จะเกิด
ความอ่ิมใจในความส าเร็จท่ีเราตั้งใจท าอะไรลงไป เป็นประโยชน์ส าหรับชีวิตประจ าวนั ส่วนท่ีเรา
ตั้งใจปฏิบติัสมาธิไม่วา่จะใชห้ลกัการใด ๆ ขณะหน่ึงท่ีเม่ือจิตรวมตวักนัน่ิงดีแลว้ เราจะรู้สึกมีความ
อ่ิมเอิบใจและเกิดความสุขอนัเป็นความสุข ความสบายใจท่ีเกิดข้ึนจากจิตวา่งชัว่ขณะดว้ยอ านาจของ
สมาธิ 
 ๒) เป็นความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะ ท าให้เรามีสติ คือ ความระลึกได้  และมี
สัมปชญัญะ คือ ความรู้ตวัเองตลอดเวลา ท าให้เกิดความไม่ประมาท จะคิด จะพูด จะท ากิจการใดก็
รอบคอบ มีความจ าดี ตดัสินใจได้รวดเร็วมีเหตุมีผล และท่ีส าคญัท่ีสุด ความมีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ์ในการด าเนินชีวติจะเป็นแนวทางเพื่อการปฏิบติัธรรมใหม้ัน่คง และลึกซ้ึงต่อไป 
 ๓) ในเฉพาะบางคนอาจเกิดอ านาจทิพย ์หรืออ านาจพิเศษเหนือกว่าธรรมชาติท่ีเรียกว่า 
อภิญญา  
 ๔) ท าให้ส้ินอาสวะ หรือกิเลสให้ลดน้อยและหมดไป คือ การสกดักั้นไม่ให้ ๑) กามฉันท ์
คือความพอใจรักใคร่ในกาม  ๒) พยาบาท คือ ความขดัเคืองแคน้ใจ ผูกใจเจ็บคิดแกแ้คน้ ๓) ถีน
มิทธะ คือ ความง่วงซึมเคลิบเคล้ิม ๔) อุทธจัจกุกกุจจะ คือ ความฟุ้งซ่านร าคาญใจ ๕) วิจิกิจฉา คือ 
ความเคลือบแคลงลงัเลสงสัย ซ่ึงทั้งหมดเรียกวา่ นิวรณ์ คือ เคร่ืองกั้นจิตไวไ้ม่ให้สงบและตั้งมัน่ได ้
ไม่ใหเ้กิดข้ึนในจิต 



 ๑๑๘ 

 ในการฝึกเจริญจิตตภาวนาจะตอ้งมีปัจจยั ๕ อยา่ง คือ  
๑) ศรัทธา คือ ความเช่ือมัน่วา่ส่ิงน้ีดีจริงควรกระท า 
๒) วริิยะ คือ ความเพียร ตั้งใจพยายามปฏิบติัไม่ลดละ หรือทอ้ถอย 
๓) สติ คือ ความระลึกรู้ตวัอยูต่ลอดเวลาและไม่ประมาท 
๔) สมาธิ คือ ความตั้งมัน่แห่งจิต 
๕) ปัญญา คือ ความรู้ทางใจท่ีจะช่วยสกดักั้นกิเลสในตวัเราใหล้ดนอ้ยและหมดไปในท่ีสุด 
นอกจากนั้นในการฝึกเจริญจิตตภาวนาให้ใชส้ติเป็นตวัปรับ โดยการใช้หลกัสายกลาง คือ 

อยา่ตั้งความหวงัจนกลายเป็นกิเลสความอยากจนเกินไป ตอ้งปรับให้เกิดความพอดีระหวา่ง ศรัทธา
กบัปัญญา นัน่คือ ถา้มีศรัทธามากเกินไปปัญญาก็จะอ่อน ในขณะเดียวกนั ถา้ใช้ปัญญามากเกินไป
ศรัทธาก็จะนอ้ย  
 กล่าวสรุปไดว้่า การเจริญจิตตภาวนา หรือการพฒันาจิต ย่อมยงัประโยชน์ให้เกิดข้ึนกบัผู ้
ปฏิบติั ดงัน้ี 

๑) การพฒันาจิต เป็นการเตรียมจิตให้พร้อมท่ีจะใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจง้สภาวธรรม
ตามความเป็นจริง เป็นการเพิ่มศกัยภาพใหก้บัตนเองต่อการรับรู้ในสรรพส่ิงทั้งปวง 

๒) การพฒันาจิต เป็นการพฒันาสุขภาพจิต เพื่อให้จิตผอ่นคลาย หายเตรียด เกิดความสงบ 
หยดุย ั้งจากความกลดักลุม้วติกกงัวล ท าใหใ้จสบายและมีความสุข 

๓) การพฒันาจิต เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน การเล่าเรียน และการท า
กิจกรรมทุกอยา่ง เสริมสร้างก าลงัใจ และใหมี้ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัธรรม 

๔) การพฒันาจิต เป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและเป็นภูมิคุม้กนัโรคภยัขเัจบ็ใหดี้ข้ึน 
๕) การพฒันาจิต เป็นการส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมใหดี้งามทั้งกาย และวาจา  
๖) การพฒันาจิต เป็นการสร้างคุณค่าทางดา้นคุณธรรมใหเ้กิดมีข้ึนในจิตใจ 
๗) การพฒันาจิต ช่วยให้จิตสงบเป็นสมาธิ  มีสติอยู่ตลอดเวลา และด าเนินชีวิตอยู่ด้วย

ความไม่ประมาท 
๘) การพฒันาจิต ช่วยให้จิตสะอาดบริสุทธ์ิ หลุดออกจากกองกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง 

อนัเป็นอุปสรรคต่อการรู้แจง้เห็นจริงในสัจธรรม    
 

 
 
 
 



 ๑๑๙ 

๒.๔ บทสรุป 
หลกัการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นการเรียนรู้ตามหลกัของไตรสิกขา มี

กระบวนการเรียนรู้ คือ ปริยติั ปฏิบติั และปฏิเวธ  การเรียนรู้ตั้งอยูบ่นฐาน คือ ปัญญา เพราะปัญญา
จะเป็นเคร่ืองวินิจฉยัส่ิงท่ีฟังแลว้ เป็นเคร่ืองเพิ่มพูนเกียรติภูมิและช่ือเสียง และผูท่ี้มีปัญญาแมต้กอยู่
ในความทุกขก์็สามารถหาความสุขได ้

หลกัความจริงในค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท มีเหตุผล พิสูจน์ทดลองได้ เป็นท่ี
ยอมรับโดยผูรู้้ทั้งหลาย เป็นความจริงสากลตลอดไปไม่ข้ึนอยู่กบักาลเวลา มีเสรีภาพในการรู้แจง้
ความจริงดว้ยตวัผูเ้รียนเอง ตามหลกัแห่งความเช่ือในกาลามสูตร  มิใช่การดลบนัดาลหรือประสาท
พรจากพระเจา้หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใด ๆ เป็นการปลูกฝังความเช่ือมัน่ในตนเอง 

บ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดของความรู้มี ๒ อย่าง คือ ๑) ปรโตโฆสะ เป็น
แหล่งก าเนิดความรู้จากภายนอก อนัเป็นประสบการณ์ภายนอกท่ีเกิดจากการผสัสะ และ ๒) โยนิ
โมนสิการ แหล่งก าเนิดความรู้ดว้ยการพิจารณาดว้ยอุบายอนัแยบคาย ซ่ึงเป็นวิธีการคิดหาเหตุผล
แยกแยะให้เห็นเหตุปัจจยัหรือความสัมพนัธ์ต่าง ๆ  นอกจากน้ีแหล่งก าเนิดความรู้ยงัเกิดข้ึนจาก
แหล่งก าเนิด ๓ แหล่ง คือ ๑) สุตมยปัญญา ๒) จินตามยปัญญา  และ ๓) ภาวนามยปัญญา   

การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นกระบวนการท่ีผสัสะทั้งหกของมนุษยไ์ด้
สัมผสักบัส่ิงเร้า แลว้เกิดธาตุรู้ มีการกระท าโตต้อบ ฝึกฝนอบรมตนเองจนประจกัษผ์ล ทั้งคุณภาวะ 
คือ ความรู้ ความดี ทั้งสมรรถภาวะ คือ ความสามารถในการด ารงชีวิต ทั้งสุขภาวะ คือ ความผาสุก
อยา่งพอเหมาะพอควร และทั้งอิสระภาวะ คือ ความหลุดพน้ ความพน้ทุกข ์ 

หลกัธรรมค าสอน ไดอ้ธิบายถึงความเป็นจริงของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนในวิถีชีวิตทั้งหมด โดยมี
จุดมุ่งหมายส าคญัของการเรียนรู้ คือ การเกิดปัญญา เพราะถือว่ามนุษยเ์ป็นเวไนยสัตว ์หรือเวไนย
บุคคล และมีภาวะทางสติปัญญามาแต่ก าเนิด แมว้า่มนุษยจ์ะมีความแตกต่างกนั แต่ก็สามารถรับการ
ฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยได้ ทั้ งน้ีตอ้งข้ึนอยู่กบัการพฒันาโดยการแสวงหาความรู้ การฝึกฝน คน้คิด 
พิจารณา และการฝึกอบรมพฒันาตนเอง 

หลกัธรรมค าสั่งสอนท่ีเป็นสัจธรรม คือ เร่ืองของทุกขแ์ละการดบัทุกข์ชีวิต นัน่ก็หมายถึง 
สอนเร่ืองชีวิตนัน่เอง โดยเน้นเร่ืองปัญญา คือเน้นสอนให้คนเกิดปัญญาและรู้จกัใชเ้หตุผลเพื่อการ
แกทุ้กขข์องชีวิต โดยมีองค์ประกอบท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จคือ ธรรมอิทธิบาท 
๔ ไดแ้ก่ ฉนัทะ ความพอใจใฝ่รู้, วิริยะ ความพยายามขยนัหมัน่เพียร, จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ใน
ส่ิงนั้ น ไม่คิดฟุ้งซ่าน และวิมังสา การหมัน่ตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในส่ิงนั้ น หมั่นทดลอง
ตรวจสอบอยูเ่ป็นนิจดว้ยปัญญา  



 ๑๒๐ 

ตามหลกัธรรมองคป์ระกอบท่ีส าคญัของชีวิต คือ รูปกบันาม หรือ กายกบัจิต และหลกัของ
การพฒันากายกบัจิตของมนุษยน์ั้นมีองค์ประกอบท่ีเป็นเหตุเป็นผล มีปัจจยัท่ีเอ้ือและเกิดผลต่อกนั
ตามหลกัอิทปัปัจจยตา มีมรรค ๘ เป็นแนวทางในการพฒันาชีวติให้กลมกลืนกบัธรรมชาติ และ เป็น
แนวทางในการน าชีวติไปสู่สันติสุขอยา่งแทจ้ริง 

ถา้เราพิจารณาถึงหลกัธรรมค าสอนหลกั ๆ แลว้จะพบวา่แก่นค าสอนของพระพุทธศาสนา
เถรวาทท าใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ ดงัน้ี คือ 

(๑) สอนใหเ้รารู้จกัธรรมนิยาม เขา้ใจในกฎแห่งเหตุปัจจยั ใหต้ระหนกัถึงความเก่ียวพนัต่อ
กนัระหว่างสรรพส่ิงทั้งหลาย และทั้งสอนให้เราเข้าใจถึงการพึ่ งพาอาศยัท่ีสัมพนัธ์กันระหว่าง
ร่างกายกบัจิตใจเพื่อสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุล และเก้ือกูลกนักบัธรรมชาติ 

(สอนให้เรารู้จกัแก้ปัญหา แยกแยะปัญหา คือ ทุกข์ เขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหาหรือทุกข ์
และสอนใหเ้รารู้ถึงหนทางแห่งการแกปั้ญหาหรือการดบัทุกขน์ั้น 

(๓)  สอนให้เรารู้จกัด าเนินชีวิตตามแนวทางแห่งกฎศีลธรรม โดยการละเวน้จากการ
เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ื้น 

(๔)  สอนใหเ้รารู้จกัการพึ่งพาตนเองและใหก้ารยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั 
(๕)  สอนให้เรารู้จกัและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสัจธรรมท่ีว่า สรรพสัตวท์ั้งหลายมีความ

เป็นไปตามสภาวะเดียวกนัคือมีความเป็น อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา 
ระดบัของความรู้ ไดแ้บ่งไวห้ลายระดบัตามความรู้หรือการรับรู้ของแต่ละบุคคลแล้วแต่

กรณี ซ่ึงพอสรุปได ้ดงัน้ี 
(๑) ความรู้ระดบัวิญญาณ (Consciousness) ไดแ้ก่ การรับรู้ทางอินทรียท์ั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก 

ล้ิน กาย และใจ เป็นความรู้ระดบัพื้นฐาน หรือ เป็นความรู้เบ้ืองตน้ แค่รู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจ
แลว้แต่กรณี 

(๒) ความรู้ระดบัสัญญา (Perception) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการก าหนดหมายบนัทึกไว ้หรือ
จ าไว ้ท าใหมี้การรู้จกัจดจ า รู้ เขา้ใจ และคิดไดย้ิง่ ๆ ข้ึนไป 

(๓) ความรู้ระดบัทฤษฎี (Dogmatism) ไดแ้ก่ ความเขา้ใจตามแนวคิดของตน เป็นความรู้ท่ี
สรุปลงเป็นความเห็นหรือทฤษฎีอยา่งใดอยา่งหน่ึง ถือวา่เป็นความคิดท่ีไดก้ลัน่กรองจนสรุปเขา้ไว้
เป็นของตนแลว้ไม่วา่จะมีเหตุผลหรือไม่ก็ตาม 

(๔) ความรู้ระดับญาณ (Intuitive insight) ได้แก่ความรู้ท่ีเกิดจากการหยัง่รู้ เป็นความรู้
บริสุทธ์ิ ท าให้มองเห็นธรรมชาติอนัแท้จริงของส่ิงนั้น ๆ ตามท่ีมนัเป็นจริง โดยไม่มีเหตุผลหรือ
ทศันะส่วนตวัเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 



 ๑๒๑ 

ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่า พระพุทธศาสนาเถรวาทมีหลกัธรรมค าสอนเป็นค าสอนแห่งการกระท า 
คือกรรมวาท หรือ กิริยวาท และเป็นค าสอนแห่งความเพียรพยามยาม คือ วิริยวาท มุ่งผลในทางปฏิบติั
ให้ทุกคนจดัการกบัชีวิตท่ีเป็นอยู่จริง ๆ ในโลกน้ี มีลกัษณะเป็นวิภชัชวาท คือ การแสดงความจริงหรือ
การสอนโดยจ าแนกแยกแยะ คิดคน้หาเหตุผลในเร่ืองความจริงจากการเรียนรู้ด้วยปัญญา โดยไม่มอง
เพียงด้านใดด้านหน่ึงให้มองหรือวิเคราะห์ทุกดา้น หลกัค าสอนในมชัเฌนธรรมก็ดี การประพฤติตาม
มรรคท่ีเรียกว่า มชัฌิมาปฏิปทาก็ดี เป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถเรียนรู้และน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ไดต้าม
สมควรแก่สภาพและระดบัชีวติของตน เพราะเป็นค าสอนท่ีวา่ดว้ยความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เป็นค าสอน
แห่งความเมตตาปรารถนาดีต่อกนัทุกคน ให้มีความกรุณาต่อมนุษยแ์ละสัตวท์ั้ งหลายทัว่กันหมด มี
ระบบควบคุมตนเอง ยึดการกระท าหรือความประพฤติมาเป็นเคร่ืองแบ่งแยกมนุษย ์ไม่ใช่แบ่งแยกตาม
ชาติก าเนิด ค าสอนมีลกัษณะท่ีเป็นกลางท่ีให้มุ่งปฏิบติัสายกลางในการด าเนินชีวิต คือ ความพอดีหรือ
ความสมดุล ใชห้ลกัการทางเหตุผล ตรรกวทิยาและประสบการณ์ตรงในการแสวงหาสัจธรรมเพื่อใหเ้กิด
ข้ึนกบัผูศึ้กษาเอง มีหลกัการเป็นสากลยอมรับในคุณค่าและความส าคญัของมนุษย ์มุ่งประโยชน์สุขเพื่อ
มวลชน อีกทั้งยงัให้ความส าคญัทั้งธรรมและวินัย นั่นคือ ให้ความส าคญัทั้งปัจเจกบุคคล และระบบ 
(กฎเกณฑ์ของสังคม) เพื่อความงอกงามยิ่งข้ึนในทางธรรม ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ มุ่งให้น าหลกัธรรมค าสอน
ท่ีได้ศึกษาปฏิบติัมาเป็นสาระส าคญัในการด าเนินชีวิต เพื่อให้การด าเนินชีวิตของมนุษยมี์ความสุขท่ี
ประเสริฐปราศจากความทุกขท์ั้งปวง  



 
 

บทที ่๓ 
การพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  

 
๓.๑ ความเบ้ืองต้น 

ในท่ามกลางกระแสวิกฤติของระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย และการเติบโต
เปล่ียนแปลงทางสังคมอยา่งรวดเร็ว จากปรากฏการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็น
อยา่งมาก ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวติของคนในสังคมโดยเฉพาะความเครียดหรือความหวาดกลวั
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั อนัเป็นเหตุน าไปสู่การเกิดปัญหาสังคม และปัญหาสังคมก็ไดน้ าไปสู่
ภาวะทางจิตใจหลายประการ เช่น ความเครียด ความหวา้เหว่ ความขดัแยง้และความรู้สึกผิดหวงั 
เป็นตน้  
 อย่างไรก็ดี เม่ือปัญหาสังคมเหล่าน้ีเกิดข้ึนเราควรพิจารณาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเบ้ืองตน้ให้
ชัดเจนก่อนว่า ปัญหาคืออะไร เกิดข้ึนมาได้อย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และจะสามารถ
ป้องกนัแกไ้ขไดด้ว้ยวิธีการใดบา้ง  ในการด ารงชีวิตของมนุษยเ์พื่อให้มีคุณภาพท่ีดี ควรตอ้งมีการ
ก าหนดเป้าหมายและแผนพฒันาคุณภาพชีวติท่ีเหมาะสมของแต่ละบุคคลก่อน  
 เน่ืองจากมนุษยมี์ศกัยภาพท่ีสามารถพฒันาตนเองได้ การพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยจ์ะ
เป็นไปอย่างผสมกลมกลืนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความสามารถและสติปัญญา ท่ีจะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมดีข้ึน ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนและ
ก าลงัเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วนั้น คุณธรรมจริยธรรมจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถช่วยสร้างคุณภาพ
ชีวติท่ีดีและเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะการขดัเกลาทางสังคมของสถาบนั
ทางศาสนาจะท าให้สังคมเป็นระเบียบ เพราะหลกัธรรมค าสอนของศาสนาจะท าให้บุคคลไดรั้บรู้
และปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งและเหมาะสมตามบรรทดัทดัฐานของสังคม 

พระพุทธศาสนาเถรวาทมีความส าคญัต่อคุณภาพชีวิตของมนุษยเ์ป็นอยา่งยิ่ง สังคมมนุษย์
จะมีหลกัธรรมค าสอนเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ เพื่อให้สมาชิกในสังคมนั้น ๆ ยึดถือและปฏิบติัตน
ไปในทางท่ีดีท่ีถูกตอ้ง หลกัธรรมค าสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะให้ทุกคนกระท าแต่ความดี สอนให้
มองเร่ืองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงหรือยึดหลกัความจริงเป็นส าคญั มีใช่มองตามท่ีปรากฏให้
เห็น หลักค าสอนท่ีส าคญั คือ ให้ละเวน้จากความชั่ว กระท าแต่ความดี และท าจิตใจของตนให้
บริสุทธ์ิผอ่งแผว้  



 ๑๒๓ 

บทบาทหนา้ท่ีท่ีมีต่อสังคมมนุษย ์คือ  
๑) บทบาทหน้าท่ีหรือประโยชน์ทางจิตใจ มนุษยมี์จิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด เม่ือเกิดความ

ทุกข์ประสบกบัอารมณ์ท่ีไม่พึงปรารถนา ไม่พอใจ พลดัพรากจากของท่ีรัก หรือเผชิญกบัอนัตราย
ต่างๆก็จะเกิดความทุกข์ เม่ือเป็นเช่นน้ีมนุษยก์็จะแสวงหาท่ีพึ่งเพื่อขจดัทุกขเ์หล่านั้น และเพื่อความ
สบายใจหรือเป็นหลกัทางจิตใจของเขาเหล่านั้น หลกัธรรมค าสอนทางศาสนาจึงเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว
จิตใจของมนุษย ์ท าให้เกิดความมัน่ใจ มีสติ มีก าลงัใจสามารถท่ีจะยืนหยดัต่อสู้กบัปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนไดด้ว้ยความสามารถของตนเอง 

๒) บทบาทหนา้ท่ีหรือประโยชน์ทางดา้นสังคม คือ พุทธศาสนาเถรวาทเป็นสัญลกัษณ์อนั
ศกัด์ิสิทธ์ิของสังคม เป็นบ่อเกิดแห่งภราดรภาพ มนุษยอ์าจแตกต่างกนัโดยชาติโดยผิวพรรณ โดย
ภูมิศาสตร์ แต่เม่ือเป็นพุทธศาสนิกชนแลว้ก็เสมือนเป็นพี่น้องกนั ยอ่มมีความเห็นใจกนั ช่วยเหลือ
กนั ท าให้คนในสังคมมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั มีความรู้สึกร่วมกนัอย่างอบอุ่น หลกัธรรมค า
สอนของพุทธศาสนาเถรวาทมุ่งสอนให้คนในสังคมมีเมตตากรุณา ทั้งน้ีเพื่อความสุขและการด าเนิน
ชีวติอยูร่่วมกนัดว้ยความสันติภาพในสังคม โดยยึดหลกัท่ีวา่มุ่งขดัเกลาสันดานของมนุษยใ์นสังคม
ใหเ้ป็นคนดี  

พระพุทธศาสนาเถรวาท มีค าสอนเป็นหลกัในการพึ่งตนเองท่ีพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะ
รับรู้จาดพุทธสุภาษิตท่ีว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ซ่ึงแปลวา่ ตนแลเป็นท่ีพึ่งของตน นัน่หมายถึง
ว่าเป็นศาสนาแห่งการพึ่งตนเอง ถือหลกัการพึ่งตนเองน้ีเป็นส าคญั คุณค่าท่ีส าคญัของการเรียนรู้
และการประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมค าสอน คือ การท่ีช่วยให้มนุษย์สามารถพึ่ งตนเองได ้
โดยทัว่ไป มนุษยท์ั้งหลายยงัช่วยตวัเองไม่ไดเ้ต็ม หรือมีระดบัแห่งการพึ่งพาตนเองยงัไม่เต็มท่ี จึง
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูม้าช่วยแนะแนวทางเพื่อให้เขาช่วยตวัเองไดใ้นระดบัสูงยิ่งข้ึน และการท่ีเขาจะ
พึ่งตนเองไดน้ั้นตอ้งรู้จกัตนเองตามความเป็นจริงและตอ้งคิดดว้ยตนเองไดเ้สียก่อน รวมความถึง
การท่ีจะตอ้งปรับปรุงและพฒันาตนเองทั้งทางดา้นจิตใจและปัญญา การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนั
ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การน้อมน าหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนาเถรวาทบาง
หมวด บางขอ้ ท่ีเป็นปัจจยัเหตุของผลมาบูรณาการกนัจนเกิดปัญญาท่ีเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบติัเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติตนเอง ซ่ึงเรียกวา่ “หลกัปฏิบติัการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัใน
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท” อนัเป็นวธีิการหรือกระบวนการเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้ 
ความจริงดว้ยการหยัง่รู้ดว้ยปัญญาท่ีเกิดจากองคค์วามรู้นั้น ๆ และสามารถเขา้ใจหลกัแห่งความจริง
ของชีวิต ท าให้ผูเ้รียน หรือผูป้ฏิบติัเขา้ใจถึงความเป็นไปต่าง ๆ ของจิตท่ีเป็นอิสระจากการปรุงแต่ง 
สามารถควบคุมความคิดของตนได้ โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดความสงบสุขเขา้ถึงหลกัความ



 ๑๒๔ 

จริงของชีวิต  และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัของตน อีกทั้งน าไปพฒันา
สังคมเพื่อใหเ้กิดความสงบสุขข้ึนในสังคมนั้น ๆ อยา่งแทจ้ริง 

อน่ึง เป้าหมายของการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถร
วาท ในนัยระดบัน้ี คือ ระดบัสมมุติสัจจะ เป็นความจริงท่ีปรากฏอยู่ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
เพื่อให้เกิดความสุขกายสบายใจแก่ตนเอง และเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการมีสัมพนัธภาพ
กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งเม่ือถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบกบัความผนัผวนจิตก็ไม่หว ัน่ไหว ไม่
ถูกความยึดติดถือมัน่บีบคั้นจิตใหผ้ดิหวงัโศกเศร้า รู้เท่าทนัตรงตามเหตุปัจจยั ชีวิตเกิดความสุขท่ีแท ้
เป็นการด ารงชีพอยูด่ว้ยปัญญา  คุณค่าของการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนั คือ การพฒันาตนเองให้มี
คุณภาพชีวติท่ีดี 

“คุณภาพชีวิต” หมายถึง ลกัษณะชีวิตของมนุษยท่ี์มีสภาพท่ีดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
อนัเน่ืองมาจากการได้รับการตอบสนองความตอ้งการของตนในดา้นต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม การเมือง การปกครอง อยา่งพอเพียงและเหมาะสม รวมทั้งความสามารถในการพิจารณา
และจดัการกับปัจจยัต่าง ๆ ท่ีท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข  ด้วยเหตุน้ี คุณภาพชีวิตของ
มนุษยจึ์งมีความส าคญัอย่างยิ่ง เป็นการเร่ิมต้นของการเรียนรู้เพื่อการพึ่ งตนเองและพึ่ งพากนัใน
สังคม ทั้งน้ีเน่ืองจากมนุษยทุ์กคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ยอ่มส่งผลให้สังคมนั้นเป็นสังคมท่ีดีมีคุณภาพ 
มีความสุข มีความสมบูรณ์ สมาชิกในสังคมมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน และสามารถท า
หน้าท่ีอนัเป็นประโยชน์ต่อคนเองและสังคมได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ดงันั้น ถ้าสังคมใดมี
สมาชิกท่ีมีการพฒันาตนเองสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดียอ่มท าให้ชีวิตด ารงอยู่ไดอ้ยา่งมีความสุข และ
ยอ่มท าให้สังคมนั้น ๆ มีความเจริญกา้วหนา้ยิ่งข้ึนไป  แต่ในขณะเดียวกนั ถา้คนในสังคมส่วนใหญ่
ยงัมีคุณภาพชีวติท่ีไม่ดี ยอ่มก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมตามมาอยา่งหลีกเล่ียงไดย้ากเช่นเดียวกนั๑ 

ส่วน คุณภาพชีวิต ในนยัของการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถร
วาท หมายถึง ลกัษณะชีวติของมนุษยท่ี์มีสุขภาพท่ีดีและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม มี
จริยธรรม มีการด ารงชีวิตท่ีพอเพียง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่นั อนุเคราะห์ และเก้ือกูลกนั  อนัเน่ืองมาจาก
การเรียนรู้และการปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสั่งสอนอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและท าให้ชีวิตด ารงอยูไ่ด้
อยา่งมีความสุขท่ีแทจ้ริง 

การพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีนั้น “จิต” ถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่อคุณภาพชีวิต 
เพราะผูท่ี้มีการพฒันาจิตแล้วย่อมสามารถควบคุมตนเอง เขา้ใจในส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง 

                                                 
๑สุทธิพร บุญส่ง, คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ทริปเพิ้ล 

เอด็ดูเคชัน่ จ  ากดั, ๒๕๔๙), หนา้ ๓. 



 ๑๒๕ 

และยงัท าให้ผูอ่ื้นมีความรู้สึกท่ีดีกับตนเองได้ หลกัธรรมค าสอนของพุทธศาสนาเถรวาท มีการ
ประพฤติปฏิบติัในการฝึกอบรมพฒันาจิต ท่ีเรียกว่า จิตตภาวนา เป็นรากฐานให้คนได้รู้จกัการ
พฒันาปัญญาตนเอง อนัเป็นพื้นฐานของการพฒันาชีวิตให้มีคุณภาพทั้งจิตใจและร่างกายเพื่อไปสู่
เป้าหมายชีวิตท่ีดี แต่การเรียนรู้ หรือท าความเขา้ใจเพียงหลกัธรรมอยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอกบัการท่ี
จะท าให้คุณภาพชีวิตดีข้ึนหรือพึ่งตนเองได ้ตอ้งเรียนรู้ ตอ้งเขา้ใจ และตอ้งน าไปใช้หรือปฏิบติัใน
ส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัชีวติจริง ๆ จึงจะถือวา่ มีคุณภาพชีวติท่ีดีสามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากนัใน
สังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

๓.๒  แนวคดิเกีย่วกบัการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในสังคม 
 แนวคิด “การพึ่งตนเอง” มีอยูห่ลายแนวคิดซ่ึงต่างก็นิยามความหมายของการพึ่งตนเอง และ
แนวทางในการปฏิบติัท่ีจะบรรลุถึงการพึ่งพาตนเองไดต่้าง ๆ กนัไป เช่น “การพึ่งตนเองดา้นสุขภาพ 
จะหมายความรวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพก่อนการเจ็บป่วย และการแสวงหาการเยียวยารักษาเม่ือ
เจ็บป่วยแลว้”๒ แนวคิดเร่ืองการพึ่งพาตนเองมีความชดัเจนและถูกน าเสนออยา่งเป็นระบบท่ีสุดใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน โดยแนวทางสาธารณสุขมูลฐานเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเป็นยทุธวธีิส าคญัสู่การพึ่งตนเอง๓ 
 ในสังคมไทยไดใ้หค้  านิยามของการพึ่งตนเองไวต่้าง ๆ กนั เช่น 
 ค าวา่ “การพึ่งตนเอง” น่าจะมีความหมายเป็นเชิงสัมพนัธ์ คือ พึ่งตนเองในขณะท่ีพึ่งพาผูอ่ื้น 
เป็นการพึ่งพาท่ีน าไปสู่การไม่พึ่ งพา คือ เป็นการพึ่งพาอาศยักนัอย่างรู้เท่าทนั และกรอบการมอง
เร่ืองการพึ่งพาน้ีจะตอ้งไม่มุ่งแข่งขนั หรือไม่มุ่งครอบง าเหนือกวา่ แต่เป็นการมุ่งสู่ความเป็นไทต่อ
กนั การช่วยเหลือกนัเป็นส่ิงจ าเป็น คือ พึ่งพาในส่ิงท่ีเราไม่มี เก้ือกูลส่ิงท่ีเรามีใหผู้อ่ื้น การพึ่งพาน้ีท า
ใหแ้ต่ละชุมชนพึ่งตนเองได้๔  

                                                 
๒โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ์ และคณะ, วถิีทางเลือกกบัการพึ่งตนเอง ศาสนา ความเช่ือ กบั

การแสวงหาสุขภาวะ, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัวจิยัสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
๒๕๕๑), หนา้ ๒. 

๓กระทรวงสาธารณสุข,หนังสือประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาสาธารณสุขเพ่ือบรรลุ
สุขภาพดีถ้วนหน้า, (นนทบุรี : คณะกรรมการสาธารณสุขเพื่อบรรลุสุขภาพดีถว้นหน้า , ๒๕๓๖), 
หนา้ ๕-๑๐. 

๔โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ์และคณะ, วิถีทางเลือกกับการพึ่งตนเอง ศาสนา ความเช่ือ กับ
การแสวงหาความสุขภาวะ, อา้งแลว้,หนา้ ๕. 



 ๑๒๖ 

การพึ่งตนเอง เป็นเร่ืองของการเรียนรู้และการตดัสินใจดว้ยตนเอง มีลกัษณะเป็นตวัของตวัเอง
ทางดา้นความคิดหรือจิตใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อสถานการณ์และหรือปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดยอาศยั
ศกัยภาพท่ีมาจากรากฐานของการเรียนรู้ตามค าสอนทางศาสนาและวฒันธรรมทางสังคม การพึ่งตนเอง
ข้ึนอยู่จิตใจ การยอมรับ ความสมคัรใจ ของแต่ละบุคคลท่ีจะพึงกระท าเพื่อการอยู่รอดในด ารงชีพใน
สังคม และในขณะเดียวกันก็มีการช่วยเหลือเก้ือกูลส่งเสริมกันในสังคมไปด้วย อย่างไรก็ตาม “การ
พึ่งตนเองทางวฒันธรรมความคิด หรืออ านาจการตดัสินใจน้ีจะตอ้งสัมพนัธ์ไปกบัการพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองด้วย”๕ เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นว่า การพึ่ งตนเอง เป็นลักษณะทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีสามารถพิจารณาไดห้ลายมิติและหลายระดบั ในแต่ละมิติก็มีระดบัการ
พึ่งตนเองตามโครงสร้างของกลุ่มหรือสังคมนั้น ๆ ทั้งระดบัจุลภาคและมหภาค และท่ีน่าสังเกตประการ
หน่ึง ก็คือ การพึ่ งตนเองของบุคคล ครอบครัว และสังคมโดยทั่วไป เป็นพลวตัแปรเปล่ียนไปตาม
เง่ือนไขของระบบการเปล่ียนแปลงทางสังคมหรือความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมโลก 

กระแสแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพึ่งตนเอง จึงกลายเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความสนใจมากและ
ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคญัในการก าหนดทิศทางการพฒันาสังคม เช่น กระแสเศรษฐกิจพอเพียง 
กระแสเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กระแสชุมชนเขม้แขง็ เป็นตน้ ซ่ึงกระแสแนวคิดเหล่าน้ีลว้นแลว้มี
สาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมในยุคของกระแสโลกาภิวตัน์หรือการล่มสลายของระบบ
เศรษฐกิจ แต่อยา่งไรก็ตามแต่ดูเหมือนวา่ กิจกรรมหรือกระแสแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมายงัไม่ไดผ้ล
ชดัเจนเท่าท่ีควร เน่ืองจากความแตกต่างในสังคมมีความซับซ้อนหลากหลายของเง่ือนไขและเหตุ
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีบริบทแตกต่างกนัไป จึงมีค าถามเกิดข้ึนวา่ ถา้ในสถานการณ์เช่นน้ีหากวฒันธรรม
ทางสังคมมีจุดแขง็อยูท่ี่ค  าสั่งสอนทางศาสนา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสังคมไทยท่ีมีพระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานทางวฒันธรรม เราในฐานะพุทธศาสนิกชนสามารถนอ้มน าค าสั่งสอนพระพุทธศาสนา มา
เป็นค าตอบเก่ียวกบัระบบหรือแนวคิดและทฤษฎีการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมไดห้รือไม่
อยา่งไร  

 ๑)  แนวคิดการพึง่ตนเอง 
  มีการด ารงชีวติในลกัษณะของการมีคุณภาพชีวติท่ีดี  เป็นกลัยาณมิตรต่อตนเอง รู้จกัตนเอง 
เข้าใจตนเอง เช่ือมั่นและศรัทธาในตนเองว่า มีคุณค่าและมีความหมาย ทุกชีวิตมีศักด์ิศรีและ
ศกัยภาพ มีความคิด มีเหตุผล สามารถเรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้  อีกทั้ ง

                                                 
๕อภิชาต ทองอยู่ และคณะ, รายงานการวิจัยสถาบันหมู่บ้านกับการพึ่งตนเอง, (กรุงเทพ  

มหานคร : สนบัสนุนโดยสถาบนัปรีดี พนมยงค)์, ๒๕๓๐, หนา้ ๓๔. 



 ๑๒๗ 

สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง การพฒันาคุณภาพชีวิต ตอ้งเร่ิมตน้จากการพฒันาตนเองให้มีความรู้ 
มีสติปัญญามากข้ึน มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีชีวิตท่ีสมบูรณ์ดีข้ึน เรียกว่า “ท าหน้าท่ีต่อตนเอง 
(พึ่งตนเอง)” นัน่หมายถึง การท าประโยชน์ใหก้บัตน ให้มีการศึกษา พฒันาชีวิตใหดี้ข้ึนไป สามารถ
พึ่งพาตนเองไดท้ั้งในทางเศรษฐกิจ ในทางสังคมและทางจิตใจ มีสติปัญญาความสามารถท่ีจะด ารง
ตนอยู่ไดอ้ย่างมีความสุขพร้อมทั้งเป็นคนดีมีศีลธรรม และมีภูมิคุม้กนัตนเองต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมในยคุโลกาภิวฒัน์ 

๒)  แนวคิดการพึง่พากนั 
 เม่ือท าประโยชน์ของตนดีแลว้ สามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ลว้ จากนั้นก็เป็นกลัยาณมิตรต่อ

ผูอ่ื้นตอ้งท าประโยชน์ต่อผูอ่ื้น พึงบ ารุงอนุเคราะห์เก้ือกูลกนัในฐานะท่ีเราเป็นสมาชิกของสังคม 
เรียกว่า “ท าหน้าท่ีต่อสังคม (พึ่ งพากันในสังคม)” นั่นหมายถึง เม่ืออยู่ร่วมกนัในสังคม เราต้อง
ร่วมกนัสร้างสรรคส์ังคมให้มีความสงบสุข ช่วยให้สังคมเจริญกา้วหนา้ เป็นสังคมสันติสุข มีความ
สมานฉนัท ์คือ ความเห็นพอ้งตอ้งกนั ความพอใจร่วมกนัในเร่ือง หรือ ส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามในสังคม 
 จากแนวทางของการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีได้กล่าวมานั้ น ได้น ามาสู่แนวคิดในการ
พึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคม กล่าวคือ การท าหนา้ท่ีของตนเองท่ีดีสามารถพึ่งตนเองไดแ้ลว้
ก็จะส่งเสริมหนา้ท่ีต่อสังคม สามารถช่วยเหลือสังคมเป็นท่ีพึ่งของสังคมได ้ประโยชน์จากหนา้ท่ีทั้ง
สองอย่างน้ีจะอิงอาศยัซ่ึงกันและกัน เก้ือกูลกัน อนุเคราะห์ ให้ประโยชน์ซ่ึงกันและกัน ดังนั้ น 
คนเราจึงตอ้งมีหนา้ท่ีทั้งสองอยา่งทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวมหรือสังคมใหดี้ท่ีสุด 
 ๓.๒.๑ ปัจจัยองค์ประกอบทีน่ าไปสู่การพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในสังคม 
 การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคม เป็นรูปแบบของการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีสามารถ
ด ารงตนอยูไ่ดด้ว้ยตนเองอยา่งมีความสุข และสามารถเป็นท่ีพึ่งพาของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม อีกทั้ง
มีความสมดุลในชีวติทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจและสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ เป้าหมายสูงสุด คือ การ
พฒันาสังคมเป็นขั้นสุดทา้ย 
 การท่ีจะพึ่งตนเองและพึ่งพากนัในสังคมได้นั้น จะตอ้งมีปัจจยัท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั
เพื่อท่ีจะน าไปสู่การพึ่งพา อนัไดแ้ก่  
 ๑)  ศกัยภาพ หมายถึง พลงัความพร้อม ความสามารถของแต่ละบุคคลร่วมกนั 

๒) การเรียนรู้ หมายถึง การแสวงหาความรู้ กระบวนการเรียนรู้และการพฒันากระบวน 
การเรียนรู้ 

๓) การส่ือสาร หมายถึง การติดต่อส่ือสารเพื่อการหาขอ้มูล การแลกเปล่ียนความรู้ การ
แกไ้ขปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในตนเองและระหวา่งบุคคล 



 ๑๒๘ 

๔) ทุนทางสังคม หมายถึง เม่ือใดก็ตามท่ีคนในสังคมมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกัน มี
ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั มองเห็นคุณค่า มีความคาดหวงั และมีเป้าหมายร่วมกนั ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงส่งผลให้คนหรือสถาบนัสร้างระบบ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีดี ช่วยใหส้ามารถท างานร่วมกนัจนบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

๕) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคมหรือชุมชน หมายถึง การเข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การตดัสินใจและการด าเนินการร่วมกนั 

๖) พหุภาคี หมายถึง การมีส่วนร่วมจากหลาย ๆ ฝ่าย ทั้ งภาครัฐ เอกชน ส่ือมวลชน 
นกัวชิาการ และประชาชนหรือสมาชิกในสังคม   

จากปัจจยัท่ีกล่าวมา จะพบวา่กระบวนการพึ่งตนเองและการพึงพากนัในสังคมจะเกิดข้ึนได้
ข้ึนอยูก่บั (๑) ศกัยภาพของแต่ละบุคคล (๒) การเรียนรู้หรือการแสวงหาความรู้และการพฒันาการ
เรียนรู้ (๓) การส่ือสารติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร (๔) ทุนทางสังคม (๕) การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในสังคม (๖) พหุภาคี การร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย ซ่ึงปัจจยัทั้ง ๖ ตวัน้ีมีผลส่งท าให้เกิดการ
พึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 อยา่งไรก็ดี ในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมนั้น ยงัมีปัจจยัท่ีไม่ควรมองขา้มอีก
หลายปัจจยั ซ่ึงงานวิจยัของ ศิริ ฮามสุโพธ์ิ ๖ ได้สรุปไวว้่า หมู่บ้านท่ีจะพึ่ งตนเองได้นั้ นจะต้อง
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั ๕ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลยหีรือเคร่ืองมือประกอบอาชีพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
ทรัพยากร ดา้นจิตใจ และดา้นสังคมวฒันธรรม อีกทั้งยงัเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นแรงงาน ภาวะผูน้ า 
การมีจิตส านึกของความเป็นสมาชิกในหมู่บา้นหรือชุมชน การเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนใน
หมู่บา้น และการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนในหมู่บา้นหรือชุมชน  ปัจจยัเหล่าน้ีท่ีไม่ควรมองขา้ม
หรือละเลยเพราะอาจจะเป็นอุปสรรคหรือขดัขวางกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่ งพาตนเองและ
พึ่งพากนัในสังคมได ้คือ  การขดัแยง้  หรือความไม่พึงพอใจในความตอ้งการของบุคคลและกลุ่ม ท่ี
แย่งผลประโยชน์และแย่งอ านาจกนัและกนั อีกประการหน่ึง คือ การครอบง าโดยภาครัฐ ได้แก่ 
นโยบายหรือสภาพการณ์ท่ีภาครัฐเป็นผูช้ี้น าและก ากบัดูแลโดยท่ีคนชุมชนหรือสังคมไม่ไดมี้ส่วน
ร่วมในการแกปั้ญหาหรือตดัสินใจดว้ยตวัของเขาเอง 

๓.๒.๒ รูปแบบของการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในสังคม 
 เม่ือมนุษยมี์ปัญหา มีความทุกข์และไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความทุกข์ของ
ตนเองได ้มนุษยก์็มกัจะแสวงหาส่ิงท่ีตนเองคิดวา่สามารถจะช่วยแกไ้ขปัญหาหรือช่วยบรรเทาความ

                                                 
๖ศิริ ฮามสุโพธ์ิ, “การพฒันาศกัยภาพการพึ่ งตนเองในระดบัหมู่บา้น”, วิทยานิพนธ์ศิลป 

ศาสตรดุษฎบีัณฑิต,  (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), ๒๕๔๖, บทคดัยอ่.  



 ๑๒๙ 

ทุกข์ได้ นั่นคือการแสวงหาท่ีพึ่ งจากภายนอก เช่น การพึ่ งคนอ่ืน การพึ่ งธรรมชาติ การพึ่ ง
เทคโนโลยี หรือแมก้ระทัง่การพึ่งพาในส่ิงท่ีตนเองศรัทธาเล่ือมใส เช่น การพึ่งพาไสยศาสตร์ หรือ
การพึ่งพาส่ิงท่ีเร้นลบัดว้ยการท าพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเช่ือท่ีเกิดข้ึน 
 ลกัษณะรูปแบบของการพึ่งพาในสังคมขั้นพื้นฐานของมนุษยน์ั้น มีลกัษณะดงัน้ี คือ 

๑) การพึ่ งตนเอง รูปแบบลักษณะเช่นน้ีจะเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ และมีความพยายามท่ีจะพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลาไม่ยอมแพก้บัอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

๒)  การพึ่งคนอ่ืน รูปแบบลกัษณะเช่นน้ีจะเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีชอบความสะดวกสบาย เป็น
คนข้ีเกียจ ไม่ยอมแสวงหาความรู้ ไม่มีภาวะผูน้ า ขาดปัญญาในการพึ่ งพาตนเอง รอคอยแต่การ
ช่วยเหลือหรือการแบ่งปันจากภายนอก รูปแบบลกัษณะของการพึ่งพาคนอ่ืนอีกประการหน่ึง ไดแ้ก่ 
การอาศยัความรู้ ความร่วมมือ การแนะน า การให้ค  าปรึกษาและการสนบัสนุนจากบุคคลภายนอก
เพื่อการพฒันา 

๓) การพึ่ งธรรมชาติ รูปแบบลักษณะเช่นน้ีเป็นการรอคอยจากธรรมชาติเท่านั้น อาศยั
ผลประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อการด ารงชีวิตถ้าธรรมชาติเป็นไปตามฤดูกาลการด ารงชีวิตก็จะ
ราบร่ืน แต่ถา้หากธรรมชาติไม่เป็นไปตามฤดูกาลก็ไม่สามารถท าอะไรได ้เช่น เร่ืองฝน เป็นตน้ 

๔) การพึ่งไสยศาสตร์หรือส่ิงเร้นลบั รูปแบบลกัษณะเช่นน้ีเป็นการพึ่งพาโดยอาศยัความ
เช่ือความกลัว โชคชะตา ฤกษ์ยามเป็นพื้นฐาน มีการประพฤติปฏิบัติผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ ทั้ ง
พิธีกรรมทางพุทธศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์เพื่อให้ตนเองและกลุ่มของตนพน้จาก
เคราะห์กรรมหรือความทุกขท่ี์ไดรั้บอยู ่เช่น การท าพิธีสะเดาะเคราะห์ การบูชาพระราหู การท าพิธี
ปลุกเสกเคร่ืองรางของขลงั การท าพิธีบวงสรวง การท าหุ่นมาแขวนไวห้น้าบ้านเพื่อป้องกันภยั
อนัตรายจากอ านาจลึกลบั เป็นตน้  

๕) การพึ่งอ านาจจากสัญลกัษณ์หรือวตัถุบูชาท่ีตนเองศรัทธา รูปแบบลกัษณะเช่นน้ีเป็น
การ พึ่งพาท่ีมีความเช่ือวา่อ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีอยูใ่นสัญลกัษณ์หรือวตัถุบูชาท่ีตนเองศรัทธาจะคุม้ 
ครองรักษาและประทานพรความส าเร็จความสุขให้บังเกิดข้ึนกับตนเองและครอบครัว โดยมี
เง่ือนไขวา่ จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหรือพิธีกรรมท่ีไดก้ าหนดเง่ือนไขเอาไว ้เช่น การบูชาเทพเจา้ต่าง ๆ 
การหอ้ยหรือคาดตะกรุด  การบูชาปลดัขิก การบูชานางกวกั หรือแมก้ระทัง่การบูชาศิวลึงค ์ เป็นตน้  

รูปแบบลกัษณะของการพึ่งพาในสังคมท่ีกล่าวมาน้ี เป็นรูปแบบของการพึ่งพาขั้นพื้นฐาน
ทัว่ไปของคนในสังคมท่ีปรากฏเห็นชดัในปัจจุบนั ลกัษณะการพึ่งพาในรูปแบบท่ี ๑, ๒ และ ๓ นั้น
เป็นการพึ่ งพาท่ีเป็นรูปธรรมต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถและความพยายามเป็น
พื้นฐานในการปฏิบติัเพื่อการพึ่งพา ส่วนลกัษณะรูปแบบการพึ่งพาในรูปแบบท่ี ๔ และ ๕นั้นเป็น
การพึงพาท่ีเป็นนามธรรมอาศยัความเช่ือเป็นพื้นฐานในการปฏิบติัเพื่อการพึ่งพา 



 ๑๓๐ 

อยา่งไรก็ตาม รูปแบบของการพึ่งพาในสังคมท่ีมีการพฒันาแลว้ จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างไป
จากการพึ่ งพาขั้นพื้นฐานของสังคม ทั้งน้ีเน่ืองมาจากคนในสังคมมีโอกาสท่ีจะแสวงหาความรู้
ไดม้ากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองหรือไดรั้บค าแนะน า การสนบัสนุนจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพื่อการพึ่งพาในสังคม ดว้ยเหตุน้ี รูปแบบของการพึ่งพาจึง
เป็นรูปธรรมมากข้ึนมีขั้นตอนกระบวนการท่ีชดัเจน และมีความสมดุลกนัในส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ความสมดุลทางดา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ และสังคมวฒันธรรม 

ดงันั้น รูปแบบลกัษณะของการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมท่ีมีการพฒันาแลว้ จึงมี
รูปแบบลกัษณะท่ีมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

๑) การพึ่ งตนเองท่ีเกิดจาก เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สังคมและ
วฒันธรรม หมายถึง มีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีอาชีพท่ีท ามาหากินเป็นหลกัแหล่งและมัน่คง 
มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีพอเพียง มีจิตใจท่ีมัน่คงเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่มีความโลภรู้จกัพอเพียง มี
ระเบียบวินัย มีความสมานสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีผูน้ าท่ีเข้มแข็ง มีภาวะผูน้ า
สามารถน าคนท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๒) การพึ่งตนเองท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมหรือการร่วมมือกนัของหลาย ๆ ฝ่าย หมายถึง ทั้ง
นกัวิชาการ นกัพฒันา รวมทั้งประชาชนในสังคมร่วมปรึกษาหารือกนั วางแผนท าให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัเพื่อการพฒันาสู่การพึ่งพาตนเองและพึ่งพากนัในสังคม โดยสามารถก าหนดเส้นทางการ
ด าเนินชีวติของตนเอง 

๓)  การพึ่ งตนเองท่ีเกิดจากการขัดเกลาสังคม หมายถึง การได้รับการศึกษา การได้รับ
ความรู้ ทั้ งเร่ืองของอาชีพ เร่ืองทั่วไป และเร่ืองของจิตใจ จากสถาบันการขัดเกลาสังคม เช่น 
โรงเรียน สถาบนัทางศาสนา เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขดัเกลาสังคมจากสถาบนัทางศาสนาจะ
ท าให้ประชาชนเรียนรู้ตนเองมากข้ึน ไม่หลงในวตัถุนิยมและบริโภคนิยมจนมากเกินไป ไม่เอารัด
เอาเปรียบกนั หนักลบัมาช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ท าใหค้นในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน 

อย่างไรก็ดี ปรากฏการณ์ของการพึ่งพาในสังคมปัจจุบนัส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึน จะมีลกัษณะ
รูปแบบของการพึ่งพาทางดา้นความเช่ือปรากฏให้เห็นชดัมากกวา่การพึ่งพาดว้ยปัญญาหรือเหตุผล
ตามสภาวะความเป็นจริงของสรรพส่ิงในโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเช่ือวา่ เทพเจา้ หรืออ านาจส่ิง
ลึกลบัหรือพิธีกรรมทางไสยศาสตร์สามารถคุม้ครอง ปกป้องรักษาและเป็นท่ีพึ่งไดเ้ม่ือมนุษยเ์กิด
เคราะห์กรรมล าบาก มีความทุกข์ยาก ส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถช่วยพวกเขาได ้ปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญั
ของความเช่ือ คือ ความไม่รู้จริง ความกลวั และตณัหา เป็นหลกั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นความรู้สึกท่ีไดม้า
เองโดยธรรมชาติไม่ตอ้งมีการสอน เป็นสัญชาติญาณอยา่งหน่ึงของมนุษย ์



 ๑๓๑ 

ดว้ยเหตุดงักล่าว กระบวนการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมจึงเร่ิมตน้จากสัญชาต ญาณ
และการเรียนรู้ของมนุษย ์ เม่ือมีความทุกขห์รือมีปัญหาอุปสรรคเกิดข้ึน ไม่สามารถท่ีก าจดัความทุกข์
หรือปัญหาอุปสรรคนั้นได้ด้วยตนเอง แต่มีความเช่ือว่าส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรืออ านาจท่ีเร้นลบัหรือส่ิงท่ี
ตนเองศรัทธาเคารพนับถือจะสามารถช่วยเหลือตนได ้จึงตอ้งบอกกล่าวให้ส่ิงเหล่านั้นรับรู้โดยผ่าน
กระบวนการทางพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเช่ือของตน เพื่อส่ิงเหล่านั้นจะไดป้ระทานพรตามท่ีตนได้
ร้องขอ แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้มนุษยมี์ความรู้ มีความเขา้ใจตามสภาวะความเป็นจริงของสรรพส่ิง 
มนุษยจ์ะใช้ปัญญาและเหตุผลในการพิจารณาความทุกข์หรือปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน แล้วจดัการ
แก้ปัญหานั้นด้วยสติปัญญาของตน โดยไม่ต้องไปอ้อนวอนหรือบวงสรวงเทพเจ้าองค์ใด ซ่ึงเป็น
กระบวนการพึ่งพาตนเองโดยแท ้

การท่ีเกิดปรากฏการณ์การพึ่งพารูปแบบลกัษณะเช่นน้ีในสังคม บ่งบอกให้เห็นถึงการขาด
ความเช่ือมัน่ในตนเองของมนุษยใ์นการตดัสินใจการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  ทั้ง ๆ ท่ีปัจจุบนัมนุษย์
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างไร้พรมแดน แต่มนุษยไ์ม่สามารถน าความรู้ท่ีตนมีอยู่มาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะสังคมไทยมีพระพุทธศาสนาซ่ึงมี
หลกัธรรมค าสั่งสอนเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ และเป็นแนวทางปฏิบติัในการด ารงชีวติท่ีดี เนน้การ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญา เพราะฉะนั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีพุทธศาสนิกชนควรท่ีจะน าหลกัธรรมค าสั่ง
สอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างแท้จริง มิใช่เพียงน ามาแต่ระบบพิธีกรรม
เท่านั้น 

จากแนวคิดการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคม กล่าวไดว้่ารูปแบบและลกัษณะของ
การพึ่งพามีจุดเร่ิมตน้อยูท่ี่ ตนเองหรือตวับุคคลเกิดความตอ้งการท่ีจะให้ตนมีความสุขพน้จากความ
ทุกขห์รือประสบผลส าเร็จตามท่ีตนตอ้งการ จึงแสวงหาวิธีการต่าง ๆ มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อสนอง
ความตอ้งการของตนเอง  ลกัษณะการแสวงหาเพื่อการตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล
ยอ่มแตกต่างกนัตาม ตามความคิดหรือทศันคติท่ีมีต่อตนเองทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ท่ีเรียกวา่ 
“อตัทศันคติ”  

อัตทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นท่ีก าหนดพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง เป็นผล
ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีในตนทั้งลกัษณะนิสัย ความเช่ือ ค่านิยม ประสบการณ์ และคุณสมบติัเฉพาะของ
ตนเอง เป็นความคิดประเมินค่าเก่ียวกบัตนเองในการด ารงชีวิตหรือความประสบผลส าเร็จของตนเอง 

อตัทศันคติ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือท่ีน าไปสู่แนวคิดของการพึ่งพาของบุคคลนั้น ๆ 
เป็นเร่ืองความเช่ือของอ านาจภายนอกและอ านาจภายในของตนเอง นัน่หมายความวา่ ถา้บุคคลนั้น
เช่ือว่าความส าเร็จของตนข้ึนกบัอิทธิพลของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นอิทธิพลของอ านาจภายนอกหรือ
อ านาจลึกลบัท่ีตนเองควบคุมไม่ได ้เป็นความเช่ืออ านาจภายนอกตนเอง รูปแบบลกัษณะของการ



 ๑๓๒ 

พึ่งพาก็จะเป็นรูปแบบของการรอความช่วยเหลือหรือการอุปถมัภจ์ากผูอ่ื้น หรือสวดมนตอ์อ้นขอพร
จากพระเจา้หรือรออ านาจลึกลบัเพื่อประทานความส าเร็จมาสู่ตน รวมถึงการกระท าพิธีกรรมต่าง ๆ 
เพื่อสนองความตอ้งการของตน 

ส่วนบุคคลท่ีมีความเช่ือว่า ความส าเร็จหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนนั้นเป็นผลท่ีมาจาก
การกระท าของตนเอง เป็นความเช่ือในอ านาจภายในตนเอง ก็จะมีรูปแบบลกัษณะของการพึ่งพา 
คือ พยายามศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ตนเองเกิดทกัษะและปัญญาในการน าพาชีวติของตนสู่เป้าหมาย
หรือความตอ้งการท่ีปรารถนา เป็นการน าปัญญาท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ตนเอง 

ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่า อตัทศันคติ เป็นปัจจยัอย่างหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบลกัษณะของ
การพึ่งตนเองและพึ่งพากนัในสังคม เพราะเหตุวา่ อตัทศันคติ  มีฐานความคิดมาจาก การจินตนาการ 
ความเช่ือ การเรียนรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๓ 

 
 

แผนภาพที ่๓.๑  กระบวนการพึง่พาตนเองและการพึง่พาผู้อ่ืนข้ันพืน้ฐาน 
 
 
 

มนุษยใ์นสังคม 

ไสยศาสตร์ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

ความทุกข ์ปัญหาอุปสรรค 

ใชส้ติ ปัญญา 

พิจารณาไตร่ตรอง 
หาสาเหตุ และ แกปั้ญหา 

ไดรั้บการช่วยเหลือ 

ขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 

ความทุกข ์ปัญหาอุปสรรค 

ความเช่ือ ความกลวั ความตอ้งการ 

ชีวติเป็นสุข ปัญหาหมดไป 
 

พึ่งตนเอง 

กระบวนการพึ่งพาในสงัคม 

พึ่งพาผูอ่ื้น 

เกิดก าลงัใจ มีความสุข ปัญหายงัมีอยู ่

สญัชาตญาณ 

พิธีกรรม บวงสรวง 

การเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ 
การพฒันาการกระบวนการเรียนรู้ 



 ๑๓๔ 

 
 

แผนภาพที ่๓.๒ รูปแบบลกัษณะการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในยุตของการพฒันา 

 
 
 

รูปแบบการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากนัในยคุของการพฒันา 

การพ่ึงตนเองท่ีเกิดจาก 

การขดัเกลาทางสงัคม 

- บา้น 

- โรงเรียน 

- สถาบนัทางศาสนา, วดั 

- ภูมิปัญญาชาวบา้น 
- อ่ืน ๆ  

- เกิดก าลงัแรงงาน 

- เกิดพลงัในแกปั้ญหา 
- มีการเรียนรู้ร่วมกนั 

- สามารถตดัสินใจและ 
 ก าหนดเสน้ทางชีวติของ 
 ตนเองได ้

- มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
- มีกลุ่มงานหรือโครงงานท่ี 

 เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 

- การใชเ้ทคโนโลยท่ีี 

  เหมาะสม 

- การมีอาชีพท่ีมัน่คง 
- มีทรัพยากรธรรมชาติท่ี 

 พอเพียงตามความตอ้งการ 
- มีความมัน่ใจและเช่ือมัน่ 

 ในศกัยภาพของตนเอง 
- มีระเบียบวนิยั ช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนั มีความสามคัคี 

การพ่ึงตนเองท่ีเกิดจาก 

  - เทคโนโลย ี
  - เศรษฐกิจ 
  - ทรัพยากรธรรมชาติ 

  - จิตใจ 
  - สงัคมและวฒันธรรม 

- เรียนรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 

- เรียนรู้ทกัษะดา้นอาชีพ 

- เรียนรู้ดา้นสุขภาพอนามยั 
- การพฒันาจิตใจ 
- เสริมสร้างคุณธรรมและ 

 จริยธรรม 

- สร้างจิตส านึกในการ 
 พฒันาคุณภาพชีวติ 

- เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 

สงัคมมีคนดี มีระบบดี 

การพ่ึงตนเองเกิดจาก 

การมีส่วนร่วมหรือการ
ร่วมมือกนัของหลาย ๆ ฝ่าย 
- นกัพฒันา 
- นกัวชิาการ 
- ประชาชน 

- องคก์ารของรัฐและเอกชน 

คิดเป็น ท าเป็น มีเหตผุล สงัคมรู้รัก สามคัคี 



 ๑๓๕ 

๓.๓  แนวคดิการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัตามแนวพระพทุธศาสนาเถรวาท 
พระพุทธศาสนา เกิดข้ึนในหมู่ชนชาติอารยนัหรืออริยกะในประเทศอินเดีย ก่อน

พุทธศกัราช ๔๕ ปี  เกิดข้ึนภายหลงัศาสนาพราหมณ์ประมาณ ๖๐๐ ปี เกิดก่อนศาสนาคริสต ์๕๔๓ 
ปี และเกิดก่อนศาสนาอิสลาม ๑๑๒๔ ปี  พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ 
เม่ือวนัเพญ็เดือนวิสาขะ ณ โคนตน้พระศรีมหาโพธ์ิ ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม แควน้มคธ ซ่ึงปัจจุบนั
สถานท่ีแห่งนั้นเรียกวา่ “พุทธคยา”  และปัจจุบนัสถานท่ีแห่งนั้นยงัมีตน้ศรีมหาโพธิและมหาเจดีย์
ตั้งอยู ่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึงของชาวพุทธ 

เม่ือพระพุทธศาสนาบงัเกิดข้ึนแลว้ พระพุทธเจา้ไดเ้สด็จไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อประกาศ
พระศาสนา พระองคท์รงแสดงธรรมตรงกบัอุปนิสัยของผูฟั้งแต่ละคน ดงันั้น การแสดงธรรมแต่ละ
คร้ังของพระพุทธเจา้จึงได้ผลมาก มีผูฟั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลจ านวนมากข้ึน
ตามล าดับ ต่อมาเม่ือพระพุทธเจ้าได้สาวกเป็นพระอรหันต์ ๖๐ องค์ พระองค์จึงทรงส่งสาวก
เหล่านั้นออกไปประกาศศาสนา ดงัมีปฐมวาจาในการส่งพระสาวกออกไปประกาศศาสนาวา่ 

 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราได้หลุดพน้แลว้จากบ่วงทั้งปวง ทั้งท่ีเป็นของทิพย์
และของมนุษย ์แมพ้วกเธอก็ไดห้ลุดพน้แลว้จากบ่วงทั้งปวง ทั้งท่ีเป็นของทิพยแ์ละของ
มนุษยเ์ช่นกนั พวกเธอจงเท่ียวไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์
ชาวโลก เพื่อเก้ือกูลเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย พวก
เธออยา่ไปทางเดียวกนั ๒ รูป จงแสดงธรรมให้งามในเบ้ืองตน้ในท่ามกลางและในท่ีสุด 
จงประกาศพรหมจรรยพ์ร้อมทั้งอรรถและพยญัชนะให้บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ส้ินเชิง สัตว์
ทั้งหลายผูมี้ธุลีคือกิเลสในจกัษุเพียงเล็กนอ้ยมีอยู ่แต่เพราะโทษท่ียงัไม่ไดส้ดบัธรรม จึง
ตอ้งเส่ือมจากคุณท่ีพึงจะไดรั้บ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูรู้้ทัว่ถึงธรรมมีอยู ่แมเ้ราก็จกัไป
ยงัต าบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม”๗  

 
พระพุทธเจา้ไดใ้ชเ้วลาหลายทศวรรษในการเผยแผค่  าสอนพระพุทธศาสนา แมก้ระนั้นยงั

ไม่มีการบนัทึกค าสอนของพระองคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่อยา่งไร จนกระทัง่อีกหลายร้อยปีต่อมา 
ในศตวรรษท่ี ๓ พระเจา้อโศกมหาราชแห่งราชวงศเ์มารยะไดเ้ปล่ียนมานบัถือศาสนาพุทธและเป็นผู ้
อุปถัมภ์อารามหลายแห่งทั่วประเทศ พระองค์ทรงส่งพระสงฆ์ไปยงัประเทศต่าง ๆ ทั้งในแถบ
ตะวนัออกและตะวนัตก ในช่วงท่ีพระองคท์รงครองราชยน์ั้น ค าสอนของพระพุทธเจา้ไดรั้บการเผย
แผไ่ปทัว่อินเดียและศรีลงักา 

                                                 
๗ว.ิม. ๔/๓๒/๓๗. 



 ๑๓๖ 

จากการแพร่หลายของพระพุทธศาสนาท าให้มีผูท่ี้นับถือศาสนาพุทธมากข้ึน  อีกทั้งมี
ปัญหาเดียร์ถียป์ลอมบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อหวงัลาภสักการะมากจนพระสงฆ์เกิดการรังเกียจ
กนัเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใคร อีกทั้งต้องการรวบรวมพระธรรมวินัยให้บริสุทธ์ิผุดผ่อง จึงได้ท า
สังคายนาคร้ังท่ี ๓ ท่ี อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร โดยมีพระเจ ้าอโศกมหาราชเป็นราชูปถมัภ์ เป็น
การสังคายนาของพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทพวกเดียว ส่ิงหน่ึงท่ีไดจ้ากการสังคายนาในคร้ังนั้น คือ ค า
สอนท่ีสมบูรณ์แบบของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นพุทธแบบดั้งเดิม คือ พุทธนิกายหินยาน หรือเถรวาท
ซ่ึงแผ่ขยายมาจากอินเดียตอนใตผ้่านศรีลงักาแล้วจึงเขา้มาสู่แหลมทองหรือสุวรรณภูมิสมยัแรก 
ก่อนพ.ศ. ๕๐๐ โดย สมณทูตคือพระโสณเถระ และพระอุตตรเถระ ดินแดนแห่งแรกท่ีพระโสณ
เถระและพระอุตตรเถระน าพระพุทธศาสนาเขา้มาเผยแผ่ในประเทศไทย มีการสันนิษฐานว่าน่าจะ
อยู ่บริเวณแถบตอนใตข้องลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา ซ่ึงไดแ้ก่พื้นท่ีบริเวณจงัหวดันครปฐม สุพรรณบุรี 
ราชบุรีและกาญจนบุรีในปัจจุบนั 
 เม่ือกล่าวตามเป็นจริงแลว้ คนไทยกบัพระพุทธศาสนามีความสัมพนัธ์แนบแน่นกนัมาช้า
นานแลว้ คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานอยูก่่อนแลว้ราว พ.ศ. ๖๑๒ สมยัอาณาจกัร
อา้ยลาวท่ีตั้งอยู่ในประเทศจีน ดงัปรากฏในจดหมายเหตุของจีนว่า “พระเจา้จกัพรรด์ิม่ิงต้ี (เม่งต่ี) 
ของจีน โปรดฯ ให้แต่งตั้งทูตไปสืบพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย คณะทูตชุดน้ีไดก้ลบัมาสู่
ราชส านกัจีนเม่ือ พ.ศ. ๖๐๘ พร้อมกบัน าเอาพระพุทธรูป คมัภีร์พระธรรมและพระสงฆม์าเฝ้าพระ
เจา้กรุงจีน พระองคมี์ศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนายิ่งนกั จึงไดป้ฏิญาณพระองคเ์ป็นพุทธมาม
กะนบัถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมา ท าให้รัฐประศาสน์นโยบายของจีนเปล่ียนจากแสนยานุภาพ
มาเป็นธรรมานุภาพ และในโอกาสน้ีเองขุนหลวงเม้าประมุขของอาณาจกัรอ้ายลาวทรงเห็นว่า 
พระพุทธศาสนาน้ีเหมาะสมยิ่งแก่อัธยาศัยใจคอของคนไทย ดังนั้ นคนไทยจึงได้ยอมรับเอา
พระพุทธศาสนาประจ าชนชาติไทยตั้งแต่นั้นมา” ๘  

หลงัจากท่ีอาณาจกัรสุโขทยัสถาปนาข้ึนมาแลว้ประมาณ ๒๐ ปีในราว พ.ศ. ๑๘๒๐  ในรัช
สมยัของพอ่ขนุรามค าแหงมหาราชผูมี้ศรัทธาเล่ือมใสต่อพระพุทธศาสนาเป็นอนัมาก ทรงทราบวา่มี
พระเถระซ่ึงเป็นพระฝ่ายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ มาจากลังกาได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมทั้ งเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ์และจ าพรรษาอยูท่ี่เมืองนครศรีธรรมราช ก็ทรงมีศรัทธาและมีความ
เล่ือมใสเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ส่ง ศาสนทูตไปนิมนต์มาจ าพรรษาท่ีเมืองสุโขทยั การเดินทางมายงั

                                                 
๘บุญมี แท่นแกว้, จริยธรรมกบัชีวิต, พิมพค์ร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : หา้งหุ้นส่วน จ ากดั 

ธนะการพิมพ,์ ๒๕๓๙), หนา้ ๖๑-๖๒. 



 ๑๓๗ 

สุโขทยัในคร้ังนั้นพระเถระไดอ้ญัเชิญพระพุทธสิหิงค ์และคมัภีร์พระไตรปิฎกไปดว้ย ท าให้เมือง
สุโขทยัซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของไทย ไดส้ถาปนาพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทลทัธิลงักาวงศ์
ข้ึนในประเทศไทย และเจริญรุ่งเรืองสืบต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

๓.๓.๑ แนวคิดการพึง่ตนเองและการพึง่พากนั  
          หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท  มีความส าคญัต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย ์
สังคมไทยมีค าสั่งสอนเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ เพื่อใหส้มาชิกในสังคมนั้น ๆ ปฏิบติัตนไปในทาง
ท่ีดี ท่ีถูกตอ้ง หลกัธรรมค าสอนต่าง ๆ มีจุดหมายเดียวกนั คือ มุ่งให้ทุกคนกระท าแต่ความดี และละ
เวน้การกระท าชัว่ทั้งปวง ในการด ารงชีวิตของมนุษยเ์พื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ควรตอ้งมีการเรียนรู้
และมีความสามารถในการวิเคราะห์ไดว้า่ ส่ิงใดดี ส่ิงใดไม่ดี ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใดสมควรท า ส่ิง
ใดไม่สมควรท า เหล่าน้ี เป็นตน้  หลกัธรรมค าสอนจะสามารถช่วยใหบุ้คคลนั้นๆ มีเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวิตของตน ช่วยให้เขาเลือกท่ีจะกระท าในส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม หลกัธรรม
ค าสอนจะเป็นพื้นฐานส าคญัของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมจริยธรรมในสังคม อนัเป็นบรรทดัฐาน
หรือแนวทางในการด าเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างดี เพราะมนุษยมี์ศกัยภาพท่ีจะสามารถ
พฒันาตนเองได ้การพฒันาของมนุษยจ์ะเป็นไปอยา่งผสมกลมกลืนทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา 
และความสามารถท่ีจะส่งผลให้คุณภาพชีวติของตนเองและครอบครัวดีข้ึน ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ี
ก าลงัเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนมากมาย คุณธรรมจริยธรรมจะเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถช่วยสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีและเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ของสังคม   

 คุณธรรมและจริยธรรมอนัเป็นผลของหลักธรรมค าสอนมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
พฒันาคุณภาพชีวิต  เพราะ คุณธรรม เป็นความดีงามในจิตใจของมนุษยท่ี์เป็นไปในทางท่ีถูกตอ้ง 
อนัส่งผลให้มนุษยมี์ความประพฤติดี และการประพฤติท่ีดีนั้นก็ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม ส่วน จริยธรรม คือ หลกัเกณฑ์ของการประพฤติปฏิบติัท่ีเป็นแนวทางในการประพฤติท่ี
เหมาะสมถูกตอ้งตามหลกัศีลธรรมอนัดี ไม่วา่จะเป็นการประพฤติทางกาย ทางวาจา และทางดา้น
จิตใจ ท่ีส่งผลอนัก่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขทั้งตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม ดงันั้น การพฒันา
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทั้งหลายทั้งปวงของมนุษย ์เพราะคุณธรรม
และจริยธรรมลว้นมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนักบัการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคม การศึกษา เป็นต้น  อีกทั้ งยงัก่อให้เกิดลักษณะการด ารงชีวิตท่ีพอเพียง สงบสุข 
สามารถพึ่งตนเองได ้ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผซ่ึ่งกนัและกนั  หลกัธรรมสอนใหทุ้กคน
เป็นท่ีพึ่งของตนได้ และเป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนไดห้รือมีส่ิงท่ีจะให้แก่ผูอ่ื้นได ้พร้อมกนันั้นก็สอนให้
ทุกคนเป็นกลัยาณมิตร คือเป็นมิตรท่ีดีต่อกนัพร้อมท่ีจะให้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นและพร้อมท่ี
จะยอมรับจากคนอ่ืนเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองไดต่้อไป อนัส่งผลให้



 ๑๓๘ 

ตนเองเจริญงอกงามและพาคนอ่ืนใหง้อกงามดว้ย เป็นการเจริญงอกงามและไดป้ระโยชน์ไปดว้ยกนั
ทั้งสองฝ่าย  
 ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่ พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนาอเทวนิยม  คือเป็นศาสนาท่ีไม่ข้ึน
ต่อพระเจา้หรือองค์เทพเจา้ใด ๆ ทั้งส้ิน เป็นศาสนาแห่งกรรมวาท กิริยวาท คือ ศาสนาแห่งการ
กระท า และเป็นศาสนาแห่งวิริยวาท คือศาสนาแห่งความเพียรพยายาม  ค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้
ทรงมุ่งผลในทางปฏิบติัให้ทุกคนบริหารจดัการกบัชีวติท่ีเป็นอยูจ่ริง ๆ ของทุก ๆ คนไม่วา่จะอยูใ่น
สภาพหรือระดบัชีวติอยา่งไร ทุกคนสามารถเรียนรู้และน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ไดต้ามสมควรแก่
สภาพและระดับชีวิตนั้ น ๆ และเป็นศาสนาในฐานะเป็นมนุษยนิยมท่ีเน้นให้มนุษย์รู้จักการ
พึ่งตนเอง  ให้ความส าคญัในศกัยภาพของมนุษยใ์นการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และหลุดพน้จาก
ทุกข์ได้เท่าเทียมกนัภายใตข้องกฎธรรมชาติ โดยถือว่ามนุษยเ์ป็นเวไนยสัตวท่ี์สามารถรับการสั่ง
สอน ฝึกฝน และอบรมบ่มนิสัยได้ ค  าสั่งสอนของพระพุทธเจา้สอนให้เรามีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และต่อสรรพสัตวท์ั้งหลายท่ีอยูร่่วมกนัโดยการยึดถือ ความเมตตาท่ีพึงมีต่อกนั นอกจากน้ีค า
สอนยงัสอนให้เราน าปัจจยัภายในคือคุณธรรมของความเป็นมนุษยม์าสร้างคุณค่าให้กบัสังคมอนั
เป็นปัจจยัภายนอกของมนุษยอี์กดว้ย 

กล่าวไดว้า่ หลกัธรรมค าสอนสามารถท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้ดงัน้ี คือ  
 ๑)  การปฏิบติัตามหลกัของศาสนา ท่ีก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไดแ้ก่ การพูดดี ท าดี 

คิดดี มีระเบียบบงัคบัตนเองได ้ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เคารพให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั มีความ
สุจริตซ่ือสัตย ์ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ไม่ขาดสติตั้งตนอยูใ่นความไม่ประมาท เป็นตน้ 

 ๒)  การปฏิบัติตามหลักศาสนา ท่ีก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ การรู้จัก
ประหยดั รู้จกัประมาณ มีความพอเพียงในการบริโภคและการใชส้อยส่ิงต่างๆในชีวติประจ าวนั รู้จกั
อดออดม รู้จกัเก็บ มีความขยนัในการประกอบอาชีพและหน้าท่ีการงานของตน ไม่ประพฤติตน
ในทางเส่ือมเสียหรือประพฤติตนไปในทางอบายมุข เป็นตน้ 

 ๓)  การปฏิบติัตามหลกัศาสนา ท่ีก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อการปกครอง ไดแ้ก่ การปกครอง
ท่ีใชเ้หตุใชผ้ลเป็นบรรทดัฐาน มีอิสระตดัสินใจในปัญหาต่างๆ โดยไม่ใชอ้ารมณ์เป็นส าคญัในการ
ตัดสินปัญหา มีหลักของพรหมวิหารธรรมในการประพฤติปฏิบัติ  มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ 
ขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติัหนา้ท่ี เป็นตน้  
 แนวคิดการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มีพุทธพจน์ท่ีแสดง
ใหเ้ห็นคุณค่าของการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัไดแ้สดงไว ้ดงัน้ี 
 
 



 ๑๓๙ 

“ภิกษุทั้งหลาย เม่ือพิจารณาเห็นประโยชน์ตน (อตัตตัถะ) ก็ควรทีเดียวท่ีจะ
ยงัประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อม ดว้ยความไม่ประมาท เม่ือพิจารณาเห็นประโยชน์ผูอ่ื้น 
(ปรัตถะ) ก็ควรทีเดียวท่ีจะยงัประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท เม่ือ
พิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยตัถะ) ก็ควรทีเดียวท่ีจะยงัประโยชน์นั้นให้
ถึงพร้อม ดว้ยความไม่ประมาท” ๙ 

 “ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคลเม่ือเกิดข้ึนในโลก ย่อมเกิดข้ึนเพื่อเก้ือกูลแก่พหู
ชน เพื่อความสุขแก่พหูชน เพื่อประโยชน์ เพื่อเก้ือกูลแก่พหูชน เพื่อความสุขแก่เทวะ
และมนุษยท์ั้งหลาย เอกบุคคลนั้นคือใคร? ไดแ้ก่ ผูมี้สัมมาทิฏฐิ มีทศันะไม่วปิริต เอก
บุคคลผู ้มีสัมมาทิฏฐินั้ น ย่อมยงัพหูชนให้ออกพ้นจาก อสัทธรรม ให้ตั้ งมั่นใน
สัทธรรม...”๑๐ 

 
ในการรายงานการศึกษาของ ดิเรก ฤกษห์ร่าย เร่ือง การประยกุตใ์ชแ้นวทางพุทธศาสนาใน

การพฒันาคุณภาพชีวิต ซ่ึงสรุปไดว้า่ หลกัการทางพระพุทธศาสนานั้น โดยเฉพาะหลกัอริยสัจ ๔ 
เป็นเร่ืองท่ีเหมาะสม และทันสมยั จึงควรเน้นให้ประชาชนมีการพฒันาการพึ่ งพาตนเองโดยมี
สถาบนัทางศาสนาเขา้ร่วมดว้ย ๑๑ 

พระพุทธศาสนาเถรวาทมิใช่เป็นเพียงศาสนาอย่างเดียว แต่ยงัเป็นวิทยาศาสตร์แห่งชีวิต 
เป็นสัจธรรม เป็นความจริงสากลต่อการด าเนินชีวิต ดว้ยเป้าหมายท่ีจะช่วยให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาไปสู่
ความหลุดพน้จากความทุกข์ และความเป็นอิสระทางจิตวิญญาณ หลกัธรรมสอนให้มนุษยรู้์จกั
ด าเนินชีวติตามทางสายกลาง ยอมรับในสรรพส่ิงวา่ ไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ไม่มีตวัตน เพื่อท่ีจะไดล้ดละ
ความเป็นอตัตา คือ ตวัเรา ของเรา พุทธธรรมท่ีน ามาศึกษาปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของชีวติ คือ 
ความสงบ ความสะอาด และความสวา่ง ทางจิตใจ 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ ลกัษณะทัว่ไปของพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น สามารถ
สรุปได ้๒ อยา่ง คือ 

๑.  แสดงหลกัความจริงสายกลาง ท่ีเรียกวา่ “มชัเฌนธรรม”  หรือเรียกเตม็วา่ “มชัเฌนธรรม
เทศนา” ว่าดว้ยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธ์ิตามกระบวนการของธรรมชาติ น ามาแสดง

                                                 
๙องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๙/๑๒๗-๑๒๘.  
๑๐องฺ.เอก. ๒๐/๑๙๑-๒/๔๓-๔๔. 
๑๑ดิเรก ฤกษ์หร่าย, “การประยุกต์ใช้แนวทางพุทธศาสนาในการพฒันาคุณภาพชีวิต”, 

วารสารเกษตรศาสตร์ (สังคม), ๘ : ๒๕๓๐, หนา้ ๑๔๓-๑๔๔. 



 ๑๔๐ 

เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบติัในชีวิตจริงเท่านั้น ไม่ส่งเสริมความพยายามท่ีจะเขา้ถึงสัจธรรมดว้ยวิธี
ถกเถียงสร้างทฤษฎีต่าง ๆ ข้ึนแลว้ยดึมัน่ปกป้องทฤษฎีนั้น ๆ ดว้ยการเก็งความจริงทางปรัชญา  

๒. แสดงขอ้ปฏิบติัสายกลาง ท่ีเรียกวา่ “มชัฌิมาปฏิปทา”  อนัเป็นหลกัการครองชีวติของผู ้
ฝึกอบรมตน ผูรู้้เท่าทนัชีวิตไม่หลงงมงาย มุ่งผลส าเร็จคือ ความสุข สะอาด สวา่ง สงบเป็นอิสระ ท่ี
สามารถมองเห็นได้ในชีวิตน้ี  ในทางปฏิบัติความเป็นสายกลางน้ี เป็นไปโดยสัมพันธ์กับ
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น สภาพชีวติของบรรพชิต หรือ คฤหสัถ ์เป็นตน้๑๒ 

จากลกัษณะพุทธธรรมดงักล่าว  จะพบว่าพุทธธรรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ในส่วนท่ี
หน่ึง เป็นส่วนท่ีแสดงถึงสภาวะและรูปลกัษณะความเป็นจริงของส่ิงทั้งหลาย เป็นเร่ืองธรรมชาติ
และความเป็นไปโดยธรรมดาของส่ิงทั้งหลาย ซ่ึงเป็นกฎของธรรมชาติ ในส่วนน้ีจึงเป็น “สัจธรรม”  
เป็นภาคการเรียนรู้หรือ “ปริยติั” ในส่วนท่ีสอง เป็นส่วนท่ีแสดงถึงการได้ประโยชน์จากความรู้ 
ความเขา้ใจในสภาวะความจริงและความเป็นไปของสรรพส่ิงทั้งหลายในส่วนท่ีหน่ึง แล้วน าไป
ประพฤติปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตจริง ส่วนน้ีจึงเป็น “จริยธรรม” เป็นการเรียนรู้
จาก “ภาคปฏิบติั”  

แนวคิดในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นแนวคิดของ
การพัฒนาเชิงพุทธท่ีใช้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นฐานในการพัฒนา 

(Theravāda Buddhism–based development approach) มุ่งเน้นการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม โดยการใช้หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นท่ีพึ่ งสร้างความเข้มแข็งและ
ศกัยภาพของชีวิตให้มีศีลธรรม คุณธรรม มีความอดทน มีความเพียร มีปัญญา และรู้รัก สามคัคีให้กบั
ตนเองและสังคมในทุกมิติไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม โดย
เน้นการอยู่รอดด้วยตนเอง การอยู่ร่วมกันอย่างประสานกลมกลืนให้เป็นไปอย่างสมดุลกัน และมี
ประโยชน์สุขร่วมกนัทั้งสังคม ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัตนเองและสังคม 
 ฉะนั้น การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท จึงกล่าว
ได้ว่า เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพของตนให้มีคุณภาพโดยการน้อมน าหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท  มาเป็นหลกัประพฤติปฏิบติัเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัใหักบัตนเองใน
การด ารงชีวิตประจ าวนัและชีวิตการท างาน อีกทั้งยงัใช้หลกัธรรมค าสั่งสอนเป็นแนวทางในการ
ด ารงตนอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม ท างานร่วมกัน มีการเก้ือกูลกนั อนุเคราะห์กันและมีประโยชน์สุข
ร่วมกนัในสังคม การท าหนา้ท่ีต่อตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองไดเ้ป็นอยา่งดีจะส่งเสริมบทบาท

                                                 
๑๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพ์

คร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัสหธรรมมิก จ ากดั, ๒๕๔๙), หนา้ ๖. 



 ๑๔๑ 

หน้าท่ีของตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประโยชน์จากหน้าท่ีทั้งสองอย่างน้ีจะอิงอาศยัซ่ึงกนั
และกนัโดยมีหลกัธรรมค าสอนเป็นแนวทางในการปฏิบติั 
 รูปแบบลกัษณะของการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท แบ่ง
ลกัษณะออกเป็นลกัษณะของการพึ่งพา ดงัน้ี 
 ๑) การพึ่งตนเอง คือ การมีตวัเองเป็นท่ีพึ่งของตนเอง การเป็นกลัยาณมิตรต่อตนเอง การท่ี
จะพึ่ งตนเองได้เราก็จะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีมีคุณภาพ มีศกัยภาพ และมีคุณสมบัติจน
สามารถพึ่งตนเองได ้และเม่ือพึ่งพาตนเองไดแ้ล้ว ต่อไปเราก็สามารถไปช่วยหรือแนะน าสั่งสอน
เป็นกลัยาณมิตรต่อผูอ่ื้นได ้อนัเป็นการพึ่งพากนั ดงัท่ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกวา่  

 อตฺตา หิ อตฺตาโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา 
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถ  ลภติ ทุลฺลภ  ๑๓ 
ตนแลเป็นท่ีพึ่งของตน คนอ่ืนใครเล่าจะเป็นท่ีพึ่งได ้ 
ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแลว้ ยอ่มไดท่ี้พึ่งอนัหาไดย้าก   
อตฺตานญฺเจ ตถา    กยริา ยถญฺ มนุสาสติ 
สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม ๑๔ 
ถา้สอนผูอ่ื้นฉันใด พึงท าตนฉันนั้น ผูฝึ้กตนดีแลว้ ควรฝึกผูอ่ื้น ไดย้ินว่าตน

แลฝึกยาก 
 
ดงันั้น บุคคลผูห้วงัให้ตนเองมีความสุข มีความกา้วหนา้เกิดข้ึนกบัตน แต่คอยท่ีจะพึ่งผูอ่ื้น

โดยส่วนเดียว ไม่ไดมุ้่งท่ีจะพฒันาตนเอง ไม่ปรับปรุงตนเอง ไม่แสวหาความรู้  หรือมีความรู้แต่ไม่
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน ต่อไปเม่ือผูอ่ื้นไม่สามารถให้เราพึ่งได ้ความทุกข ์
ความล าบากก็จะบงัเกิดแก่ตน พระพุทธเจา้จึงทรงสอนให้ตวัเราสร้างท่ีพึ่งให้แก่ตนเอง และท่ีพึ่งท่ี
ส าคญั ก็คือ “ตนเอง” เพราะตนนัน่แลเป็นท่ีพึ่งของตน ดงัค าบาลีท่ียกมาในเบ้ืองตน้  

๒) การพึ่งธรรม คือ การน าหลกัธรรมค าสอนเป็นท่ีพึ่ง นัน่หมายถึง การมีคุณธรรม  เป็นท่ี
พึ่งและเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  การพึ่งธรรมจดัวา่เป็นท่ีพึ่ง ของคนทุกเพศทุกวยั และเป็นท่ี
พึ่งท่ีน าความสวสัดีมาสู่ผูท่ี้ยดึธรรมเป็นท่ีพึ่งทุกคน  ดงัค าบาลีท่ีวา่ 

 
 

                                                 
๑๓ข.ุธ. ๒๕/๒๒/๓๖. 
๑๔ข.ุธ. ๒๕/๒๒/๓๖. 



 ๑๔๒ 

อุฏฺ าเนนปฺปมาเทน สญฺ เมน ทเมน จ 
ทีป  กยริาถ เมธาว ี ย   โอโฆ นาภิกีรตีติ ๑๕ 
ผูมี้ปัญญา พึงสร้างเกาะคือท่ีพึ่งซ่ึงโอฆะหว้งน ้าท่วมไม่ถึง 
ดว้ยความหมัน่เพียรความไม่ประมาท ความระวงั และความข่มใจ 
 
คุณธรรมท่ีจดัวา่เป็นท่ีพึ่งมี ๔ ประการ ไดแ้ก่  

 ๒.๑) อุฏฐานะ คือ ความขยนัหมัน่เพียร มีความพยายามไม่ทอดทิ้งธุระตน เป็นผูมี้
ความกลา้ในกิจการต่าง ๆ ในทางท่ีชอบ เช่น กลา้ท่ีจะละทิ้งอกุศลกรรม  กลา้ท่ีจะท ากุศลกรรม กลา้
ท่ีจะรักษาความดีของตน เป็นตน้ ดงันั้น อุฏฐานะธรรมจึงเป็นท่ีพึ่งประการแรก 

 ๒.๒) อปัปมาทะ คือ ความไม่ประมาท มีสติสัมปชญัญะอยูต่ลอดเวลา เป็นผูรู้้จกั
รับผิดชอบในหน้าท่ีการงานในกิจการของตน ท ากิจต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยโดยไม่บกพร่อง ยงั
ประโยชน์ใหเ้กิดกบัตนเองและประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

 ๒.๓) สัญญมะ คือ ความส ารวมระวงักาย วาจา ให้เป็นปกติ นั่นหมายถึง การ
ควบคุมกาย วาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสงบเสง่ียมอยูเ่สมอ ไม่ก่อให้เกิดทุกขแ์ก่ตนเองและผูอ่ื้น 
สัญญมธรรม ท าใหบุ้คคลมีวนิยั มีกิริยามารยาทงดงาม โดยตรงแลว้ก็คือ “ตวัศีล” 

 ๒.๔) ทมะ คือ การรู้จกัข่มใจข่มอารมณ์ของตนเอง มีความตั้งใจมัน่คงไม่หว ัน่ไหว
ต่ออารมณ์ต่าง ๆ ภายนอกท่ีมากระทบตน ท าให้เป็นคนใจเยน็ ทมธรรม ท าให้รู้จกัควบคุมอารมณ์
ของตนและท าใหมี้สีหนา้ยิม้แยม้แจ่มใสอยูเ่สมอ โดยตรงแลว้ก็คือ “สมาธิ”  

๓) การพึ่งโลก คือ การพึ่งพาปัจจยั ๔ อนัมีอยูใ่นโลกทั้งหมด รวมไปถึง ลาภ ยศสรรเสริญ 
 และสุข อนัเป็นโลกธรรมด้วย ซ่ึงทั้งหมดน้ีมนุษยจ์  าเป็นท่ีจะต้องอาศยัและถือว่าเป็นท่ีพึ่ งของ
มนุษยป์ระการหน่ึงดว้ย ดงันั้น มนุษยจึ์งตอ้งแสวงหาส่ิงเหล่าน้ีไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะอ านวยความสุข
ให้ไดต้ามความตอ้งการของตน ในการแสวงหาหากใช้ตณัหาเป็นแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบติั
แทนท่ีจะมีความสุขกับส่ิงเหล่านั้นกลับจะมีแต่ความทุกข์เพิ่มข้ึนถ้าไม่ได้ส่ิงนั้ นตามท่ีตนเอง
ปรารถนา ดงันั้น ในการแสวงท่ีพึ่งทางโลกตอ้งใช้ฉันทะและปัญญาเป็นแรงจูงใจในการประพฤติ
ปฏิบติั อีกทั้งตอ้งมีความขยนัหมัน่เพียร ไม่เกียจคร้าน ดงัค าบาลีท่ีมีในพระไตรปิฎกวา่ 
 
 
 

                                                 
๑๕ข.ุธ. ๒๕/๑๒/๑๘. 



 ๑๔๓ 

ปฏิรูปการี ธุรวา   อุฏ าตา วนฺิทเต ธน  ฯ ๑๖  
บุคคลผูข้ยนัอยู่เป็นนิจ ประกอบกิจด้วยความขยนัหมั่นเพียรถูกต้องตาม

กาลเวลา ยอ่มหาทรัพยไ์ด ้ 
 
การพึ่งทางโลกน้ี เป็นท่ีพึ่งของคนไดเ้พียงชัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น เม่ือยงัมีชีวติอยูก่็อาจจะ

บริโภคใชส้อยอยา่งมีความสุข แต่เม่ือชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการส้ินชีพหรืออยูใ่น
สภาวะท่ีไม่สามารถพึ่งพาหรือน าส่ิงเหล่าน้ีติดตวัไปได้  เพราะท่ีพึ่ งทางโลกเป็นสมบติัของโลก 
เป็นของกลางไม่มีเจา้ของท่ีแทจ้ริง น าไปใช้ก็ไดแ้ต่ไม่ยอมให้ผูใ้ดน าติดตวัไปดว้ย ดว้ยเหตุน้ี การ
พึ่งทางโลกจึงเป็นท่ีพึ่งตลอดกาลไม่ได ้

รวมความแล้ว ท่ีพึ่ งของมนุษยท่ี์ต้องการคือ พึ่ งตนเอง พึ่ งธรรม และพึ่ งโลก ท่ีพึ่ งทั้ ง ๓ 
ประการน้ี ท่ีพึ่ งท่ีแน่นอนท่ีสุดในเบ้ืองตน้ คือ การพึ่ งตนเอง เพราะเป็นท่ีพึ่ งได้ทุกเม่ือ และเม่ือ
พึ่งตนเองไดแ้ลว้ต่อไปก็พึ่งธรรม เพราะธรรมจะเป็นเคร่ืองรักษาตนใหมี้ความสุขอยา่งแทจ้ริง 

อย่างไรก็ตาม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาตามหลัก ”มชัเฌนธรรม” หรือ “มชัฌิมา 
ปฏิปทา” ไดช้ี้แนวทางในการด ารงอยูแ่ละวธีิปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัในสังคมไทย   ตั้งแต่
ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ระดบัองค์การจนถึงระดบัรัฐ เพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ 
โดยใหมี้ความพอเพียง ความพอดี ความพอประมาณ ความสมดุล ความมีเหตุมีผลและจ าเป็นจะตอ้ง
มีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี คือมีจิตส านึกในคุณธรรมการพึ่งตนเองให้ไดแ้ละยงัท าตนใหผู้อ่ื้นพึ่งพา
ไดด้ว้ยความเป็นกลัยาณมิตร และการประพฤติปฏิบติัตามหลกัการเรียนรู้ตามไตรสิกขา อริยสัจ ๔ 
นาถกรณธรรม สังคหวตัถุธรรม และมงคล ๓๘ ประการ เป็นตน้ นอกจากน้ี ควรมีความซ่ือสัตย์
สุจริต  มีความขยนัหมัน่เพียร มีสติปัญญาความรอบคอบและมธัยสัถ์ มีความสมดุลในชีวิตและ
พร้อมต่อการรองรับความเปล่ียนแปลงของสังคมอนัจะน าไปสู่การสร้างฐานรากของสังคมให้
เขม้แขง็และมัน่คงต่อไป 

๓.๓.๒ พระพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะเป็นสถานบันหน่ึงในสังคม 
พระพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะเป็นสถาบนัขดัเกลาทางสังคม มีอิทธิพลต่อคนไทยอยา่ง

ใหญ่หลวง โดยสามารถแบ่งตามลกัษณะของวฒันธรรมและการบริหารการปกครองไดด้งัน้ี คือ  
๑) ดา้นคติธรรม ไดแ้ก่พื้นฐานทางวฒันธรรมและพื้นฐานทางดา้นจิตใจอนัเป็นหลกัธรรม

ท่ีสั่งสอนในการด าเนินชีวติ เช่น การพึ่งตนเองและการเป็นท่ีพึ่งของผูอ่ื้นได ้การไม่เบียดเบียนเบียน
ใครโดยมีเมตตาธรรมเป็นท่ีตั้งในจิตใจ การเช่ือเร่ืองของกรรม เป็นตน้ 

                                                 
๑๖ส .ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖. 
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๒) ด้านเนติธรรม ได้แก่การน าหลกัธรรมมาใช้ในการบริหารปกครอง การ ก าหนดเป็น
หลักของกฎหมายในการบริหารการจัดการเพื่อความร่มเย็นและความสงบสุขในสังคม เช่น 
ทศพิธราชธรรมส าหรับพระราชา อนัประกอบดว้ย “ทาน” การสละส่ิงของเงินทองเพื่อทะนุบ ารุง
ประชาชนและประเทศชาติ “ศีล” มีความประพฤติดีตั้งอยูใ่นศีลธรรมงดงามทั้งกายและใจ “บริจาค” 
สละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประชาราษฎร์ “อาชวะ” มีความซ่ือตรง ยุติธรรม “มทัทวะ” มีความ
อ่อนโยนต่อประชาราษฎร์ “ตบะ” มีความบากบัน่มุ่งมัน่ไม่ทอ้ถอยในการน าความสุขความเจริญมา
สู่ประเทศชาติ “อกัโกธะ” ไม่เจา้อารมณ์ ไม่ดุร้าย “อวิหิงสา” ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่เบียดเบียน
ประชาราษฎร์ “ขนัติ” มีความอดทน “อวิโรธนะ” มีความมัน่คงในหลกัธรรมมิให้คลาดเคล่ือนดว้ย
การวนิิจฉยัดว้ยพระปัญญา 

๓) ดา้นสหธรรม ไดแ้ก่วฒันธรรมการอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะหรือการเก่ียวขอ้งติดต่อกบั
ผูอ่ื้น โดยเน้น ให้รักความสามคัคี การเคารพให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั การอ่อนน้อมถ่อมตน การมี
เมตตากรุณาต่อมนุษยแ์ละสัตว ์เป็นตน้ 

๔) ดา้นวตัถุธรรม ไดแ้ก่วฒันธรรมทางวตัถุและศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งท่ีเป็นสถาปัตยกรรม
ส่ิงก่อสร้างทางศาสนา เช่น เจดีย ์มณฑป โบสถว์ิหาร ศาลาการเปรียญ และพระปรางค ์เป็นตน้ ดา้น
ปฏิมากรรม เช่นพระมหามณีรัตนปฏิมากร ( พระแก้วมรกต) และพระพุทธชินราช เป็นตน้ ด้าน
จิตรกรรม เช่น ภาพฝาผนังท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยู่ตามสถานท่ีส าคัญๆทาง
พระพุทธศาสนา เป็นตน้ ดา้นวรรณกรรม เช่น วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา อนัไดแ้ก่ ไตรภูมิพระ
ร่วง มหาชาติค าหลวง พระปฐมสมโพธิกถา เป็นตน้ ดา้นดนตรี ก็มีเพลงต่างๆท่ีเก่ียวกบัศาสนา เช่น
การเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กณัฑ์ก็จะมีเพลงประจ าหรือเพลงประกอบกณัฑ์นั้นๆ เช่น เพลงสาธุการ 
ประจ ากณัฑท์ศพร ตวงพระธาตุ ส าหรับกณัฑหิ์มพานต ์ พญาโศก ส าหรับกณัฑท์านกณัฑ ์พญาเดิน 
ส าหรับกณัฑว์นปเวศน์ เพลงโอดเฉิดฉ่ิง ส าหรับกณัฑก์ุมาร เป็นตน้  

มนุษยเ์ม่ือมาอยูร่วมกนัเป็น “สังคมมนุษย”์ ก็จะตอ้งมีดินแดนหรืออาณาเขตเป็นของตน มี
ทรัพยากรธรรมชาติ มีสมาชิก มีการปกครองและมีการติดต่อสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นการอยู่
ร่วมกนัของมนุษย ์ท าใหม้นุษยคิ์ดสร้างกฎระเบียบในการอยูร่่วมกนั เพื่อใหก้ารด ารงชีวิตของมนุษย์
เป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันมากเกินไป และในขณะเดียวกันก็เพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ของสังคมและความสุขของสมาชิกในสังคมดว้ย 
 สังคมไทยมีจุดแข็งอยูท่ี่วฒันธรรมไทยอนัมีรากฐานอยูใ่นพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาท่ี
มุ่งให้เกิดปัญญา โดยมีพุทธธรรมเป็นแนวทางการปฏิบติัในการพฒันาจิตใจและร่างกาย เม่ือเราเกิด
ปัญญาตวัเราก็จะประณีตข้ึนทั้งทางด้านจิตใจและพฤติกรรมเป็นความงามท่ีสมบูรณ์ของมนุษย ์
พุทธศาสนาจึงเป็นบรรทดัฐานในการขดัเกลาทางสังคม 
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 การขดัเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการทางสังคมและกระบวนการทางจิตวิทยา ซ่ึงส่งผล
ให้มนุษย์มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมตามแนวท่ีสังคมต้องการ การขัดเกลาทางสังคมเป็น
กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมทางสังคมจากยุคหน่ึงไปยงัอีกยุคหน่ึงทั้งโดยทางตรงและทั้งโดย
ทางออ้ม เป็นการพฒันาท่ีสมดุลกนัทั้งทางดา้นร่างกายและทางดา้นจิตใจ 
 การเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เขม้แข็งและมัน่คง เพื่อเป็นการน าไปสู่การพฒันาท่ี
สมดุลมีคุณภาพและย ัง่ยืนไดน้ั้น ตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาคนเป็นเบ้ืองแรก  โดยยดึแนวคิด
ท่ีวา่ “คนเป็นศูนยก์ลางและเป็นผูก้  าหนดการพฒันา ” ซ่ึงเป็นอุบายเสริมสร้างความมัน่คงทางสังคม
และประเทศชาติ การพฒันาคนเป็นจุดเร่ิมตน้อนัจะส่งผลท าให้สังคมเขม้แข็งสามารถพึ่งพาตนเอง
และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัได ้แต่ทุกส่ิงทุกอยา่งจะตอ้งเร่ิมท่ีปัจเจกบุคคลเสียก่อนโดยเฉพาะทางดา้น
จิตใจภายใตบ้ริบทว่า “จะพฒันาสังคมหรือประเทศชาติตอ้งเร่ิมตน้ท่ีคน จะพฒันาคนตอ้งเร่ิมท่ี
จิตใจ จะพฒันาส่ิงใดหรืออะไรก็ตามจะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีตนเองเสียก่อน” 

ในขณะเดียวกนั ทางพระพุทธศาสนาก็มีสังคมเป็นของตนเองเช่นเดียวกนักบัสังคมทัว่ไป 
สังคมทางพระพุทธศาสนาเป็นกลุ่มคนท่ีรวมตวักนัปฏิบติัตามค าสอน ตามความเล่ือมใสและตาม
พิธีกรรมตามบทบาทและหนา้ท่ีของตนท่ีพึงกระท าในหลกัการแห่งพระพุทธศาสนา อยา่งไรก็ตาม
ทั้งสังคมมนุษยแ์ละสังคมพระพุทธศาสนาก็จะตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั นัน่คือสังคมจะสงบ
สุข สังคมจะมีระเบียบวินยัก็จะตอ้งอาศยัหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมนั้น ๆ ในขณะเดียวกนั พระพุทธศาสนาจะย ัง่ยืนแผ่ไพศาลก็ตอ้ง
อาศยัสังคมมนุษยเ์ป็นผูท้ะนุบ ารุงรักษาและศึกษาปฏิบติัสืบทอดเป็นทายาทน าค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจา้ใหเ้ผยแผเ่จริญและคงอยูสื่บต่อไป 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยถือวา่เป็นสถาบนัหน่ึงของสังคมควบคู่กบัสถาบนัชาติ และ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ในฐานะท่ีเป็นสถาบนัทางสังคมและเป็นสถาบนัขดัเกลาทางสังคม  การขดั
เกลาทางสังคมเป็นวิถีการถ่ายถอดวฒันธรรม ท าให้บุคคลสามารถปรับตวัเข้ากับวิถีชีวิต และ
ก าหนดรูปแบบหล่อหลอมบุคลิกภาพของตนใหเ้ป็นไปตามท่ีสังคมตอ้งการ  
 ดงันั้น หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาจึงเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วถีิการด าเนินชีวติประจ าวนัของคนในสังคม เป็นการกระตุน้จิตส านึกของคนในสังคมซ่ึงจะส่งผล
ใหชุ้มชนหรือสังคมมีแต่ความสงบสุขและสันติอนัเป็นสังคมในอุดมคติตลอดไป 

สถานภาพหรือสถานะของสถาบนัพระพุทธศาสนา ท่ีมีต่อสังคม ไดแ้ก่  
๑) ในฐานะปกป้องคุม้ครอง หมายถึง มีความเช่ือวา่ศาสนาจะคุม้ครองภยัพิบติัต่าง ๆ ทั้งใน

ยามปกติและในยามเกิดวกิฤติการณ์ 
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๒)  ในฐานะเป็นพื้นฐานของกฎศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม หมายถึง สถาบนัศาสนา
จะก่อให้เกิดอ านาจและกฎเกณฑต่์างๆทางศีลธรรมในสังคม และเป็นพื้นฐานหลกัของจริยธรรม ซ่ึง
เป็นเคร่ืองก าหนดแนวทางและนโยบายทางสังคม 

๓) ในฐานะเป็นพื้นฐานส าคญัของอ านาจรัฐ หมายถึง สถาบนัศาสนาเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุน
อ านาจของผูบ้ริหารหรือผูป้กครองรัฐ 

๔)  ในฐานะเป็นศูนยร์วมท่ีก่อใหเ้กิดความสามคัคีและเกิดการสมาคมในหมู่ประชาชน เช่น 
พิธีท าบุญ พิธีทางศาสนาประเพณีในเทศกาลต่างๆ ท่ีท าให้เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดของหมู่
ประชาชน 

   ๕) ในฐานะเป็นกลไกส าคญัในการควบคุมทางสังคม เช่น ค าสอนของศาสนาท่ีให้คนใน
สังคมเลิกละการท าชัว่ ให้ประพฤติแต่ความดี ท าจิตใจให้ผ่องใส เพื่อน าไปสู่ความสงบสุข ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยใหเ้กิดข้ึนในสังคม 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ พระพุทธศาสนาเป็นสถาบนัสังคมหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีขดัเกลาคนในสังคม  
โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ สอนให้คนเป็นคนดี ให้คนเข้ากบัสังคมหรือสังคมยอมรับได ้ให้คนมีท่ียึด
เหน่ียวทางจิตใจ มีความสามคัคีไม่เบียดเบียนกนั ให้มีบรรทดัฐานในการปฏิบติัตน ตลอดจนเป็นท่ี
รวมแห่งศรัทธาความเช่ือและความเคารพนบัถือสูงสุด  โดยพระพุทธศาสนามีส่ิงท่ีเป็นสัญลกัษณ์
และตัวแทนในการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาสังคม ท่ีเรียกว่าองค์ประกอบทางพระพุทธศาสนา ซ่ึง
ประกอบดว้ย ดงัต่อไปน้ี คือ 

๑)  ศาสนศาสดา คือ ผูก่้อตั้งศาสนา อนัไดแ้ก่  พระพุทธเจา้ผูต้รัสรู้เอง ทรงคน้พบสัจธรรม
แลว้ทรงเป็นผูต้ ั้งศาสนาพุทธ  โดยไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัพระเจา้องค์ใดเลย ค าวา่ “พุทธ” คือ “ผูรู้้แจง้
แล้ว” หรือ “ผูไ้ด้ตรัสรู้แล้ว” พระองค์เป็นผูไ้ด้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมด้วยญาณอนัสูงส่ง จน
สามารถก าจดักิเลสและอาสวะทั้งปวงไดโ้ดยส้ินเชิง อีกประการหน่ึง ค าวา่ “พุทธ” คือ “ผูต่ื้นแลว้” 
นัน่ก็คือ การต่ืนจากความหลบั คือ อวิชชาและโมหะ ต่ืนจากความหลบัจากการเวียนวา่ยตายเกิดใน
สังสารวฏั 

อีกพระนามหน่ึง คือ “พระสัมมาสัมพุทธะ” คือ “ผูต้รัสรู้เองโดยชอบ” นัน่หมายถึงพระองค์
ทรงรู้แจง้เห็นจริงในอริยสัจธรรมดว้ยญาณพิเศษ อนัเป็นผลท่ีเกิดจากการปฏิบติัตามมรรคมีองค์ ๘ 
ไดอ้ยา่งครบถว้นบริบูรณ์ดว้ยพระองคเ์อง โดยมิไดอ้าศยับารมี หรืออานุภาพของเทพเจา้ใด ๆ มาช่วย
ในการตรัสรู้  

๒)  ศาสนธรรม คือ หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ และค าสอนของเหล่าพระอริย
สาวกของพระพุทธเจา้ หลกัธรรมค าสอนจะรวบรวมอยู่ในคมัภีร์พระไตรปิฎก สาระหลกัธรรมค า



 ๑๔๗ 

สอนจะเร่ิมตน้ตั้งแต่หลกัศีลธรรมขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงหลกัค าสอนชั้นสูงอนัแสดงถึงสาระสูงสุดท่ี
พึงบรรลุได ้คือ “พระนิพพาน” 

๓)  ศาสนบุคคล คือผูสื้บต่อศาสนา อนัไดแ้ก่ บุคคลท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา ประกอบดว้ย
พระภิกษุ  สามเณร ภิกษุณี  แม่ ชี  อุบาสก อุบาสิกา ศาสนบุคคลเหล่าน้ีล้วนมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนายึดหลกัค าสอนของพระพุทธเจา้เป็นสรณะและเป็นแนวทางในการปฏิบติัตน เป็น
ทายาทธรรมท าใหพ้ระพุทธศาสนาเจริญย ัง่ยนืและด ารงอยูไ่ดจ้นถึงปัจจุบนั 

๔)  ศาสนพิธี คือ ระเบียบแบบแผนและพิธีกรรมส าหรับการปฏิบติัในพระพุทธศาสนา 
หรือท่ีเรียกวา่ “พฤติกรรมทางศาสนาของมนุษย”์ ศาสนพิธีนบัเป็นวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี
แสดงถึงเอกลักษณ์ของคนไทยในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีรูปแบบการปฏิบัติต่างๆ
เพื่อให้บรรลุถึงคุณประโยชน์แก่ตนเองและสังคม พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเสมือนเปลือก
หรือกระพี้ ห่อหุ้มสาระเท่านั้น แมไ้ม่ใช่แก่นแทข้องพระธรรมค าสอน แต่ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมให้
พระพุทธศาสนารุ่งเรืองและด ารงอยู่ได้ นอกจากน้ีศาสนพิธียงัแสดงถึงความสมานสามคัคีของ
พุทธศาสนิกชนอนัจะน าไปสู่การปฏิบติัถึงแก่นแทข้องพระพุทธศาสนาอีกดว้ย 

๕)  ศาสนสถานหรือศาสนวตัถุ คือ สถานท่ีท่ีเป็นสัญลักษณ์อนัแสดงถึงตัวแทนแห่ง
พระพุทธเจา้สถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป สถานท่ีประกอบพิธีกรรม สถานท่ีท่ีอยู่อาศยัของ
พระภิกษุสงฆ ์ ศาสนวตัถุท่ีส าคญั เช่น พระพุทธรูป  ส่วนศาสนสถานท่ีส าคญั เช่น วดั พระอุโบสถ 
พระสถูป พระวหิาร และพระเจดีย ์เป็นตน้ 

๓.๓.๓  การอยู่ร่วมกนัในสังคม 
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เป็นอุดมการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับมนุษยแ์ละสังคม

โดยตรง การปฏิบติัตนส าหรับคนในสังคมภายใตห้ลกัการท่ีวา่ เอาใจเขามาใส่ใจเราและเอาใจเราไป
ใส่ใจเขานั้น เป็นการสอนใหค้นยอมรับความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้นเช่นเดียวกบัตน และปฏิบติัต่อผูอ่ื้น
ดว้ยความเมตตาและความปรารถนาดีซ่ึงกนัและกนั อนัเป็นรากฐานแห่งการอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติ
สุขของสังคมมนุษย ์ 

ปัจจุบนัสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มนุษยท์ัว่โลกสามารถติดต่อเช่ือมโยงถึงกนั
ภายในเวลาอนัรวดเร็ว มนุษยใ์นโลกสามารถรับรู้ข่าวสารขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในโลก 
เสมือนหน่ึงวา่มิไดอ้ยูไ่กลกนัเลย สมกบัค าท่ีวา่ “โลกไร้พรมแดน” การท่ีมนุษยรั์บรู้ในส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ย่างรวดเร็วนั้นก็เพราะอาศยัเทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่ซ่ึงมีบทบาทส าคญัมากใน
ปัจจุบนั และเทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่น้ีก็น าค่านิยมและวฒันธรรมแบบใหม่มาสู่มนุษยใ์น
โลกอย่างรวดเร็วและทัว่ถึง  เห็นไดว้่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม ท าให้มีการเปล่ียนแปลงทั้งในระบบสังคม กระบวนการ การบริหารจดัการ การปกครอง 



 ๑๔๘ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตในสังคม ,พฤติกรรมของคนในสังคม ,ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
กระบวนการเรียนรู้รับขอ้มูลข่าวสารเปล่ียนไป ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อพื้นฐานของโครงสร้างทาง
สังคมทั้งหมด และมีผลกระทบต่อบุคคลและกลุ่มคน ถา้สมาชิในสังคมไม่สามารถเปล่ียนแปลง
หรือปรับตวัเองภายในเวลาท่ีควร ก็จะเกิดปัญหาการปรับตวัเขา้กบัสังคมไม่ได ้และจากการปรับตวั
ไม่ไดก้็ยอ่มน าไปสู่การเกิดปัญหาสังคม 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมยอ่มเกิดข้ึนไดเ้สมอ อาจจะเร็วหรือชา้ก็ข้ึนอยู่กบักาลเวลาและ
ข้ึนอยูก่บัความเป็นระเบียบหรือความไม่เป็นระเบียบของสังคมนั้นๆ  การเปล่ียนแปลงเช่นน้ีอาจจะ
เป็นทั้งการเปล่ียนแปลงท่ีพฒันาข้ึนหรือการเปล่ียนแปลงท่ีแย่กว่าเดิมก็ได้ ฉะนั้นเม่ือเราทราบว่า
การเปล่ียนแปลงทางสังคมจะตอ้งเกิดข้ึนแน่นอนเพราะสังคมเป็นพลวตัร เราก็ควรจะศึกษาปัจจยัซ่ึง
เป็นพลังต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการขบัเคล่ือนในการเปล่ียนแปลงทางสังคม เพื่อช่วยควบคุมการ
เปล่ียนแปลงในสังคมใหเ้ป็นไปในทางท่ีถูกตอ้งและเป็นผลดีมีประโยชน์แก่ส่วนรวม 
     ในการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ สมาชิกจ าเป็นจะต้องมีการคบค้าสมาคมร่วมมือ
สนับสนุนส่งเสริมและมีการขดัแยง้ซ่ึงกันและกัน ท่ีเรียกว่า “การมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อกัน” จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการจดัระเบียบทางสังคมเพื่อเป็น “บรรทดัฐาน” หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบติัของมนุษยใ์นสังคมนั้นๆ 

บรรทดัฐาน หรือ บางทีเรียกวา่ “ปทสัถาน”  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก าหนดใหมี้อยูใ่นความนึกคิดของ
บุคคลเพื่อยึดถือเป็นมาตรฐานก าหนดการกระท าของตนวา่ควรหรือไม่ควร ยอมรับหรือไม่ยอมรับ 
การกระท าใดท่ีถูก การกระท าใดท่ีผิด ดงันั้นบรรทดัฐานจึงเป็นระบบสัญลกัษณ์ชนิดหน่ึงท่ีคนใน
สังคมก าหนดข้ึน ซ่ึงจดัแบ่งเป็นประเภทดงัน้ี คือ 
   1)  ธรรมเนียมหรือวถีิชาวบา้น  
   2)  กฎศีลธรรมหรือจารีตประเพณี  
   3)  ค่านิยม  
 บรรทดัฐานเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม เกิดข้ึนพร้อมๆกบัการเกิดของสังคมมนุษย ์เพราะ
วิถีชีวิตส่วนใหญ่ของมนุษยเ์ป็นวฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเอง และมีการถ่ายทอดกนัมาตั้งแต่ยุค
โบราณจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 

ตามหลกัของพระพุทธศาสนา สังคมในอุดมคติ คือ “สังคมสงฆ”์ หรือ “ชุมชนสังฆะ” เป็น
สังคมท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่พุทธกาล เป็นสังคมท่ีมีการกระท าท่ีถูกตอ้ง มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง โดยไม่ยึด
ติดความแตกต่างระหวา่งปัจเจกบุคคลกบัปัจเจกบุคคลหรือความแตกต่างระหว่างเร่ืองส่วนตวักบั
เร่ืองส่วนรวม มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัสามารถท าใหเ้ป็นชุมชนสงบและสันติได ้



 ๑๔๙ 

 พระพุทธเจา้ทรงสถาปนาพระสงฆ์ข้ึนมาเป็นสังคมสงฆ์  เพื่อเป็นแบบอย่างสังคมท่ีพึง
ปรารถนา เป็นสังคมท่ีสงบสุขอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีระเบียบแบบแผน มีวนิยัควบคุมพฤติกรรมภายนอก 
มีธรรมก ากบัพฤติกรรมภายใน ปราศจากการเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั เป็นชุมชนหรือสังคมตวัอยา่ง
แบบแผนในการเสริมสร้างสังคมมนุษย ์และเป็นแบบอยา่งท่ีดีส าหรับใหส้ังคมอ่ืนๆปฏิบติัตาม 

ในคมัภีร์พระไตรปิฎกได้สอนเก่ียวกับค าว่า “สังคม” ในความหมายต่างๆ ดงัน้ี เช่น ใน
ความหมายของการติดต่อสัมพนัธ์ ท่ีปรากฏในอินทสมานโคตรชาดก ๑๗ คือ 

“ยเทว ชญฺ า สทิโส มมนฺติ  สีเลน ปญฺ าย สุเตน จาปิ 
เตเนว เมตฺตึ กยริาถ สทฺธึ สุโข หเว สปฺปุริเสน สงฺคโม” 
บุคคลพึงรู้วา่ ผูใ้ดเป็นเช่นเดียวกบัเรา โดยศีล ปัญญา สุตะ  
พึงท าไมตรีกบับุคคลนั้นแหละ การสังคม กบัสัตบุรุษ เป็นสุขแท ้

  
ขอ้ความในหลิททราคชาดก ๑๘ คือ 

“ต  ตาห  ตาต ยาจามิ  กรสฺสุ วจน  มม 
   มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ  ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม” 

ลูกเอ๋ย เพราะเหตุนั้น พ่อจึงขอร้องเจา้ ขอเจา้จงกระท าตามถ้อยค าของพ่อ 
เจา้อย่าสมาคมกบัคนพาลเลย เพราะการคบคา้สมาคม (สังคม) กบัคนพาล ย่อมน า
ทุกขม์าให ้.  
 
ขอ้ความในมหาสุตตโสมชาดก ๑๙ คือ  

“สกิเทว สุตฺตโสม  สพฺภิ โหติ สมาคโม 
 สา น  สงฺคติ ปาเลติ  นาสพฺภิ พหุ สงฺคโม” 
 ดูก่อนสุตตโสม การสมาคมกบัสัตบุรุษทั้งหลาย แมเ้พียงคร้ังเดียว  
             ยอ่มคุน้ครองได ้แต่การคบกบัอสัตบุรุษ แมม้ากคร้ังก็ยอ่มคุม้ครองไม่ได ้ 
  
จากขอ้ความในพระไตรปิฎก จะเห็นไดว้่าความหมายของสังคมในค าสอนของพระพุทธ 

ศาสนาไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการคบคา้สมาคมกบัผูท่ี้บุคคลทั้งหลายเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือมี

                                                 
๑๗ข.ุชา. ๒๗/๑๗๒/๕๕. 
๑๘ข.ุชา. ๒๗/๒๖๕/๑๒๙๑. 
๑๙ข.ุชา. ๒๘/๓๔๒/๑๓๖. 



 ๑๕๐ 

ความสัมพนัธ์ดว้ย พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลเลือกคบหากบัคนดี (สัตบุรุษ) เพราะคนดีท่ีเราไป
คบคา้สัมพนัธ์ดว้ยจะช่วยดูแล แนะน าและคุน้ครองให้เราปลอดภยั พระพุทธศาสนาไม่ส่งเสริมให้
คบคา้สมาคมหรือเป็นมิตรกบัคนไม่ดี (อสัตบุรุษ) เพราะบุคคลเหล่าน้ีจะน าพาไปสู่ความทุกข์และ
ความหายนะ ดงัท่ีมีกล่าวไวใ้น ขทฺุทกนิกาย เถรคาถา วา่ 
  สทฺเธน จ เปสเลน จ  ปญฺ วตา พหุสฺสุเตน จ 
  สขิต  หิ กเรยฺย ปณฺฑิโต  ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม. 
           บณัฑิต พึงท าความเป็นเพื่อนกบัคนมีศรัทธา มีศีลเป็นท่ีรัก  
                     มีปัญญาและเป็นพหูสูต เพราะการสมาคมกบัคนดี เป็นความเจริญ.  
 

      กล่าวได้ว่า การอยู่ร่วมกนัในสังคมตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท คือการเป็นสังคมท่ี
สงบสุขปราศจากการเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั ไม่หลงตวัเอง สมาชิกในสังคมมีความรัก ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่กนัและกนัโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนใดๆ เป็นสังคมท่ีมีหลกัค าสอนทางพุทธ
ศาสนาอนัเก่ียวขอ้งกบัการอยูร่่วมกนัในสังคมโดยตรง เช่นค าสอนส าหรับบุคคลท่ีด ารงสถานภาพท่ี
แตกต่างกนัยอ่มมีหนา้ท่ีและบทบาทท่ีแตกต่างกนั ดงัมีปรากฏอยูใ่น ฑีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สิงคาลก
สูตร อนัจะส่งผลให้เป็นสังคมท่ีประเสริฐเพียบพร้อมดว้ยสมาชิกท่ีดีมีคุณภาพ เป็นสังคมสันติภาพ
ซ่ึงเป็นสังคมท่ีมนุษยใ์นโลกตอ้งการอยา่งแทจ้ริง คนในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา จะตอ้งไม่
มุ่งร้ายต่อกัน ไม่เบียดเบียนกนัและไม่มีความอาฆาตพยาบาทซ่ึงกนัและกัน ต้องมีคุณธรรมคือ 
“พรหมวิหาร ๔.” มีความมุ่งมัน่ในการท่ีจะท าตนเองไปสู่ความส าเร็จตามหลกัธรรม “อิทธิบาท ๔” 
ดงันั้น หลกัธรรมท่ีคนในสังคมตามแนวพระสูตรจะขาดมิไดน้ัน่คือ การประพฤติปฏิบติัตนในศีล
ตั้งแต่ศีลระดบัตน้ ระดบักลาง ระดบัสูงและการปฏิบติัตนเวลาคนอ่ืนติเตียนหรือสรรเสริญ  

ดังนั้ น การอยู่ร่วมกันในสังคมจะต้องมีหลักธรรมพื้นฐานส าหรับผูค้รองเรือนท่ีจะพึง
ปฏิบติัท่ีเรียกวา่ “ศีลของผูค้รองเรือน” ไดแ้ก่ 

- การหลีกเล่ียงและรู้จกัโทษของอบายมุข 
- ลกัษณะมิตรแทแ้ละมิตรเทียม ๔ ประเภท 
- การละเวน้กรรมกิเลส คือ กรรมท่ีเป็นเคร่ืองเศร้าหมอง 
- การปฏิบติัในทิศทั้ง ๖ คือ บิดา มารดา, ครูบา อาจารย ,์ บุตร ภรรยา, มิตร, ผูใ้ต ้บงัคบั

บญัชาและสมณพราหมณ์  
ฉะนั้น มนุษยใ์นสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท จะตอ้งมีหลักธรรมดังท่ีกล่าว

มาแล้วเป็นบรรทดัฐานของการปฏิบติัตนของการอยู่ร่วมกนัในสังคม อนัจะเป็นหลกัท่ีส่งผลให้
สังคมเกิดสันติสุขเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวซ่ึ้งมีรูปแบบและลกัษณะดงัน้ี คือ 



 ๑๕๑ 

๑) เป็นสังคมคุณภาพ หมายถึง สังคมท่ียึดหลกัความสมดุล ความพอเพียง สามารถสร้าง
คนให้เป็นคนดีท่ีพร้อมด้วยศีลธรรม คุณธรรม มีวินัย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรับผิดชอบ 
พึ่งตนเองได ้มีความสุขอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี ไดรั้บการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและสมดุลกบัธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม มีระบบการเมืองการปกครองท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีความเป็น
ธรรมในสังคม เพื่อให ้“สังคมมีคนดี มีระบบดี” 

๒) เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ หมายถึง การเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถคิด
เป็น ท าเป็น มีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต สามารถน าหลกัธรรมค า
สอนทางพระพุทธศาสนาเป็นทุนทางปัญญาไปใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมและการรู้เท่าทนัโลก
เพื่อพร้อมรับการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นสังคม “คิดเป็น ท าเป็น มีเหตุผล” 

๓) เป็นสังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกนั หมายถึง เป็นสังคมท่ีด ารงไว้ ซ่ึงศีลธรรม 
จริยธรรมและมีวฒันธรรมอนัทรงคุณค่าเอกลกัษณ์ของสังคมท่ีพึ่งพาเก้ือกูลและมีความเอ้ืออาทรต่อ
กัน มีจารีตประเพณีท่ีดีงาม โดยมีหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักและเป็น
แนวทางในการปฏิบติัและเป็นฐานรากของการพฒันาสังคมใหค้น “รู้รัก สามคัคี ” ๒๐ 

๓.๓.๔ ปัจจัยน าสู่สังคมสันติสุข 
พระพุทธศาสนาเถรวาท มีพุทธธรรมเป็นผลของปัญญาท่ีสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถภูมิธรรมภูมิปัญญาทั้งหมดไดช่้วยให้มนุษยใ์นสังคมอยู่รอด อีกทั้งพุทธธรรมนั้นยงั
รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้ งหมดของสังคม ตั้งแต่ภายในจิตใจของมนุษยใ์นเร่ืองคุณธรรม 
ลกัษณะนิสัย ค่านิยม แนวคิดและสติปัญญา จนถึงท่าทีและวธีิปฏิบติัของมนุษยต่์อร่างกายและจิตใจ
ของตน ลกัษณะความสัมพนัธ์ของมนุษยด์ว้ยกนัตลอดจนการปฏิบติัของมนุษยท่ี์มีต่อธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นหนทางน าไปสู่สังคมตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท คือ “การพฒันา” โดย
พิจารณาวา่ การพฒันาเป็นกระบวนการพยายามท่ีจะท าการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ท าใหเ้กิดข้ึนและ
รักษาไวซ่ึ้งกุศลธรรม เป็นสังคมท่ีมนุษยมี์การพฒันาการทางจิตปัญญา 

                                                 
๒๐ชาชิวฒัน์ ศรีแก้ว, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-

๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ส านกัพิมพ ์พ.ศ. พฒันา จ ากดั, ๒๕๔๕), หนา้ ๕. 



 ๑๕๒ 

 ในหลกัพระพุทธศาสนา “การพฒันา” มีความหมายตรงกับค าว่า “ภาวนา” ซ่ึงหมายถึง 
“การท าใหเ้จริญงอกงาม การท าใหเ้กิดข้ึนมีข้ึน”๒๑ อนัเป็นกระบวนการพยายามท าใหเ้กิดส่ิงท่ีดีและ
รักษาส่ิงท่ีดีใหค้งอยูแ่ละเจริญกา้วหนา้ยิง่ ๆ ข้ึนไป นัน่คือ    
   ๑)  กระบวนการหรือความพยายามท่ีจะก าจดัหรือละทิ้งส่ิงท่ีไม่ดีงาม ไม่พึงปรารถนาและ
เป็นปัญหาใหห้มดส้ินไป 
   ๒)  กระบวนการหรือความพยายามท่ีจะปิดกั้นหรือสกดักั้นส่ิงท่ีไม่ดีงาม  ไม่พึงปรารถนา
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนไม่ใหเ้กิดข้ึน 
   ๓)  กระบวนการหรือความพยายามท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงาม ส่ิงท่ีพึงปรารถนาท่ียงัไม่
เกิดใหเ้กิดข้ึน  

  ๔) กระบวนการหรือความพยายามท่ีจะรักษาและพฒันาฟ้ืนฟูส่ิงท่ีดีงามท่ีมีอยูแ่ลว้ ให้คง
อยูแ่ละเจริญกา้วหนา้ยิง่ๆข้ึนไป  
 ดงันั้น ในการพฒันาจะตอ้งด าเนินไปพร้อมๆกนัทั้ง ๔ ดา้น คือ 
   ๑)  การพฒันาทางดา้นร่างกาย (Physical Development)  
   ๒) การพฒันาทางดา้นสังคม (Social Development)  
   ๓) การพฒันาทางดา้นจิตใจ / อารมณ์ (Spiritual or Emotional Development) 
   ๔) การพฒันาทางดา้นสติปัญญา (Intellectual Development)  
 การพฒันาท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี เป็นวิธีการท่ีจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงฟ้ืนฟูทั้งตนเองและสังคมรอบขา้งให้ดีข้ึน เป็นการพฒันาปลูกฝังใหเ้กิดความเจริญงอก
งามทางจริยธรรมแก่บุคคลให้มีความประพฤติและปฏิบติัสอดคล้องกับระเบียบแบบแผนและ
บรรทดัฐานท่ีสังคมบญัญติัไว ้อนัเป็นกระบวนการในการสร้าง “จิตส านึก”  
 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ “สังคมสงฆ”์ เป็นสังคมพื้นฐานหรือสังคมแบบอยา่งของสังคมมนุษยท่ี์
ทุกคนพึงปรารถนา  สังคมจะเกิดสันติสุขไดต้อ้งมีพุทธธรรมเป็นหลกัและแนวทางการปฏิบติัของ
สมาชิกในสังคม  ส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าให้คนในสังคมตามแนวพุทธศาสนาเถรวาทสมบูรณ์ดว้ยกุศล 
เป็นคนดีโดยสมบูรณ์ได ้และอยูอ่ยา่งมีความสุขก็คือ “การพฒันาจิต” เพราะการพฒันาจิตท าให้เกิด
ปัญญาสูงสุดสามารถเขา้ใจแจ่มแจง้ในสภาพความเป็นจริงตามหลกัธรรมอริยสัจและปฏิบติัตาม
หลกัมชัฌิมาปฏิปทา ถา้ชาวพุทธทั้งหลายถือหลกัตามท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงสอนไวดี้แลว้และเม่ือลง
มือปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งดว้ยปัญญา ความทุกขห์รือปัญหาต่าง ๆ ก็จะค่อยลดและบรรเทาลงทนัที 

                                                 
๒๑ดนยั ไชยโยธา, ศัพทานุกรมพุทธศาสน์, พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญ

ทศัน์, ๒๕๔๕), หนา้ ๑๕๐. 



 ๑๕๓ 

แต่ตรงกนัขา้มนัน่คือ ชาวพุทธส่วนใหญ่กลบัหลงใหลมีความเช่ืออยูใ่นโชคชะตา พิธีกรรมทางไสย
ศาสตร์ อาคมเวทยม์นตร์คาถาต่างๆ หรือแมก้ารท่ีจะหลุดพน้จากความทุกขต่์าง ๆ ก็จะตอ้งสวดออ้น
วอนบวงสรวงเทพเจา้หรือเทวดาเพื่อท่ีตนจะไดห้ลุดพน้จากทุกขน์ั้น ๆ ถา้เป็นเช่นน้ีแลว้คิดวา่คงจะ
ไม่มีความทุกข์ในโลกน้ีเป็นแน่แทเ้พราะทุกคนต่างก็บูชาออ้นวอนเป็นกนัทั้งนั้น และอีกประการ
หน่ึงคือการปฏิบติัตนตามหลกัธรรมด้วยแรงแห่งศรัทธาแต่ไร้ซ่ึงปัญญา นั่นคือ มิได้ปฏิบติัตาม
หลกัธรรมท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงมุ่งเนน้แต่พิธีกรรมเป็นหลกั  
 

๓.๔ การประยุกต์หลกัธรรมเพ่ือการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในสังคม 
ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่า สั งคมไทยมี จุดแข็งอยู่ ท่ี ว ัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานอยู่ใน

พระพุทธศาสนา ท่ีมีพุทธธรรมเป็นแนวทางปฏิบติัในการพฒันาจิตใจและร่างกาย เม่ือเราเกิดปัญญา
จากพุทธธรรมตวัเราก็จะประณีตข้ึนทั้งทางดา้นจิตใจและพฤติกรรม สามารถวางท่าทีและปฏิบติัต่อ
ส่ิงท่ีตนเขา้ไปเก่ียวขอ้งทุกอย่างไดถู้กตอ้งและเป็นผลดี อย่าน าพุทธธรรมมาใช้ในฐานะเป็นเพียง
รูปแบบหรือวิธีการเท่านั้ น เราควรน าพุทธธรรมมาใช้ในฐานะ “ปัญญา” เพื่อการพึ่ งพาทั้ งการ
พึ่งตนเองและการพึ่งพากนัซ่ึงจะส่งผลใหส้ังคมเกิดความผาสุกและมีสันติภาพท่ีย ัง่ยนืต่อไป  

ดังนั้ น ปัญญา จึงเป็นหลักธรรมส าคัญท่ีจะท าให้มนุษย์ในสังคมพบกับความสุขและ
ประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของชีวิต โดยเฉพาะปัญญาท่ีเกิดจากการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท มี
พุทธพจน์ท่ีแสดงถึงความส าคญัของปัญญาไวว้า่  

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตวดิ์รัจฉานเหล่าใดเหล่าหน่ึงก็ตาม ราชสีห์ผูเ้ป็น
พญาเน้ือ ยอ่มกล่าวไดว้า่เลิศกวา่สัตวเ์หล่านั้นโดยก าลงั โดยฝีเทา้ และโดยความกลา้ 
ธรรมท่ีเป็นไปในฝ่ายการตรัสรู้ (โพธิปักขิยธรรม) เหล่าใดเหล่าหน่ึงก็ตาม ปัญญินท
รีย์ (ธรรมท่ีเป็นใหญ่ในหน้าท่ีของตนคือปัญญา) ย่อมกล่าวได้ว่าเลิศกว่าธรรม
เหล่านั้น ในทางเป็นไปเพื่อความตรัสรู้” ๒๒ 

 
หลักธรรมค าสอนพระพุทธศาสนาเถรวาทในพระไตรปิฎกมีมากถึง ๘๔ ,๐๐๐ พระ

ธรรมขนัธ์ ซ่ึงถา้จะเรียนรู้และปฏิบติัให้เขา้ใจอย่างถ่องแทท้ั้งหมดตอ้งใช้เวลาและความพยายาม
เป็นอยา่งยิง่ ในหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้โดยปริยายมีอยู ่๒ อยา่ง ดงัพุทธพจน์ท่ีตรัสวา่  

                                                 
๒๒ส .ม. ๑๙/๑๐๒๖/๓๐๒.  



 ๑๕๔ 

“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเทศนาของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ 
๒ ประการ มีอยูโ่ดยปริยาย คือ ธรรมเทศนาท่ีหน่ึงวา่ “ท่านทั้งหลาย จงเห็นบาปโดย
ความเป็นบาปเถิด”   

ธรรมเทศนาท่ีสองวา่  
“ท่านทั้งหลาย เห็นบาปโดยความเป็นบาปแลว้ จงเบ่ือหน่ายคลายความติดใน

บาปนั้ น จงหลุดพ้นไปเถิด “ น่ีคือธรรมเทศนา ๒ อย่างของพระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีมีอยูโ่ดยปริยาย”๒๓  

 และหลกัธรรมค าสอนท่ีพระพุทธเจา้ตรัสบอกไวอ้ยา่งชดัเจนคือ อริยสัจ ๔ 
ดงัพุทธพจน์วา่  

“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เร่ืองท่ีอะไรเล่าท่ีเราบอก เราบอกวา่ น้ีทุกข ์น้ีเหตุให้
ทุกขเ์กิด น้ีความดบัทุกข ์น้ีขอ้ปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข ์เหตุไรเล่า เราจึงบอกเร่ืองน้ี 
ก็เพราะว่า เร่ืองน้ีประกอบดว้ยประโยชน์ เป็นเบ้ืองตน้แห่งพรหมจรรย ์เป็นไปเพื่อ
ความเบ่ือหน่าย คลายความก าหนดั ความดบัทุกข์ ความสงบระงบั ความรู้ยิ่ง ความ
ตรัสรู้ เป็นไปเพื่อนิพพาน เราจึงบอกเหตุนั้น เพราะเหตุนั้นแล จึงควรกระท าความ
เพียร วา่ น้ีทุกข ์น้ีเหตุใหทุ้กขเ์กิด น้ีความดบัทุกข ์น้ีขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข”์๒๔   
 
ดงันั้น การท่ีจะน้อมน าหลกัธรรมมาเป็นแนวทางการปฏิบติัเพื่อการพึ่ งตนเองและการ

พึ่งพากนันั้น เราสามารถเลือกขอ้ธรรม หรือ หมวดธรรมขอ้ใดขอ้หน่ึงท่ีเหมาะสมกบัจริตของตน 
เป็นประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติ และเพื่อรู้จริงเห็นแจ้งเห็นในส่ิงท่ีควรรู้ควรเห็นก็ย่อม
ประพฤติปฏิบติัได้ ขอ้ธรรม หมวดธรรมท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นแนวทางการเรียนรู้และการประพฤติ
ปฏิบติัเพื่อการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัอยูห่ลายหมวด เช่น  

๑) ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อยา่ง คือ สติ ความระลึกได ้สัมปชญัญะ ความรู้ตวั 
๒) โอวาทของพระพุทธเจา้ ๓ อย่าง คือ เวน้จากทุจริต ประกอบสุจริต และท าใจของตน

ใหห้มดจดจากเคร่ืองเศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลง เป็นตน้ 
๓)  ไตรลกัษณ์ หรือ สามญัลกัษณะ ๓ อยา่งของส่ิงทั้งปวงซ่ึงเป็นกฎธรรมชาติหรือธรรม

นิยาม คือ อนิจจตา ความไม่เท่ียง ความไม่ย ัง่ยืน ความไม่คงท่ี   ภาวะท่ีเกิดข้ึนแลว้ยอ่มเส่ือมไปเป็น
ธรรมดา ทุกขตา ความเป็นทุกข ์คือ ภาวะท่ีถูกบีบคั้นดว้ยการเกิดข้ึนและเส่ือมสลายไปในท่ีสุด เป็น

                                                 
๒๓ข.ุอิติ. ๒๕/๒๑๗/๒๒๖. 
๒๔ส .ม. ๑๙/๑๖๖๐/๕๐๗-๕๐๘. 



 ๑๕๕ 

ภาวะท่ีกดดนัฝืนและขดัแยง้อยูใ่นตวั ก่อให้เกิดทุกขแ์ก่ผูเ้ขา้ไปยึดดว้ยตณัหาอุปทาน  อนตัตตา คือ 
ความเป็นอนตัตา ความไม่มีตวัตนท่ีแทจ้ริงของมนั  

๔) สังคหวตัถุ หลกัการอยูร่่วมกนัในสังคม ๔ ประการ คือ ทาน การให้, ปิยวาจา การเจรจา
ถ้อยค าท่ีไพเราะ, อตัถจริยา ประพฤติกระท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์, สมานัตตตา การวางตนให้
เหมาะสม ไม่ถือตวั  

๕) พรหมวิหาร ธรรมเป็นหลกัประจ าตวัประจ าใจของผูใ้หญ่ ๔ ประการ คือ เมตตา ความ
รักใคร่ปรารถนาจะให้ผูอ่ื้นเป็นสุข, กรุณา ความสงสารตอ้งการท่ีจะช่วยให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข์, มุทิตา 
ความพลอยช่ืนชมยินดี เม่ือเห็นบุคคลคนอ่ืนไดดี้, อุเบกขา ความวางเฉย ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ ในความ
พิบติัของผูอ่ื้น 

๖)ปธาน ความเพียร ๔ อยา่ง คือ สังวรปธาน เพียรระวงัไม่ให้บาปเกิดข้ึนภายในใจ, ปหาร-
ปธาน เพียรละบาปท่ีเกิดข้ึนแลว้, ภาวนาปธาน เพียรพยายามใหกุ้ศลเกิดข้ึนในจิต, อนุ-รักขนาปธาน 
เพียรรักษาส่ิงท่ีดีงามต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้ไม่ใหเ้ส่ือมไป 

๗)  ฆราวาสธรรม หลกัในการตรองเรือน ๔ ประการ คือ สัจจะ ความซ่ือสัตย,์ ทมะ การฝึก
ตนและการข่มใจ, ขนัติ ความอดกลั้น ความอดทน, จาคะ การเสียสละแบ่งปัน 

๘)  สติปัฏฐาน ฐานอนัเป็นท่ีตั้งแห่งสติ ๔ ประการ หรือวิธีปฏิบติัเพื่อใชส้ติให้บงัเกิดผลดี
ท่ีสุด คือ กายานุปัสสนา การใชส้ติพิจารณากาย ตามดูรู้เท่าทนักายตลอดเวลา  เวทนานุปัสสนา การ
ใช้สติพิจารณารู้เท่าทนัเวทนาหรืออารมณ์ท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น ๆ ว่า เกิดความสุข เกิดความทุกข ์
หรือ รู้สึกเฉย ๆ  จิตตานุปัสสนา การใช้สติพิจารณารู้เท่าทนัจิตของตนตามท่ีปรากฏในขณะนั้น ๆ 
วา่เป็นอยา่งไร มีกิเลสก็ใหรู้้วา่จิตมีกิเลส คือ มีราคะ มีโทสะ มีโมหะ ฟุ้งซ่าน เป็นตน้ ไม่มีกิเลสก็ให้
รู้วา่ไม่มีกิเลส ไม่มีราคะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ มีสมาธิ เป็นตน้  ธมัมานุปัสสนา การใชส้ติพิจารณา
ตามระลึกรู้ทนัธรรมทั้งท่ีเป็นกุศล อกุศล และกลาง ๆ ตามความเป็นจริง รู้ชดัในขณะนั้นวา่ นิวรณ์มี
เกิดข้ึนในในใจตนหรือเปล่า ก าหนดรู้เท่าทนัขนัธ์ ๕ ว่าเป็นอยา่งไร ก าหนดรู้โพชฌงค์ ๗ มีอยูใ่น
ตนหรือไม่ และก าหนดพิจารณารู้ชดัอริยสัจ ๔ แต่ละอยา่งตามความเป็นจริง๒๕ 

๙)  อริยสัจ ๔ คือ ทุกข,์ สมุทยั เหตุให้ทุกขเ์กิด, นิโรธ ความดบัทุกข์, มรรค ขอ้ปฏิบติัหรือ
หนทางใหถึ้งความดบัทุกข ์

๑๐) ศีล  มีศีล ๕ เป็นเบ้ืองต้น ศีล เป็นหลักปฏิบติัซ่ึงถือว่า มีความส าคัญสูงสุดเพื่อการอยู่
ร่วมกนัโดยปกติสุขในสังคม โดยเฉพาะศีล ๕ เป็นหลกัธรรมเร่ิมตน้ทางความคิดของคนท่ีอยู่ร่วมกนั
และตอ้งการอยูร่่วมกนัโดยปกติสุข หรือแมแ้ต่ศีลเหล่าอ่ืนก็มีความเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมความเป็นอยู่

                                                 
๒๕อภิ.ว.ิ ๓๕/๔๓๑-๔๖๔/๒๕๗-๒๗๙.  



 ๑๕๖ 

ของชีวิตมนุษยท์ั้งส้ิน หลกัการปฏิบติัในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น ไม่วา่จะเป็น ศีล สมาธิ ภาวนา 
ก็ดี หรือ ทาน ศีล ภาวนา ก็ดี ยอ่มเป็นการปฏิบติัปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษยท์ั้งส้ิน 

๑๑) โพชฌงค์ ๗ องค์ธรรมท่ีจะน าผูป้ระพฤติปฏิบติัให้เกิดปัญญารู้แจง้หรือตรัสรู้ ดงัมี
พุทธพจน์ว่า “เพราะเป็นไปเพื่อโพธะ (ความตรัสรู้) ฉะนั้น จึงเรียกว่าโพชฌงค์”๒๖ เป็นองค์ธรรม
เก้ือหนุนในการเจริญสมาธิเพื่อประโยชน์ท่ีสูงข้ึนจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ วิชชาและวิมุตติ 
ประกอบด้วย สติ ความระลึกได้ มีสติก ากบักาย ใจอยู่กบัส่ิงท่ีก าลงัก าหนดพิจารณาเฉพาะหน้า, 
ธรรมวิจยั คือ การสอดส่องธรรม พิจารณาธรรมด้วยปัญญา ตรวจตราเลือกเฟ้นธรรมหรือส่ิงท่ี
เก้ือกูลแก่ชีวิตทั้งท่ีเป็นภายใน ทั้งท่ีเป็นภายนอก ทั้งท่ีเป็นนาม ทั้งท่ีเป็นรูป จนเขา้ใจเห็นจริงตาม
สภาวะของไตรลักษณ์  ตลอดจนปัญญาท่ีมองเห็นอริยสัจ ๔ , วิ ริยะ คือ ความเพียร ความ
กระตือรือร้นในธรรมดว้ยปัญญา มีก าลงัใจ บากบัน่ ไม่หดหู่หรือทอ้ถอย พร้อมท่ีจะรุดไปขา้งหน้า 
เพียรท่ีจะป้องกนับาป เพียรป้องกนัท่ีละบาป เพียรจะกระท าแต่ความดี และเพียรรักษาความดีนั้นไว,้ 
ปิติ คือ  ความอ่ิมใจ ปลาบปล้ืม ซาบซ้ึง รู้สึกซาบซ่านแผ่ไปทัว่สรรพางค์กาย มีความรู้สึกเยน็เอิบ
อาบ, ปัสสัทธิ คือ ความสงบกายใจ มีจิตสงบเรียบเย็นเบาสบาย ไม่เครียด  ไม่กระสับกระส่าย, 
สมาธิ ความมีใจตั้งมัน่ มีอารมณ์เป็นหน่ึงเดียว มีจิตแน่วแน่ต่อส่ิงท่ีก าหนด ไม่วอกแวก ไม่ฟุ้งซ่าน 
ไม่ส่าย เรียบสงบ, อุเบกขา ความวางเฉย คือ ความมีใจเป็นกลาง ไม่แทรกแซง ด าเนินไปดว้ยดีตาม
แนวทางท่ีควรจะเป็น, โพชฌงค์ เป็นธรรมฝ่ายตรงกันข้ามกับนิวรณ์ ๕ ดงัพุทธพจน์ท่ีบรรยาย
คุณลกัษณะของโพชฌงคว์า่ “ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ์๗ ประการเหล่าน้ี ไม่เป็นเคร่ืองปิดกั้น ไม่เป็น
นิวรณ์ ไม่เป็นอุปกิเลสแห่งจิต เม่ือเจริญแลว้ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพื่อกระท าให้แจง้ซ่ึงผล คือ 
วชิชาและวมุิตติ”๒๗  

๑๒) สัปปุริสธรรม ธรรมของสัตบุรุต หรือ ธรรมของคนดี ๗ อย่าง คือ ธัมมญัญุตา ความ
เป็นผูรู้้จกัเหตุ, อตัถญัญุตา  ความเป็นผูรู้้จกัผล, อตัตญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัตน, มตัตญัญุตา ความ
เป็นผูรู้้จกัประมาณ, กาลญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกักาลเวลา, ปริสัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกัประชุมชน, 
ปุตตลปโรปรัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกัเลือกบุคคลวา่ใครควรคบ ใครไม่ควรคบ   

๑๓) อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ 

๑๔) นาถกรณธรรม  ธรรมอนัเป็นท่ีพึ่ง ๑๐ ประการ คือ ศีล, พาหุสัจจะ, กลัยาณมิตตตา, 
โสวจสัสตา, กิงกรณีเยสุทกัขตา, ธมัมกามตา, วริิยะ, สันโดษ, สติ, ปัญญา  

                                                 
๒๖ส .ม.๑๙/๓๙๐/๑๐๔ 
๒๗ส .ม.๑๙/๔๗๘/๑๓๑. 



 ๑๕๗ 

๑๕) ธรรมท่ีเป็นมงคลชีวิต หรือธรรมท่ีเป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญกา้วหนา้ของ
ชีวิต ซ่ึงพระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงหลกัมงคลชีวิตไวใ้นมงคลสูตร ๓๘ ประการ๒๘ อนัเป็นขอ้ปฏิบติั
ในการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นคนดีท่ีสมบูรณ์ทั้งทางกายและทางใจ  ซ่ึงสรุปไดเ้ป็น ๑๐ หมู่  โดย ๕ 
หมู่แรกเป็นขอ้ปฏิบติัในการเสริมสร้างชีวิตซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งพบตอ้งปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั 
ส่วน ๕ หมู่หลงัเป็นการฝึกจิตใจโดยตรง ดงัน้ี 
 มงคลหมู่ท่ี ๑ ฝึกให้เป็นคนดี ไดแ้ก่ มงคลท่ี ๑ อเสวนา จ พาลาน  ไม่คบคนพาล มงคลท่ี ๒ 
ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา คบบณัฑิต และมงคลท่ี ๓ ปูชา จ ปูชนียาน  บูชาบุคคลท่ีควรบูชา 
 มงคลหมู่ท่ี ๒ สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง ไดแ้ก่ มงคลท่ี ๔ ปฏิรูปเทสวาโส จ อยูใ่น
ถ่ินท่ีเหมาะสม มงคลท่ี ๕ ปุพเพ จ กตปุญฺ ตา มีบุญวาสนามาก่อน และมงคลท่ี ๖ อตฺตสมฺมา
ปณิธิ จ ตั้งตนไวช้อบ 
 มงคลหมู่ท่ี ๓ ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์ ได้แก่ มงคลท่ี ๗ พาหุสจฺจญฺจ เป็นพหุสูตร 
มงคลท่ี ๘ สิปปญฺจ มีศีลปะ มงคลท่ี ๙ วนิโย จ สุสิกฺขิโต มีวนิยั และมงคลท่ี ๑๐ สุภาสิตา จ ยา วาจา 
มีวาจาสุภาษิต 
 มงคลหมู่ท่ี ๔ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว ไดแ้ก่ มงคลท่ี ๑๑ มาตาปิตุอุปฏฺฐาน  บ ารุง
บิดามารดา มงคลท่ี ๑๒ ปุตฺตสงฺคโห เล้ียงดูบุตร มงคลท่ี ๑๓ ทารสฺส สงฺคโห สงเคราะห์ภรรยา 
(สามี) และมงคลท่ี ๑๔ อนากุลา จ กมฺมนฺตา ท างานไม่คัง่คา้ง 
 มงคลหมู่ท่ี ๕ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ไดแ้ก่ มงคลท่ี ๑๕ ทานญฺจ บ าเพญ็ทาน มงคลท่ี 
๑๖ ธมฺมจริยา จ ประพฤติธรรม มงคลท่ี ๑๗ าตกานญฺจ สงฺคโห สงเคราะห์ญาติ และมงคลท่ี ๑๘ 
อนวชฺชานิ กมฺมานิ ท างานไม่มีโทษ 
 มงคลหมู่ท่ี ๖ ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม ไดแ้ก่ มงคลท่ี ๑๙ อารตี วิรตี ปาปา งดเวน้จาก
บาป  มงคลท่ี ๒๐  มชฺชปานา จ สญฺ โม ส ารวมจากการด่ืมน ้ าเมา  และ มงคลท่ี ๒๑ อปฺปมาโท จ 
ธมฺเมสุ ไม่ประมาทในธรรม 
 มงคลหมู่ท่ี ๗ การแสวงหาธรรมเบ้ืองตน้ใส่ตวั ไดแ้ก่ มงคลท่ี ๒๒ คารโว จ มีความเคารพ 
มงคลท่ี ๒๓ นิวาโต จ มีความถ่อมตวั มงคลท่ี ๒๔ สนฺตุฏฺฐี จ มีความสันโดษ มงคลท่ี ๒๕ กตญฺญุ-
ตา มีความกตญัญู และมงคลท่ี ๒๖ กาเลน ธมฺมสฺสวน  ฟังธรรมตามกาล 
 มงคลหมู่ท่ี ๘ การแสวงหาธรรมเบ้ืองสูงใส่ตวั ไดแ้ก่ มงคลท่ี ๒๗ ขนฺตี จ มีความอดทน 
มงคลท่ี ๒๘ โสวจสฺสตา เป็นคนวา่ง่าย มงคลท่ี ๒๙ สมณานญฺจ ทสฺสน  เห็นสมณะ และมงคลท่ี ๓๐ 
กาเลน ธมฺมสากจฺฉา สนทนาธรรมตามกาล 
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 ๑๕๘ 

 มงคลหมู่ท่ี ๙ การฝึกปฏิบติัเพื่อก าจดักิเลสให้ส้ินไป ไดแ้ก่ มงคลท่ี ๓๑ ตโป จ บ าเพญ็ตบะ 
มงคลท่ี ๓๒ พฺรหฺมจริยญฺจ ประพฤติพรหมจรรย ์มงคลท่ี ๓๓ อริยสจฺจาน ทสฺสน  เห็นอริยสัจ และ
มงคลท่ี ๓๔ นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ ท าพระนิพานใหแ้จง้ 
 มงคลหมู่ท่ี ๑๐ เป็นผลจากการปฏิบติั  ไดแ้ก่ มงคลท่ี ๓๕ ผฏฺุฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺต  ยสฺส น 
กมฺปติ จิตไม่หว ัน่ไหวในโลกธรรม มงคลท่ี ๓๖ อโสก  จิตไม่โศก มงคลท่ี ๓๗ วิรช   จิตปราศจาก
ธุลี และมงคลท่ี ๓๘ เขม  จิตเกษม 

กล่าวไดว้า่ มงคลชีวิต เป็นสูตรท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงไวใ้ห้เป็นขอ้ควรประพฤติปฏิบติั 
เพราะเป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต  ยงัมีหมวดธรรม ขอ้ธรรมอีกหลาย
หมวดขอ้ท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัเพื่อการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนั 
ข้ึนอยูก่บัวา่ขอ้ธรรมใด หรือ หมวดธรรมใดท่ีเหมาะสมกบัตนเองในการน าไปประพฤติปฏิบติัเพื่อ
การด ารงชีวติประจ าวนัในการพึ่งตนเองและพึ่งพากนั  

แต่อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี ถึงขั้นท่ีพึ่งตนเองและสามารถพึ่งพาซ่ึง
กนัไดน้ั้น ตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีเป็นคุณสมบติั ๓ ดา้น คือ 
 ๑) ดา้นตนเอง ตอ้ง 
  - รู้เขา้ใจหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้อยา่งถ่องแท ้
  - ปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนนั้นอยา่งถูกตอ้ง 
 ๒) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ตอ้งมีน ้าใจเมตตา กรุณาท่ีจะเผือ่แผค่วามรู้ในหลกัธรรม 
 ใหแ้ก่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๒) ดา้นหลกัการ  ตอ้งสามารถช้ีแจงแกไ้ขค ากล่าวร้ายหรือความเขา้ใจคลาดเคล่ือนใน 
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

๓.๔.๑ ธรรมนิยม: การประพฤติทีม่ีธรรมเป็นทีต่ั้งสู่การพึง่ตนเองและการพึง่พากัน 
  การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนั เป็นแนวการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยใ์นสังคม ทั้ง
ทางดา้นร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ทกัษะความสามารถในการประกอบอาชีพการงาน โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งเร่ืองของจิตใจเป็นส่ิงส าคญั ดงัธรรมสุภาษิตท่ีวา่ “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหนา้ มีใจเป็น
ใหญ่ ส าเร็จดว้ยใจ ถา้ใจอนัโทษประทุษร้ายแลว้ จะพูดก็ตาม จะท าก็ตาม ความทุกขย์อ่มติดตามไป 
เพราะเหตุนั้น เหมือนลอ้เกวียนตามรอยเทา้โคฉะนั้น” และ “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจ
เป็นใหญ่ ส าเร็จดว้ยใจ ถา้ใจผอ่งใสแลว้ จะพูดก็ตาม จะท าก็ตาม ความสุขยอ่มติดตามไป เพราะเหตุ
นั้น เหมือนเงาตามตวัฉะนั้น” ๒๙  เพราะเหตุน้ี จิตใจจึงเป็นฐานรากของคุณธรรมและจริยธรรมใน

                                                 
๒๙ข.ุธ. ๒๕/๑๑/๑๓.  



 ๑๕๙ 

สังคม ท่ีจะส่งผลใหค้นในสังคมมีระเบียบวนิยัในการครองตน ครองคน และครองงาน  เม่ือคุณภาพ
ชีวติของคนในสังคมดีข้ึนแลว้ ก็จะมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  
 พระพุทธศาสนาเถรวาท สอนใหรู้้จกัการพึ่งตนเองและใหก้ารยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั ไม่
วา่จะอยู่ในสภาพหรือสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม มนุษยต์อ้งพึ่งตนเองในระดบัหน่ึงก่อนชีวิตจึงจะด ารง
อยู่ได้ เม่ือตนเองสามารถพึ่ งตนเองได้อย่างเต็มศกัยภาพของตนชีวิตนั้นก็จะมีความสุขเป็นชีวิตท่ี
สมบูรณ์และสามารถไปช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอี้กดว้ย หลกัธรรมค าสอนนอกจากจะสอนให้มนุษยเ์ขา้ใจรู้
แจง้เห็นชดัในความเป็นจริงของสรรพส่ิงในโลกแลว้ ยงัสามารถควบคุมแบบแผนความประพฤติของ
บุคคลในสังคมให้สามารถด ารงชีวิตโดยใช้ความรู้และทกัษะอย่างถูกตอ้งตามครรลองธรรมเพื่อเกิด
ความตระหนกัท่ีจะพฒันาตนเองใหม้ากข้ึน  อนัส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีของตน 
 โดยความจริงแล้ว ความปรารถนาหรือความตอ้งการของมนุษยน์ั้น จะสามารถบรรลุถึง
หรือไม่นั้นก็ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีผูป้รารถนาจะตอ้งประพฤติประปฏิบติั   เง่ือนไขดงักล่าวท่ี
เป็นเหตุปัจจยัท่ีท าให้มนุษยบ์รรลุถึงส่ิงท่ีตนปรารถนานั้นมีมากมายหลายประการ แต่ท่ีส าคญัท่ีสุด
อนัดบัแรกซ่ึงเป็นพื้นฐานของเหตุปัจจยัทั้งปวงคือ หลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
การประพฤติปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนหมายถึง “การประพฤติธรรม” พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี 
สุรเตโช) ราชบณัฑิตไดอ้ธิบายไวใ้นเร่ือง วธีิประพฤติธรรม มีใจความวา่ 

การประพฤติธรรมน้ีจดัเป็นเหตุปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งในการท่ีจะอ านวยความผล
คือ ความสุข ความเจริญและความวฒันาสถาพรใหแ้ก่มนุษยช์าติและสังคมโลก  หาก
กล่าวให้ชัดและสั้ นท่ีสุดก็ได้ว่า ธรรมนั่นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งสันติ  แห่ง
ความสุขและความปลอดภยัของมนุษยช์าติทั้ งมวล  เพราะธรรมเท่านั้ นเป็นส่ิงท่ี
ประเสริฐและดีท่ีสุดกว่าสรรพส่ิงทั้งหลาย และธรรมเท่านั้นเป็นสมบติัท่ีประเสริฐ
ท่ีสุดกวา่สมบติัทั้งหลายของมนุษยช์าติ  เป็นอยา่งน้ีทุกยคุทุกสมยัไม่เปล่ียนแปลง๓๐  

 
 ด้วยเหตุดังกล่าว ธรรมจึงเป็นตัวก าหนดสังคมของมนุษย์ว่าสังคมของมนุษย์จะน่าอยู่
หรือไม่น่าอยู ่จะดีจะเลวอยา่งไรก็ข้ึนอยูก่บัธรรม เพราะสังคมจะเป็นไปในแนวใดก็ข้ึนอยูก่บัคนใน
สังคมนั้น ๆ จะมีความประพฤติปฏิบติัอย่างไร คนท่ีประพฤติปฏิบติัธรรมเป็นปกติ มีธรรมเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต ก็จะท าให้ชีวติเป็นสุข  เป็นผูย้กระดบัสังคมและสร้างสรรคส์ังคมให้น่า
อยู ่ดงัค  าบาลีท่ีกล่าววา่ 

                                                 
๓๐พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สุรเตโช ปธ. ๙ ราชบณัฑิต), ธรรมสารเทศนา,  (กรุงเทพมหานคร : 

หจก.สามลดา ๒๕๔๙), หนา้ ๒๔๔. 



 ๑๖๐ 

    
             ธมฺมจารี สุข  เสติ ฯ ๓๑   
ผูป้ระพฤติธรรมเป็นปกติยอ่มอยูเ่ป็นสุข 

 ธมฺโม หเว รกฺขติ  ธมฺมจารีธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ 
 เอสานิส โส ธมฺเม สุจิณฺเณ น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารีติ ๓๒ 

ธรรมแลย่อมรักษาผูป้ระพฤติธรรมเป็นปกติวิสัย ธรรมท่ีบุคคลประพฤติดี
แลว้ยอ่มน าสุขมาให้ น่ีเป็นผลแห่งธรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแลว้ ผูป้ระพฤติธรรมเป็น
ปกติวสิัยยอ่มไม่ไปสู่ทุคติ 

 
 ๓.๔.๒ สติ : บุพภาคการพึง่ตนเองและการพึง่พากนั 
 สติ เป็นกระบวนการชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ กล่าวคือ เม่ือมนุษยไ์ดส้ัมผสัในส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงโดยอายตนะทั้ง ๖  จะเกิดการตระหนกัหรือการรู้ตวัก่อนท่ีจะทนัคิดหรือก าหนดวา่ส่ิงนั้นคือ
อะไร นัน่คือ ขั้นตอนของการมีสติ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ขั้นตอนดงักล่าวสั้นมากเพราะขั้นตอนเกิดข้ึน
ก่อนท่ีมนุษยจ์ะทนัไดคิ้ดหรือก าหนดวา่ส่ิงนั้นคืออะไร  สติเป็นเสมือนกระจกท่ีสะทอ้นความคิด
และส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามแบบท่ีมนัเกิดข้ึนจริง ๆ ไม่มีอคติมาเก่ียวขอ้งแต่อยา่งใด สติเป็นความสามารถ
ของจิตใจในการเฝ้ามองสังเกตประสบการณ์ท่ีผา่นมาหรือเฝ้าดูส่ิงต่าง ๆ ท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไม่ว่า
จะเป็นในดา้นของร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนกบัจิตของมนุษย ์แต่ไม่วิพากษ์วิจารณ์
ใด ๆ มนุษยส์ามารถพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ไดจ้ากประสบการณ์หรือความรู้ท่ีมนุษยไ์ดส้ะสมมาในชัว่
ระยะเวลาหน่ึงแลว้เป็นตวับ่งบอกช้ีวดัวา่ส่ิงนั้นคืออะไร สติ จะเป็นเคร่ืองระลึกนึกไดถึ้งความผิด
ชอบชัว่ดี เป็นส่ิงกระตุน้เตือนให้คิดพูดท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ไม่ลืมตวั ไม่เผลอตวั โดยท่ีมีปัญญาเป็น
ตวัพิจารณาไตร่ตรองก าหนดช้ีบอก เพราะการมีสติจะท าใหเ้กิดปัญญา ในขณะเดียวกนั ปัญญา ก็จะ
ท าใหมี้สติ  ดงันั้น สติปัญญาจะตอ้งใหม้าควบคู่กนัเสมอ 
 หนา้ท่ีของสติโดยทัว่ไป คือ 

๑) เป็นเคร่ืองท าใหเ้กิดความระมดัระวงัตวั และป้องกนัภยัท่ีจะมาถึงตวั 
๒) เป็นเคร่ืองยบัย ั้งเตือนตนไม่ใหต้กไปในท่ีต ่าหรือในทางเส่ือม 
๓) เป็นเคร่ืองกระตุน้เตือนใหข้วนขวายในการสร้างความดี 
๔) เป็นเคร่ืองเร่งเร้าใหมี้ความขะมกัเขมน้และความเพียรพยายาม 

                                                 
๓๑ข.ุธ. ๒๕/๒๓/๓๗. 
๓๒ข.ุวมิาน. ๒๖/๓๓๒/๓๑๔. 



 ๑๖๑ 

๕) เป็นเคร่ืองเตือนใหเ้กิดความส านึกในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
๖) เป็นเคร่ืองท าใหเ้กิดความละเอียดรอบคอบในการท างานและการด ารงชีวิต 
การท างานของสติแบ่งออกเป็น ๓ ขอ้ใหญ่ คือ  
๑) สติ เตือนใหเ้รารู้วา่เราก าลงัหรือจะตอ้งการท่ีจะท าอะไร  
๒) สติ จะมองส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 
๓) สติ จะมองลึกลงไปถึงธรรมชาติของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 สติ เป็นศูนยก์ลางของการท าสมาธิวิปัสสนาและเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะน าเราไปสู่ทุกส่ิงทุก
อย่าง สติเตือนให้ผู ้ท  าสมาธิใส่ใจกับส่ิงท่ีถูกท่ีควรด้วยความไม่ประมาท ในวิธีการพิจารณา
ตรวจสอบ สติจะเผยใหเ้รารู้ถึงความเป็นจริงวา่  
 ๑)  อนิจฺจ  ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นแลว้แต่ไม่เท่ียงแทแ้น่นอนมาแต่ก าเนิด 
 ๒) ทุกฺข  ของทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นแลว้แต่มีวนัส้ินสุดไม่น่าพึงพอใจ 
 ๓) อนตฺตา ไม่มีส่ิงใดท่ีไม่เปล่ียนแปลงหรือคงอยูอ่ยา่งถาวร 
 ดงันั้น สติเม่ือไดรั้บการพฒันาเต็มท่ีแลว้จะเป็นภาวะท่ีไม่ยึดติดกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงในโลกน้ี 
สติจะมองทุกอยา่งเป็นกลาง และดว้ยเหตุน้ีจิตของเราจึงเป็นอิสระจากเคร่ืองยึดเหน่ียวและไม่ไดรั้บ
ผลกระทบใด ๆ จากส่ิงนั้น ๆ  
 สติ เป็นบุพภาคของการพึ่ งตนเองตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท  การมีสติจะท าให้เรา
รู้สึกตวั (สมฺปชญฺ ) อยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมใด ๆ เราสามารถ
พิจารณาเท่าทนัจนรู้ไดว้า่ส่ิงนั้นคืออะไร และเราจะปฏิบติัต่อส่ิงนั้น ๆ ไดอ้ยา่งไร ดงัท่ีกล่าวแลว้วา่ 
สติจะท าให้เกิดปัญญา และปัญญาจะน าพาเราไปสู่ความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ อนัเป็นการเร่ิมตน้
ในการพึ่งตนเองสามารถน าหมู่ชนและสังคมไปสู่สังคมแห่งสันติสุขไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

สติมีความส าคัญมากในการเรียนรู้และการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการด าเนินชีวิต  
เพราะการมีสติก ากบัอยูต่ลอดเวลานั้น จะท าให้ความประมาทไม่เกิดข้ึน การเป็นอยูโ่ดยไม่ขาดสติ 
ยอ่มมีความระมดัระวงัอยูเ่สมอไม่ยอมถล าลงไปในทางท่ีเส่ือม ตระหนกัถึงส่ิงท่ีควรจะท าและไม่
ควรท า ใส่ใจส านึกอยู่ในหน้าท่ีและท าการงานดว้ยรอบคอบ  สติจะคอยเตือนใจให้นึกถึงบทบาท
ฐานะวา่ ตนเป็นใคร มีภาวะอยา่งไร และหนา้ท่ีความรับผดิชอบจะตอ้งท าอะไร  อีกอยา่งหน่ึง สติจะ
คอยกระตุน้ให้บุคคลควบคุมอารมณ์ ท าให้นึกไดไ้ม่หลงลืม ดงันั้น ผูมี้สติจะคิดอะไร จะพูดอะไร 
จะท าอะไร ย่อมรู้สึกตวัอยู่ตลอดเวลา สติจึงเป็นหลกัความรู้สึกรับผิดชอบตามแนวของพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาท  



 ๑๖๒ 

ดว้ยเหตุน้ีจึงกล่าวไดว้า่ สติ หรือ อีกนยัหน่ึงคือ อปัปมาทธรรม๓๓ คือ ความไม่ประมาทเป็น
บุพภาคของการพึ่ งตนเอง หลักธรรมค าสอนให้ความส าคญัของสติเป็นอย่างมากในการเรียนรู้
ประพฤติปฏิบติัธรรมทุกขั้นตอน พระพุทธเจา้ทรงสอนเตือนใจพุทธศาสนิกชนวา่ อยา่ไดป้ระมาท 
ขอให้อยู่ดว้ยความไม่ประมาท นั่นคือ ทรงเตือนให้มีสติ และอยู่ด้วยความมีสติ เพราะสตินั้นเป็น
ธรรมสุดยอดแห่งธรรมทั้งหลาย การรักษาสติไว ้คุม้ครองสติไว ้ก็เท่ากบัวา่ไดรั้กษาคุม้ครองธรรม
ทุกอยา่งไวไ้ด ้ดงัท่ีมีพุทธพจน์แสดงไวว้า่ 

“ภิกษุทั้งหลาย รอยเทา้ของสัตวบ์กทั้งหลายชนิดใด ๆ ก็ตาม ยอ่มลงในรอย
เทา้ช้างไดท้ั้งหมด รอยเทา้ช้าง เรียกว่าเป็นยอดของรอยเทา้เหล่านั้น โดยความใหญ่ 
ฉนัใด กุศลธรรมทั้งหลาย อยา่งใด ๆ ก็ตาม ยอ่มมีความไม่ประมาทเป็นมูล ประชุมลง
ในความไม่ประมาทได้ทั้ งหมด ความไม่ประมาท เรียกได้ว่าเป็นยอดของธรรม
เหล่านั้น ฉนันั้น” ๓๔  

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรสร้างอปัปมาท คือ การรักษาใจดว้ยสติ โดยตนเอง 
ในฐานะ ๔ คือ  ๑.  ...จิตของเรา อยา่ติดใจในธรรมท่ีชวนใหเ้กิดความติดใจ  ๒.  ...จิต
ของเรา อยา่ขดัเคืองในธรรมท่ีชวนให้เกิดความขดัเคือง  ๓.  ...จิตของเรา อยา่หลงใน
ธรรมท่ีชวนให้เกิดความหลง ๔.  ...จิตของเรา อยา่มวัเมาในธรรมท่ีชวนให้เกิดความ
มวัเมาเม่ือจิตของภิกษุ ไม่ติดใจในธรรมท่ีชวนให้เกิดความติดใจ เพราะปราศจาก
ราคะแลว้ ไม่ขดัเคือง...ไม่หลง...ไม่มวัเมาแลว้ เธอยอ่มไม่หวาดเสียว ไมหวัน่ไหว ไม่
คร่ันคร้ามไม่สะดุง้ และไม่ (ตอ้ง)เช่ือถือ แมแ้ต่เพราะถอ้ยค าของสมณะ” ๓๕ 

 
แมก้ระทัง่ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจา้ ท่ีตรัสก่อนจะเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ทรงได้

กล่าวถึงเร่ืองของความประมาท หรือ อปัปมาทธรรม ไวว้า่  
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บดัน้ีเราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายท่ีปัจจยัปรุง

แต่งข้ึนยอ่มมีความเส่ือมส้ินไปเป็นธรรมดา ท่านพวกเธอทั้งหลายจงยงัประโยชน์ท่ีมุ่ง
หมายใหส้ าเร็จดว้ยความไม่ประมาทเถิด” ๓๖ 

                                                 
๓๓พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สัมมาสติในพุทธธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร 

: กลุ่มศึกษาและปฏิบติัธรรม, ๒๕๓๑), หนา้ ๒. 
๓๔ส .ม. ๑๙/๒๕๓/๗๗. 
๓๕องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๑๗/๑๕๕-๑๕๖. 
๓๖

 ที.ม. ๑๐/๑๔๓/๑๕๔. 



 ๑๖๓ 

  เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นไดว้า่ สติ เปรียบเสมือนเสาหลกัของชีวติ เป็นเสมือนหางเสือชีวติท่ี
คอยควบคุมเส้นทางการด าเนินชีวติของคนใหมุ้่งตรงไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
ไม่ใหห้ลงไปในทางท่ีไม่ควรไป สติจะท าใหเ้ราไม่ประมาทในเวลา ไม่ประมาทในวยั ไม่ประมาท
ในความไม่มีโรค ไม่ประมาทในชีวติ ไม่ประมาทในการท างาน ไม่ประมาทในการศึกษา และไม่
ประมาทในการปฏิบติัธรรม 

สติ จึงเป็นส่ิงปิดกั้นความประมาทไม่ให้เกิดข้ึน และในขณะเดียวกันสติยงัเป็นปัจจัย
น าไปสู่การเกิดคุณธรรม อนัเป็นธรรมของสัปปุริสชน หรือธรรมของคนดี หรือ คุณสมบติัของคนดี 
หรือ ความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ ท่ีเรียกวา่ สัปปุริสธรรม๓๗ ไดแ้ก่ 
 ๑) ธัมมญัญุตา  ความเป็นผูรู้้จกัเหตุ กล่าวคือ รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์ รู้ว่าอะไร
เป็นเหตุแห่งความสุข รู้เท่าทนัหลักความเป็นจริงของธรรมชาติ รู้จกัหลกัและกฎเกณฑ์ของส่ิง
ทั้งหลายท่ีตนเองเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยทั้งทางดา้นการงานและการด าเนินชีวิตประจ าวนั ความเป็นผูรู้้
จกัเหตุ ท าให้รู้ว่า เม่ือสร้างเหตุอนัน้ี ผลก็จะต้องออกมาอย่างน้ี ท าให้คนเข้าใจส่ิงท่ีตนจะต้อง
ประพฤติปฏิบติัตามเหตุผลท่ีตนมีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อการปฏิบติัต่อชีวติตนเอง
และต่อสังคมอยา่งถูกตอ้ง โดยไม่ตอ้งตกเป็นทาสของโลกวตัถุนิยมเพียงดา้นเดียว 
 ๒) อตัถญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัผล กล่าวคือ รู้วา่สุขเป็นผลมาจากเหตุส่ิงน้ี และทุกขเ์ป็นผล
มาจากเหตุส่ิงน้ี เช่น ความสุขท่ีเราไดรั้บอยูใ่นขณะน้ีก็เช่ือมโยงกลบัไปหาเหตุไดว้า่เกิดจากเหตุนั้น 
หรือความทุกขท่ี์เราไดรั้บอยูใ่นขณะน้ีก็เช่ือมโยงไปท่ีเหตุไดว้า่เพราะเหตุท่ีเราไดท้  านั้นเราจึงไดรั้บ
ทุกข์เช่นน้ี  ความเป็นผูรู้้จกัผล ท าให้คนมีเป้าหมายและแผนในการพฒันาคุณภาพชีวิต  เข้าใจ
วตัถุประสงค์ของกิจกรรมท่ีตนด าเนินอยู่ในขณะน้ีว่า เม่ือท าไปแล้วจะบังเกิดผลเช่นไร ยงั
ประโยชน์ให้บงัเกิดข้ึนแก่ตนเองและสังคมอยา่งไร แต่ในขณะเดียวกนั บางคร้ังเราไม่ทราบวา่ผลท่ี
เกิดข้ึนนั้นมาจากเหตุอนัใด เราจึงตอ้งใชส้ติปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพื่อให้
เขา้ถึงเหตุท่ีแทจ้ริงใหไ้ด ้
 ๓) อตัตัญญุตา ความเป็นผูรู้้จักตน กล่าวคือ รู้ว่าตนเป็นใคร มาจากไหน มีคุณสมบัติ
อย่างไร มีความเป็นอยู่อย่างไร รู้ฐานะ รู้ศกัยภาพของตนว่า ความรู้ ความสามารถ ความถนัด มี
เท่าไร เป็นอย่างไร ความเป็นผูรู้้จกัตน เป็นคนท่ีศึกษาและประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
ประพฤติปฏิบติัให้สอดคล้องและเหมาะสมตามศกัยภาพของตนท่ีมีอยู่ในขณะนั้น อีกทั้งยงัได้
ปรับปรุงแกไ้ขตนเองใหเ้จริญงอกงามสมบูรณ์ยิง่ข้ึนต่อไป 
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 ๔) มตัตญัญุตา ความเป็นผูรู้้ประมาณ กล่าวคือ รู้แสวงหาเคร่ืองเล้ียงชีพแต่ในทางท่ีชอบ 
และรู้จกัประมาณในการบริโภคแต่พอเพียงหรือพอควร ความเป็นผูรู้้ประมาณ เป็นคนท่ีรู้จกัความ
พอดี ความเหมาะสมในการบริโภคและการใช้จ่ายทรัพย ์รู้จกัประมาณในการรับ จากการให้ของ
บุคคลอ่ืนก็ดี จากผลประโยชน์ท่ีสมควรจะได้รับก็ดี ย่อมไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น หรือ
แมก้ระทัง่ในกิจการอ่ืน ๆ เช่น การคิด การพูด การกระท า จะท าดว้ยความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ท่ี
แทจ้ริง ท าตามความพอดีของเหตุปัจจยัหรือองคป์ระกอบทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ท าเพียงเพื่อความ
พอใจหรือเอาแต่ใจตนเองเป็นส าคญั  
 ๕) กาลญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกักาลเวลาอนัสมควรและเหมาะสม กล่าวคือ รู้ระยะเวลาท่ีพึง
ประพฤติปฏิบติัในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของตนเองและท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น ความเป็นผูรู้้
จกักาลเวลา รู้วา่เวลาไหนควรจะท าอะไร ท าอยา่งไร ท าใหถู้กกบัเวลา ให้ทนัเวลา ให้เหมาะกบัเวลา 
เวลาไหนท่ีไม่ควรท า ไม่ควรพูด ตลอดจนรู้วางแผนกะระยะในการใช้เวลาอยา่งเหมาะสม ผูท่ี้รู้จกั
กาลเวลาเช่นน้ี  ถือวา่เป็นผูบ้ริหารจดัการเวลาอยา่งแทจ้ริง  
 ๖) ปริสัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกัชุมชน กล่าวคือ เป็นผูรู้้วา่ กิริยามารยาทท่ีควรจะประพฤติ
ปฏิบติัต่อชุมชนนั้น ๆ วา่ จะตอ้งประพฤติปฏิบติัอย่างไร ความเป็นผูรู้้จกัชุมชน เป็นคนท่ีรู้การอนั
ควรประพฤติปฏิบัติต่อท้องถ่ินหรือถ่ินชุมชนนั้น ๆ ว่า ชุมชนนั้ นมีระเบียบวินัย มีวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีความตอ้งการอย่างไร เม่ือเขา้ไปหรืออยู่ในสถานท่ีนั้น ๆ แลว้ เราจะ
ประพฤติปฏิบติัตนอย่างไร จะพูดอย่างไร การจะกระท ากิจการใด ๆ ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ชุมชนหรือกลุ่มคนนั้น ๆ ต้องอาศยัความรอบรู้ชุมชนนั้นอย่างชัดเจน  ดังนั้น ผูรู้้จกัชุมชนจะมี
สติสัมปชญัญะตลอดเวลาในการศึกษาพิจารณา 
 ๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกัเลือกบุคคลวา่ ผูใ้ดเป็นคนดีควรคบ ผูเ้ป็นคนไม่ดี
ไม่ควรคบ กล่าวคือ เป็นผู ้รู้จ ักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า แต่ละคนมีความรู้ 
ความสามารถ มีอธัยาศยั มีทศันคติความเช่ือ มีคุณธรรม และการประพฤติปฏิบติัท่ีแตกต่างและยิ่ง
หย่อนกว่ากนัอย่างไร ความเป็นผูรู้้จกับุคคล จะเป็นคนสามารถท่ีตดัสินใจได้ว่า ควรจะคบหรือ
ปฏิบติัหรือไปเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ต่อบุคคลนั้น ๆ อยา่งไรจึงจะเหมาะสม และเกิดผลดี เช่น จะเคารพ
นบัถือ จะยกยอ่ง จะต าหนิ จะวา่กล่าวตกัเตือน หรือจะแนะน าสั่งสอน เป็นตน้ 
 คุณธรรมทั้ง ๗ ประการน้ี เป็นคุณสมบติัของความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็นคุณสมบติัของคน
ดี เป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัในการพฒันาตนเองสู่การพึ่งตนเองในเบ้ืองตน้และน าไปสู่การพึ่งพากนัใน
ท่ีสุด เม่ือกล่าวโดยภาคปฏิบติัคุณธรรมทั้ง ๗ ขอ้ จะเป็นปัจจยัส่งเสริมสนบัสนุนกนัอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลา การท่ีจะเป็นคนดีในสังคม จะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีตนเองเสียก่อน นัน่คือ เป็นผูมี้เหตุมีผล รู้จกั
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ตน รู้จกักาล รู้จกัประมาณ แลว้จึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสังคมดว้ยการ รู้ชุมชน รู้บุคคลท่ีไปเก่ียวขอ้ง
ดว้ยในขณะนั้น ๆ  
 สัปปุริสธรรมเป็นคุณธรรมท่ีเราตอ้งใช้อยูส่ม  ่าเสมอและต่อเน่ืองกนัไปตลอดเวลา ไม่ให้
เกิดความบกพร่องหรือผิดพลาด อนัจะส่งผลให้เกิดปัญหาข้ึนมา เพราะฉะนั้น จึงตอ้งน า “สติ” เป็น
ตวัก ากับในสัปปุริสธรรมทั้ ง ๗ ข้อ เพราะ สติ จะบอกจะเตือนอยู่ตลอดเวลาว่า เราก าลังอยู่ใน
สถานการณ์หรือภาวะการตดัสินใจเช่นไร และควรจะท าอยา่งไร คิดอยา่งไร นัน่คือ เขา้ใจตนเอง มี
เหตุ มีผล ท าใหถู้กท่ี ท าใหถู้กคน ท าใหถู้กกาล รู้ประมาณในตวัตน  

๓.๔.๓ นาถกรณธรรมสู่สังคหธรรมเพ่ือการพึง่พาตนเองสู่การพึง่พากนั 
 มนุษยทุ์กคนแมต่้างเพศต่างชาติต่างวรรณะกนัยอ่มมีส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกนั คือ การตอ้งการท่ี
พึ่ง ไม่วา่จะเป็นท่ีพึ่งทางกายหรือท่ีพึงทางใจ เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงตอ้งแสวหาท่ีพึ่งในรูปแบบต่าง ๆ 
กนั บางคนก็ได้ท่ีพึ่ งจริง ๆ บางคนก็ได้ท่ีพึ่ งเพียงชั่วระยะเวลา ไม่ว่าทุกคนจะมีวิธีแสวงหาท่ีพึ่ ง
อยา่งไรก็ตาม  อนัดบัแรกตอ้งพึ่งจิตใจของตนเองเสียก่อน การพึ่งจิตใจตนก็คือ การพึ่งพาตนเอง นัน่
หมายความว่า ตนมีธรรมในใจและประพฤติในธรรมนั้น หลกัธรรมท่ีท าให้พึ่งตนเองได้ คือ “นาถ
กรณธรรม”  อนัเป็นธรรมท่ีท าใหต้นเป็นท่ีพึ่งแห่งตนไดมี้ ๑๐ ประการ ดงัน้ี  
 ๑) ศีล คือ มีความประพฤติดีงามทั้งกาย วาจา สมบูรณ์ดว้ยมารยาท สามารถควบคุมอาการ
ของกายและวาจาของตน ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผูอ่ื้น ไม่ท าให้สังคมวุ่นวาย สร้าง
ระเบียบวนิยัท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในสังคมประเทศชาติ 
 ๒) พหุสัจจะ คือ มีความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนมาก เป็นผูแ้สวงหาความรู้อยูเ่สมอ ทั้งการ
ฟัง การอ่าน การสนทนา การคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
 ๓) กลัยาณมิตร คือ มีมิตรท่ีดี รู้จกัคบเพื่อน คบหาสมาคมกบัผูรู้้ ผูน้  าท่ีดีสามารถชกัน าตน
ไปในทางท่ีดีงาม มีจิตคิดอุปการะและพร้อมท่ีจะร่วมทุกขร่์วมสุขกบัตน 
 ๔) โสวจสัสตา คือ ความเป็นผูว้่าง่าย พูดง่ายพร้อมท่ีจะรับฟังเหตุผล เม่ือคบหากบัคนดี
หรือผูรู้้แลว้ก็นบัถือเช่ือฟัง พร้อมท่ีจะรับฟังค าแนะ ค าช้ีแนะ ค าเตือนจากท่านดว้ยความจริงใจ 
 ๕) กิงกรณีเยสุทกัขตา คือ ความเป็นผูข้ยนัเอาใจใส่ในกิจธุระของเพื่อนร่วมหมู่คณะและ
ส่วนรวม เป็นผูพ้ร้อมท่ีจะช่วยเหลือโดยไม่คิดเรียกร้องส่ิงใดตอบแทน 
 ๖) ธัมมกามตา คือ เป็นผูใ้คร่ในธรรม เป็นผูใ้ฝ่รู้ ชอบแสวงหาความจริง ชอบสนทนาหา
ความรู้ความเขา้ใจและส่งเสริมบรรยากาศในการแสวงหาความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ๗) วิริยะ คือ เป็นผูมี้ความขยนัหมัน่เพียรเพื่อละความชัว่และประกอบแต่ความดี มีจิตใจ
เขม้แขง็ ไม่ทอ้ถอย มีความรับผดิชอบต่อตนเองและต่องาน 
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 ๘) สันตุฏฐี คือ เป็นผูมี้ความพอใจ และยินดีในส่ิงท่ีตนมี ตนไดต้ามฐานะ ไม่แสวหาส่ิงท่ี
บ ารุงบ าเรอสุรุ่ยสุร่ายฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือย แต่เป็นอยูง่่าย ๆ รู้จกัพอในเร่ืองวตัถุนิยมและบริโภคนิยม 
มีความพอเพียง พอเหมาะแก่ฐานะและศกัยภาพของตน เป็นผูมี้จิตท่ีสามารถควบคุมความโลภไวไ้ด ้
 ๙) สติ คือ เป็นท่ีผู ้สามารถควบคุมตนเองได้  บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่าง
เหมาะสม เป็นผูไ้ม่ประมาท รู้วา่อะไรดี อะไรไม่ดี รู้วา่ส่ิงใดท่ีจะท าให้เจริญงอกงาม ส่ิงใดท่ีจะท า
ใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่ตนเองและแก่หมู่คณะ มีความรอบคอบระมดัระวงัในการท างาน 
      ๑๐) ปัญญา คือ เป็นผูมี้ความเข้าใจสภาวะของส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง มีปัญญาเหนือ
อารมณ์ ไม่พูดอะไร ท าอะไรโดยใช้อารมณ์เป็นท่ีตั้งของการทั้งปวง จะพูด จะท า จะคิดอะไร ตอ้ง
ใชปั้ญญาเสมอ ไม่ควรใชค้  าปฏิเสธ  
 กล่าวโดยสรุป การน าหลักกรณธรรมมาเป็นท่ีพึ่ งแห่งตนในทางปฏิบัติ  จะพบว่า
องคป์ระกอบของธรรมทั้ง ๑๐ ขอ้ เป็นธรรมท่ีบูรณาการท่ีมีผลต่อเน่ืองกนัอยา่งเป็นระบบ กล่าวคือ 
ความเป็นผูใ้คร่ธรรมของบุคคลจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท าใหบุ้คคลมีกาย วาจา และใจท่ีดีงาม พร้อมท่ีจะ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมทั้งจากการคน้ควา้ศึกษาดว้ยตนเองและจากกลัยาณมิตร โดยประพฤติปฏิบติั
ตนเป็นบุคคลท่ีว่าง่ายมีเหตุผลพร้อมท่ีจะรับฟังส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์จากกลัยาณมิตรนั้น ๆ มี
ความเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบติัต่อการแสวงหาความรู้จนเป็นพหุสัจจะ ใชส้ติปัญญาใน
การรักษาศีล การท างานตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดของตน ช่วยให้บุคคลนั้ นประสบ
ความสุขความเจริญ การทั้งหมดเหล่าน้ีก็เพราะบุคคลนั้นมีธรรมเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
 ถึงแมว้า่ มนุษยจ์ะพึ่งตนเองไดแ้ลว้ก็ตาม แต่ความเป็นจริงในสังคมมีหลาย ๆ เร่ืองท่ีมนุษย์
จะตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น มนุษยจ์ะอยูโ่ดดเด่ียวในสังคมไม่ไดจ้ะตอ้งมีความสัมพนัธ์หรือสัมพนัธภาพกบั
เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัในสังคม แมว้า่ตนเองจะพึ่งตนเองไดอ้ย่างมีความสุขแลว้ก็ตามแต่ในการท่ีจะ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีหลกัประพฤติปฏิบติัในการอยูร่่วมกบัสังคม 
การอยู่ร่วมกนัของมนุษยภ์ายในสังคมจะมากหรือน้อยก็ตาม จุดมุ่งหมายของการอยู่ร่วมกนัก็คือ 
การอยูร่่วมกนัโดยปกติสุขภายในสังคม  
 หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท พระพุทธเจา้ทรงแสดงหลกัธรรมเพื่อประโยชน์
เก้ือกูล กนั เพื่ออนุเคราะห์กนั เพื่อประโยชน์ต่อกนัไวเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัของการ
อยู่ร่วมกนัในสังคมอยา่งเป็นปกติสุขหลายหมวดธรรม แต่หมวดธรรมท่ีส าคญัและสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัในการอยูร่่วมกนัโดยปกติสุขภายในสังคม ท่ีเป็นรูปธรรมและ
สามารถพิสูจน์ไดทุ้กเม่ือ เช่น “สังคหวตัถุธรรม”  คือ ธรรมเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวใจของผูอ่ื้นไว้ มี
องคธ์รรมประกอบ ดงัน้ี 



 ๑๖๗ 

 ๑) ทาน คือ การแจก การให้ อนัเกิดจาก ความศรัทธา ความรัก ความเมตตา ความสงสาร 
ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ความจงรักภกัดี เป็นตน้ การใหแ้บ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือ  

 (๑) การให้โดยเจาะจง เป็นการให้เพื่ออนุเคราะห์กนั เช่น การให้ของบิดา มารดา แก่
บุตรธิดาของตน หรือการใหข้องหวัหนา้ท่ีมีต่อลูกนอ้งตน เป็นตน้  

(๒) การให้ทัว่ไปโดยไม่เจาะจง เป็นการให้ท่ีเอ้ือเฟ้ือแก่บุคคลทัว่ ๆ ไปหรือการให้
เพื่อการสาธารณะแก่สังคม เป็นตน้ 
  การให้ทั้งสองอยา่งน้ี จะเป็นการให้โดยวธีิใดก็ตามลว้นเป็นการสะทอ้นธรรมจากจิต เป็น
พฤติกรรมท่ีสร้างส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนและผูอ่ื้น เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวใจของผูรั้บไวอ้ย่างแน่น
แฟ้น ซ่ึงจะไดรั้บการตอบสนองในรูปของการเป็นมิตรท่ีดี และยงัเป็นการสะสมสร้างบุญของผูใ้ห้
อีกดว้ย 
 ๒) ปิยวาจา การเจรจาดว้ยถอ้ยค าท่ีไพเราะอ่อนหวานท าให้ผูฟั้งรักเคารพนบัถือ และเจรจา
ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูฟั้ง ท าให้ผูฟั้งไดรั้บประโยชน์จากการฟังถอ้ยค านั้น อย่างไรก็ตาม ใน
การเจรจาทั้งสองประเภทน้ีควรค านึงถึงกาลเทศะ และตวับุคคลดว้ย ถา้ใช้ถูกกาลเทศะ ถูกบุคคล
ย่อมเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของผูฟั้งได ้แต่ในตรงกนัขา้ม ถ้าพูดหรือเจรจาไม่ถูกกาลเทศะหรือถูก
บุคคลยอ่มก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตวัผูพู้ดเอง อีกประการหน่ึงคือ ประเภทของถอ้ยค าท่ีน ามาพูด
ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

(๑) เป็นความจริง คือ พูดตามท่ีตนไดส้ัมผสัมาโดยตรงและเห็นวา่มีประโยชน์แก่ผูฟั้ง
อยา่งแทจ้ริงจึงพูดในเร่ืองนั้น 

(๒) เป็นถ้อยค าท่ีไพเราะอ่อนหวาน เม่ือผูฟั้งได้ฟังแล้วสบายหู สุขใจ สบายใจ เป็น
ค าพูดท่ีมีฐานมาจากความเมตตากรุณาจากผูพู้ด 

(๓) เป็นค าท่ีสร้างความสามคัคี มีลกัษณะเป็นการยอมรับ ความเขา้ใจ ความเห็นใจไม่ดู
ถูกเหยยีดหยาม หรือพูดยกตนข่มท่าน ท าใหเ้กิดความรักในหมู่คณะ  
 ๓) อตัถจริยา การประพฤติตนในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น นั่นคือ จะท าอะไรก็ตามก็
สามารถช่วยเหลือเก้ือหนุนให้กิจการนั้นด าเนินไปดว้ยดีและสามารถอ านวยประโยชน์ความสุข
ใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้
 ๔) สมานตัตตา  คือ การวางตนดี เหมาะสม ไม่ถือตวั วางตนเสมอตน้เสมอปลาย สมควร
แก่ฐานานุรูป อนัเป็นคุณลกัษณะของกลัยาณมิตร คือ การวางตนเสมอต่อคนทั้งหลาย เป็นการน า
ตนเขา้ไปประสานโดยมีพื้นฐานอยู่ท่ีการยอมรับนับถือสถานะของกนัและกนัแล้วปฏิบติัตนให้
สอดคลอ้งเหมาะสม 
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 หลักสังคหวตัถุทั้ ง ๔ ประการน้ี ฐานส าคัญคือ การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเมตตา 
ความหวงัดีต่อกนั เป็นอุบายควบคุมใจ ควบคุมความสามคัคีของคนทั้งหลายให้แน่นแฟ้นกลมเกลียว
กนั เป็นเคร่ืองดึงดูดใจคนให้หันหนา้เขา้หากนั ให้มาเคารพนบัถือเช่ือฟังกนัและมีความเห็นอกเห็นใจ
ซ่ึงกนัและกนั เป็นหลกัมนุษยส์ัมพนัธ์ระดบัสูงท่ีมีคุณค่ามาก คนในสังคมใดประพฤติปฏิบติัมัน่คงอยู่
ในธรรมน้ี ยอ่มจะมีแต่ความรักความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ความแก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นกนั ความไม่ยอมลง
กนั และความแตกแยกในสังคม ส่ิงเหล่าน้ีจะไม่เกิดข้ึนในสังคมท่ีมีการประพฤติปฏิบติัตามหลกัสังคห
วตัถุธรรมนัน่เพราะวา่ ทาน ปิยวาจา อตัถจริยา และสมานตัตตา เป็นธรรมท่ีเป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ังให้คน
ในสังคมมีความสามคัคีและอยูร่วมกนัไดอ้ยา่งมีปกติสุข เปรียบเสมือนเพลารถซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมลอ้
รถไวอ้ย่างแน่นหนาในขณะท่ีล้อรถก าลงัหมุนไป แต่ถ้าหากเพลารถขาดกลางคนัล้อรถก็ย่อมหลุด
ออกไปรถก็วิ่งต่อไปไม่ได ้เช่นเดียวกนั ถา้สังคมใดเกิดความแตกแยกต่างคนต่างอยู ่ไม่มีความสามคัคี
ในหมู่คณะ อนัส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แสดงวา่สังคมนั้นขาดสังคห
วตัถุธรรมเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ ดงัค าพระบาลีวา่ 
   ทานญฺจ เปยฺยวชฺชญฺจ  อตฺถจริยา จ ยา อิธ 
   สมานตฺตตา จ ธมฺเมสุ  ตตฺถ ตตฺถ ยถารห  
   เอเต โข สงฺคหา โลเก  รถสฺสาณีว ยายโตติ๓๘  
    ธรรม ๔ ประการเหล่าน้ีคือ ทาน ปิยวาจา อตัถจริยา และสมานัตตตา จดัเป็นสังคหวตัถุ
ธรรม คือเป็นธรรมส าหรับยดึเหน่ียวใจกนัและกนั เหมือนเพลารถเหน่ียวร้ังลอ้รถท่ีก าลงัแล่นไปให้
อยูไ่ด ้ฉนันั้น  
 อีกประการหน่ึง การประพฤติปฏิบติัการพึ่งพากนัในสังคมตามหลกั “คิหิปฏิบติั” เร่ืองทิศ
ทั้ง ๖ ถือว่าเป็นหลกัของการปฏิบติัในการพึ่ งพากนั ประกอบด้วย ปุรัตถิมทิส คือ ทิศเบ้ืองหน้า 
ไดแ้ก่ มารดาบิดา เป็นหนา้ท่ีของมารดาบิดากบับุตรธิดาท่ีตอ้งพึงบ ารุงและอนุเคราะห์ซ่ึงกนัและกนั 
ทักขิณทิส คือ ทิศเบ้ืองขวา ได้แก่ อาจารย์ เป็นหน้าท่ีของศิษย์กับอาจารย์ท่ีต้องพึงบ ารุงและ
อนุเคราะห์ซ่ึงกนัและกนั ปัจฉิมทิส คือ ทิศเบ้ืองหลงั ไดแ้ก่ ภรรยา เป็นหนา้ท่ีของสามีกบัภรรยาท่ี
ตอ้งพึงบ ารุงและอนุเคราะห์ซ่ึงกนัและกนั อุตตรทิส คือ ทิศเบ้ืองซ้าย ไดแ้ก่มิตร เป็นหน้าท่ีของ
บุคคลท่ีเป็นมิตรกนัท่ีตอ้งพึงบ ารุงและอนุเคราะห์ซ่ึงกนัและกนั เหฏฐิมทิส คือ ทิศเบ้ืองต ่า ไดแ้ก่ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีตอ้งพึงบ ารุงและอนุเคราะห์ซ่ึง
กนัและกนั และอุปริมทิส คือ ทิศเบ้ืองบน ได้แก่ สมณพราหมณ์ หรือ พระภิกษุสงฆ์ เป็นหน้าท่ี
ของศาสนิกชนในศาสนากบัสมณพราหมณ์ หรือ พระภิกษุสงฆต์อ้งพึงบ ารุงและอนุเคราะห์ซ่ึงกนั
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และกัน ซ่ึงหน้าท่ีเหล่าน้ีเป็นกุศลธรรม เป็นการกระท าด้วยปัญญา มีความบริสุทธ์ิใจและความ
เมตตากรุณาเป็นฐานส าคญั เป็นแนวทางปฏิบติัเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีงามของคนในสังคม
ตั้งแต่ระดบัครอบครัวไปจนถึงระดบัการอยูร่่วมกนัของคนในสังคมหมู่ใหญ่ 

๓.๔.๔ มัชฌิมาปฏิปทา: อริยสัจข้อสุดท้ายแนวทางการพฒันาตน 
มชัฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลางท่ีไม่เขา้ไปขอ้งแวะท่ีสุกสองอย่าง พุทธพจน์จากปฐม

เทศนา คือ ธัมมจกักปัปวตัตนสูตร ได้แสดงถึงมชัฌิมาปฏิปทาทั้งความหมาย ทั้งเน้ือหา และทั้ง
จุดหมายไวอ้ยา่งชดัเจนวา่  

“ภิกษุทั้งหลาย ท่ีสุดสองอย่างน้ี บรรพชิตไม่พึงเสพ กล่าวคือ การหมกมุ่น
ด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย อนัเป็นการชั้นต ่า ชั้นตลาด ของปุถุชน มิใช่อริยะ ไม่
ประกอบดว้ยประโยชน์ อยา่งหน่ึงและการประกอบความล าบากเดือดร้อนแก่ตน อนั
เป็นทุกข ์ไม่เป็นอริยะ ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ อยา่งหน่ึง” 

“ตถาคตไดต้รัสรู้แลว้ ซ่ึงทางสายกลางท่ีไม่ขอ้งแวะท่ีสุดสองอย่างนั้น อนั
เป็นทางท่ีสร้างจกัษุ  (การเห็น) สร้างญาณ (การรู้) เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้
ยิง่ เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน” 

“ก็ทางสายกลางนั้ น ...เป็นไฉน? ทางนั้ น  คือ มรรคอัน เป็นอริยะ มี
องค์ป ระกอบ  ๘  ประการได้แ ก่  สั มมาทิฏ ฐิ  สั มมาสั งกัปปะ  สั มม าวาจา 
สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิ” ๓๙ 

 
  จึงกล่าวไดว้า่ “มรรค” ในฐานะมชัฌิมาปฏิปทาหรืออริยสัจขอ้สุดทา้ย คือ หลกัธรรมท่ีใช้
ส าหรับในการพฒันาชีวิตท่ีแต่ละบุคคลในสังคมจ าเป็นตอ้งน ามาใช ้มรรคเป็นประมวลหลกัธรรม
ความประพฤติปฏิบติัหรือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพุทธศาสนาเถรวาท หลกัองค์ประกอบของ
มรรคแต่ละขอ้ล้วนมีความส าคญัในตวัเอง และมีหน้าท่ีคอยส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัเพื่อผลส าเร็จ
ข้ึนมาในการด าเนินชีวิตจริงและให้เกิดผลดีต่อสังคม มรรค  เป็นทางเส้นใหญ่สายเดียว โดยมี
องคป์ระกอบ ๘ อยา่งรวมกนั ผูท่ี้ปฏิบติัในมรรคจะตอ้งใชอ้งคป์ระกอบทั้ง ๘ ขอ้อยา่งต่อเน่ืองและ
บูรณาการกนั  องคป์ระกอบทั้ง ๘ ของมรรค ท่ีผูป้ฏิบติัตอ้งใชเ้ป็นหนทางในการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของตน คือ 

(๑) สัมมาทิฏฐิ (Right View; Understanding)  มีความเห็นชอบ หรือเห็นถูกตอ้งตามความ
เป็นจริง มีความรู้แจ้งในอริยสัจ ๔  รู้ว่าอะไรคือทุกข์ (Suffering) รู้ว่าอะไรคือสาเหตุแห่งทุกข ์

                                                 
๓๙ว.ิม. ๔/๑๓/๑๘; ส .ม. ๑๙/๑๖๖๔/๕๑๐-๕๑๔. 



 ๑๗๐ 

(Cause of Suffering) รู้ว่าอะไรคือตวัดบัทุกข์ (Cessation of Suffering) รู้ชัดถึงหนทางแห่งการดับ
ทุกข ์(The Way leading to the Cessation of Suffering) รู้แจง้ในไตรลกัษณ์ 3 ประการ หรือรู้ในกุศล
มูลและอกุศลมูล 

(๒) สัมมาสังกปัปะ (Right Thought) มีความด าริชอบ คือ ไม่ติดอยู่ในความอยากของตน 
ไม่ติดอยูใ่นบริโภคนิยม คิดละเลิกเหลา้ เลิกบุหร่ี เลิกเท่ียวเตร่ ไม่พยาบาทปองร้ายผูอ่ื้นมีเมตตา ไม่
เบียดเบียนหรือมุ่งท าร้ายท าลายใคร 

(๓) สัมมาวาจา (Right Speech) มีการเจรจาชอบ อนัไดแ้ก่ วจีสุจริต 4 คือการไม่พูดเท็จ ไม่
พูดส่อเสียด ค าพูดควรเป็นไปเพื่อความสามคัคี เวน้จากการพูดค าหยาบค าพูดควรให้เกิดความ
เช่ือถือ และไม่พูดเพอ้เจอ้เหลวไหลไร้สาระ 

(๔) สัมมากมัมนัตะ (Right Action) มีการกระท าชอบ ไดแ้ก่กายสุจริต 3 คือ เวน้จากการ
ฆ่า ควรมีเมตตาปรารถนาต่อเพื่อนมนุษย ์เวน้จากการลกัขโมย ควรมีความช่วยเหลือเก้ือกูลต่อเพื่อน
มนุษย์ท่ีตกยาก เวน้จากการประพฤติผิดในกาม  ไม่ท าผิดจารีตประเพณี สามารถควบคุมความ
ตอ้งการทางกามใหอ้ยูใ่นขอบเขตอยา่งท่ีควร 

(๕) สัมมาอาชีวะ (Right Livelihood) การเล้ียงชีพชอบ คือการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 
ถูกตอ้งตามศีลธรรม ตามจาริตประเพณี และถูกตอ้งตามกฎกติกาของสังคม เวน้การประกอบอาชีพ
ท่ีเป็นมิจฉาชีพท่ีผดิศีลธรรม ผดิกฎหมายบา้นเมือง 

(๖) สัมมาวายามะ (Right Effort) มีความพยายามชอบ คือ ความเพียร 4 อย่าง ท่ีเรียกว่า 
“สัมมปัปธาน” ไดแ้ก่ เพียรละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้, เพียรระวงัปิดกั้นยบัย ั้งบาปอกุศลท่ียงั
ไม่เกิดอย่าให้เกิดข้ึน, เพียรเจริญหรือเพียรก่อให้เกิด คือเพียรท ากุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดให้เกิดข้ึน, 
เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ ใหต้ั้งมัน่และเจริญยิง่ข้ึนไป 

(๗) สัมมาสติ (Right Mindfulness) ความระลึกชอบ นัน่คือ สติปัฏฐาน 4 อนัหมายถึงท่ีตั้ง
ของสติ หรือการตั้งสติก าหนดพิจารณาส่ิงหลายให้รู้เห็นตามเป็นจริงตามท่ีส่ิงนั้นๆมนัเป็นไปตาม
ธรรมดาของมนัเอง  

(๘) สัมมาสมาธิ (Right Meditation) ตั้ งจิตมัน่ชอบ ท าใจให้สงบ สว่าง มีจิตหนักแน่น
มัน่คงไม่หว ัน่ไหวตามอารมณ์ภายนอก ไดแ้ก่การปฏิบติัสมถกรรมฐานหรือการท าความสงบทางใจ 
(Calmed Mindfulness) และการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน คือความรู้แจง้อนัเกิดจากใจสงบ (Insight 
Meditation) ซ่ึงผูป้ฏิบติัตอ้งท าจิตให้เป็นสมาธิ ใหจิ้ตบริสุทธ์ิ สงบและไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ยอมใหจิ้ตของ
ตนลู่ไปตามแรงราคะ จนถึงขั้นฌานจิต คือ จิตท่ีอยูเ่หนืออารมณ์ทั้งปวงได ้



 ๑๗๑ 

มชัฌิมาปฏิปทา หรือท่ีเรียกว่า “ทางสายกลาง”  พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต) ได้
อธิบายไวใ้นบทความเร่ือง มาตรฐานทางสายกลาง (Standard of The Middle Way)๔๐ ซ่ึงสรุปไดว้่า 
ทางสายกลางหรือมชัฌิมาปฏิปทา (The Middle Way) ท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสไวน้ั้น ประกอบดว้ย ๘ 
มาตรฐาน (Eight Standards) และ ๒๖ ตวับ่งช้ีหรือตวัช้ีวดั (26 Indicators) ไดแ้ก่ 

มาตรฐานท่ี ๑ คือ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบหรือความเห็นถูกตอ้ง มีตวับ่งช้ี ๔ ตวั คือ 
๑) มีความรู้แจง้เขา้ใจถูกตอ้งชดัเจนวา่ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ (Suffering) มีอยู่จริง

ในโลก สามารถท่ีจะรู้เท่าทนัและสามารถดบัทุกขน์ั้นได ้
๒) มีความรู้แจง้เข้าใจถูกต้องชัดเจนว่า สาเหตุแห่งความทุกข์ (Cause of Suffering) คือ 

ตณัหา อนัไดแ้ก่ความทะยานอยาก เป็นส่ิงท่ีละได ้ตดัได ้บรรเทาและท าลายลงได ้
๓) มีความรู้แจง้เขา้ใจถูกตอ้งชัดเจนว่า ความดบัทุกข์ (Cessation of Suffering) มีได้และ

เป็นไปได ้สภาพความดบัทุกขน์ั้นมีอยูแ่ละสามารถเขา้ถึงความดบัทุกขไ์ด ้ดว้ยกระบวนการปฏิบติั
ท่ีถูกตอ้ง 

๔) มีความรู้แจเ้ขา้ใจถูกตอ้งและชดัเจนวา่  มรรควิธีเพื่อความดบัทุกข์  ท่ีเรียกว่า มชัฌิมา 
ปฏิปทา (The Way Leading to the Cessation of Suffering) คือ แนวทางปฏิบติัท่ีให้ผูป้ฏิบติัเข้าถึง
ความดบัทุกขไ์ดเ้ด็ดขาด 

มาตรฐานท่ี ๒ คือ สัมมาสังกปัปะ ความคิดริเร่ิมท่ีถูกตอ้ง มีตวับ่งช้ี ๓ ตวั คือ  
๑) มีความคิดริเร่ิมออกจากกาม คิดลด ละ เลิกความพึงพอใจกบัการบริโภคกามจากความ

ครุ่นคิดเชิงบริโภคนิยม 
๒) มีความคิดริเร่ิมลด ละ เลิกความพยาบาทอาฆาตปองร้ายผูอ่ื้นมีแต่ความรักความ

ปรารถนาดีต่อมวลมนุษยช์าติและสัตวโ์ลกทั้งมวล 
๓) มีความคิดริเร่ิมลด ละ เลิกความเบียดเบียนชีวิตและทรัพยสิ์นผูอ่ื้น มีความสงเคราะห์ 

อนุเคราะห์ เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลผูอ่ื้นอยา่งเป็นปกติ 
 มาตรฐานท่ี ๓ คือ สัมมาวาจา พูดจาปราศรัยถูกตอ้งขอบธรรม มีตวับ่งช้ี ๔ ตวั คือ 

๑) พูดจาปราศรัยแต่ค าท่ีเป็นจริง (Truly Speech) 
๒) พูดจาปราศรัยแต่ค าท่ีเป็นไปเพื่อความสามคัคี ปรองดองกนั (Harmonious Speech) 
๓) พูดจาปราศรัยแต่ค าท่ีน่ารัก ไพเราะชวนฟัง (Lovely Speech) 

                                                 
๔๐พระเทพวสุิทธิกวี (เกษม สญฺ โต), “มาตรฐานทางสายกลาง”, ปัญญาจักษุ, ปีท่ี ๗ ฉบบั

ท่ี ๒๙ ( ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๔๘) : ๑๓-๑๗.  



 ๑๗๒ 

๔) พูดจาปราศรัยแต่ค าท่ีเป็นประโยชน์ (Useful Speech) ทั้งท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนและทั้ง
ท่ีเป็นประโยชน์แก่ท่านอยา่งมีอรรถและมีสาระ 
 มาตรฐานท่ี ๔ คือ สัมมากมัมนัตะ การท างานท่ีถูกตอ้งชอบธรรม  มีตวับ่งช้ี ๔ ตวั คือ 

๑) ท างานท่ีไม่มีการฆ่าการท าลายชีวติ (Non-Killing) 
๒) มีความกรุณาช่วยเหลือเก้ือกูลมนุษยผ์ูทุ้กขย์ากล าบากกวา่ตน 
๓) ท างานท่ีถูกตอ้ง สุจริต ชอบธรรม ไม่ฉ้อฉล คดโกง (Non-stealing) 
๔) ท างานท่ีไม่ผดิศีลธรรม (Not doing immoral works)   
มาตรฐานท่ี ๕ คือ สัมมาอาชีวะ การเล้ียงชีพในทางท่ีถูกตอ้ง มีตวับ่งช้ี ๒ ตวั คือ  
๑) เวน้เด็ดขาดจากการเลียงชีพดว้ยงานทุจริตกรรม (Wrong Livelihood) 
๒) ประกอบอาชีพท่ีถูกตอ้งชอบธรรม (Right Livelihood) 
มาตรฐานท่ี ๖ คือ สัมมาวายามะ  ความขยนัหมัน่เพียรถูกตอ้ง มีตวับ่งช้ี ๔ ตวั คือ 
๑) เพียรพยายามป้องกนัปัญหาอุปสรรค (Effort for Protection) คือ มีการวางแผนและมี

การเตรียมการท่ีดี 
๒) เพียรพยามก าจดัปัญหาอุปสรรค (Effort for Destruction) คือ เอาชนะอุปสรรคปัญหาท่ี

มีอยูใ่หไ้ด ้ไม่ยอมแพต่้ออุปสรรค 
๓) เพียรพยายามพัฒนาตนและงาน (Effort for Development)  คือ การพัฒนาตนไปสู่

เป้าหมายของชีวติท่ีดีได ้
๔) เพียรพยายามรักษาคุณภาพผลของการปฏิบติังาน (Effort for Maintaining) คือ เพียร

พยายามรักษาส่ิงท่ีตนแสวงหามาได ้ไม่ปล่อยใหเ้ส่ือมสูญไปโดยง่าย 
มาตรฐานท่ี ๗ สัมมาสติ ความระลึกขอบ มีตวับ่งช้ี ๔ ตวั คือ 
๑) ระลึกรู้เท่าทนัความจริงไดว้่า ร่างกายและรูปธรรมเกิดจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจยั 

จนสามารถปล่อยวางดว้ยความไม่ยดึมัน่ถือมัน่ 
๒) ระลึกรู้เท่าทนัอารมณ์ท่ีเกิดจากสัมผสักบัส่ิงภายนอกท่ีส่งผลให้เกิดความทุกข์ เกิด

ความสุข จนสามารถปรับตวัใหรั้บกบัสภาพทุกอยา่งไดโ้ดยไม่ปล่อยใหต้นตกอยูใ่นอ านาจอุปทาน 
๓) ระลึกรู้เท่าทนัจิตของตน รู้กระบวนการท างานของจิต รู้คุณภาพของจิตวา่มีสมาธิ หรือ

มีกิเลสอยา่งไรหรือไม่ จิตมีความเขม้แขง็หรือไม่อยา่งไร 
๔) ระลึกรู้ธรรม ทั้งท่ีเป็นฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศล เป็นความระลึกรู้สภาพธรรมจนรู้เท่าทนั

หรือรู้แจง้เขา้ใจจริงในคุณสมบติัของธรรมนั้น ๆ  
มาตรฐานท่ี ๘ สัมมาสมาธิ จิตใจหนกัแน่นมัน่คงไม่หว ัน่ไหว มีตวับ่งช้ี ๒ ตวั คือ 



 ๑๗๓ 

๑) สมถกรรมฐานหรือความสงบใจ (Calmed Mindfulness) สามารถใช้อุบายฝึกจิตให้
สงบระงบัดบัความคิดฟุ้งซ่านได ้เอาชนะความวุน่วายสับสนในจิตได ้ท าให้ชีวิตมีความสงบและมี
ความสุขไดต้ามความประสงค ์

๒) วปัิสสนากรรมฐาน คือ ความรู้แจง้อนัเกิดจากใจสงบ (Insight Meditation) สามารถใช้
สมาธิจิตสอดส่องพิจารณาสภาพธรรมทั้งสภาพรูปธรรม และนามธรรมจนสามารถเขา้ใจความเป็น
จริงของส่ิงนั้น ๆ ไดว้า่มนัเป็นไปตามธรรมดาของมนั 

มชัฌิมาปฏิปทาทั้ง ๘ มาตรฐานและ ๒๖ ตวับ่งช้ีเป็นทางสายกลางท่ีพระพุทธเจา้ทรงมอบ
ไวใ้ห้แก่พุทธศาสนิกชนเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง จะ
เห็นได้ว่า หลกัมชัฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจา้มีมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีชัดเจน นับไดว้่าเป็นค า
สอนท่ีถูกตอ้งและคงความถูกตอ้งไวไ้ดแ้น่นอน ไม่วา่จะน ามาปฏิบติัในกาลหรือเวลาใดก็ล ้าหนา้น า
สมยัอยูเ่สมอ  

๓.๔.๕ มรรคในฐานะการพฒันาพฤติกรรมของมนุษย์ 
การพฒันาพฤติกรรมของมนุษย ์ เป็นการด าเนินการพฒันาตนเองท่ีส าคญัอย่างหน่ึง  ท่ีจะ

น าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคลนั้น ๆ  การก าหนดแนวทางในการพฒันาพฤติกรรมท่ี
จะสามารถน ามาพฒันาปรับปรุงตนเองให้เป็นผูท่ี้มีชีวิตอนัสมบูรณ์และมีความสุขไดต้ามศกัยภาพ
ของแต่ละบุคคลไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัวา่บุคคลเหล่านั้นมีส่ิงใดท่ียึดถือปฏิบติัส าหรับเป็นแนวทางในการ
พฒันาพฤติกรรมของตนอยา่งไร  

ลกัษณะการเกิดพฤติกรรมของมนุษยโ์ดยทัว่ไป คือ 
๑) พฤติกรรมของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนจะตอ้งมีสาเหตุ  
๒) การเกิดข้ึนของพฤติกรรมมนุษยต์อ้งมีส่ิงจูงใจ  
๓) พฤติกรรมของมนุษยทุ์กคนยอ่มมีจุดมุ่งหมาย  
ประเภทของพฤติกรรมของมนุษย ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) พฤติกรรมภายนอก  เป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตเห็นได ้
๒) พฤติกรรมภายใน  เป็นพฤติกรรมท่ีตนเองเท่านั้นท่ีจะรับรู้ 
อยา่งไรก็ตาม ในทางพระพุทธศาสนา ไดจ้  าแนกพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็น ๓ ประเภท คือ 
๑) ทางกายกรรม เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางร่างกายทั้งทางตรงและทางออ้ม 
๒) ทางวจีกรรม เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางวาจาทั้งทางตรงและทางออ้ม 
๓) ทางมโนกรรม เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกภายในจิตใจ เป็นการนึกคิด ความเช่ือ  



 ๑๗๔ 

ความเห็น การยึดถือ ในพระพุทธศาสนาถือวา่มโนกรรมหรือการกระท าทางใจน้ีส าคญัมาก เพราะ
เป็นกระบวนการคิดทั้งหมด ตั้งแต่ความนึกคิด ความคิดปรุงแต่ง รวมทั้งความเช่ือถือ ยึดถือในส่ิง
ต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงทางพระพุทธศาสนาเรียกรวม ๆ วา่ “ทิฏฐิ” 

แนวทางในการปฏิบัติตามแนวของ “มรรค” เป็นแนวทางท่ีมนุษย์จะต้องปฏิบัติไปสู่
จุดหมายเพื่อการพฒันาตนเองให้ถึงท่ีสุด และยงัเป็นการพฒันาปัญญาให้สามารถครองตน ครอง
ชีวิตอย่างอิสรภาพและประสบความส าเร็จสูงสุดตามท่ีตนปรารถนา การปฏิบติัตามแนวทางของ
มรรคท าใหม้นุษยป์ระพฤติปฏิบติัมีระเบียบวนิยัและมีคุณธรรมในการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติ
สุข อีกทั้งยงัรวมไปถึงการพฒันาจิตใจและพฒันาปัญญาให้เกิดเป็นอิสระสูงสุด สามารถหลุดพน้
จากกิเลสตณัหาทั้งปวงอนัเป็นตน้เหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง ดงัท่ีพุทธพจน์ได้แสดงไวว้่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย เราไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิปทา...เราย่อมสรรเสริญสัมมาปฏิปทา ไม่ว่าของบรรพชิตหรือ
ของคฤหัสถ์ คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ปฏิบติัชอบแลว้ เพราะการปฏิบติัชอบนั้นเป็นเหตุ ยอ่ม
ยงัญายธรรมอนัเป็นกุศลใหส้ าเร็จได ้ก็สัมมาปฏิปทาคืออะไร? คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ”๔๑ 

การพฒันาพฤติกรรมตามแนวทางแห่งมรรค เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการด าเนิน
ชีวิตให้ดีข้ึนจากเดิมท่ีเป็นอยู่  คือ จะเป็นผูม้องโลกตามความเป็นจริง มองชีวิตในแง่ดี และใช้
ความคิดท่ีถูกทาง ประพฤติปฏิบติัตนอยู่ในทางสายกลาง เช่น เม่ือความทุกข์ ความผิดหวงั หรือ
ความพลดัพรากจากส่ิงท่ีตนรัก ก็ไม่ท าร้ายตนเอง ไม่ทรมานตนเอง ไม่พึ่งพาสุราหรือส่ิงเสพติดเป็น
ท่ีพึ่งของตนในยามทุกข์ หรือปล่อยตวัปล่อยใจไปกบัการหาความสุขความเพลิดเพลินกบัแหล่ง
อบายมุข จนละเลยหน้าท่ีของตนท่ีมีอยู ่เป็นตน้ เป็นการด าเนินชีวิตของตนเองอยา่งสุดโต่งในทาง
ใดทางหน่ึงซ่ึงไม่ใช่วิธีการปฏิบติัตามแนวของมรรค การด าเนินชีวิตตามแนวทางของมรรคนั้น ผู ้
ปฏิบติัจะไม่เสียเวลากบัการปล่อยตวัปล่อยใจไปสุดโต่งไปในทางใดทางหน่ึง แต่จะประพฤติปฏิบติั
ตนเอง ประคบัประคองชีวิตของตนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีสติและการท าในใจ
โดยแยบคายดว้ยโยนิโสมนสิการ เป็นการมองโลกตามความเป็นจริง เขา้ใจเร่ืองชีวิตท่ีถูกตอ้งและ
ใช้ความคิดท่ีถูกทาง ดว้ยความรู้แจง้เขา้ใจถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดด าริชอบตามแนวทางของ 
“สัมมาทิฏฐิ” และ”สัมมาสังกปัปะ” อนัเป็นส่วนของ “ปัญญา” 

การปฏิบติัตามแนวทางของอริยมรรคมีองค ์๘ ท าใหผู้ป้ระพฤติปฏิบติั  “คิดเป็น” “พูดเป็น” 
“ท าเป็น”  “มีความเพียรท่ีสมบูรณ์” “ไม่ประมาท” และ “มีจิตท่ีมัน่คง” ดงัน้ี 

“คิดเป็น” คือ การรู้เท่าทนัจิตใจตนเองอยูเ่สมอวา่ก าลงัใชค้วามคิดของตนเองไปในทางใด
และไดค้วบคุมมนัไวอ้ยา่งดี มีความรู้แจง้เขา้ใจถูกตอ้งชดัเจนในเร่ืองของทุกขว์า่มีจริงและสามารถ
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 ๑๗๕ 

รู้เท่าทนัทุกข์นั้น สาเหตุของทุกข์ว่าเป็นส่ิงละได้ ตดัได้และท าลายลงได้ ความดบัทุกข์มีได้และ
เป็นไปได้ มรรควิธีเพื่อความดับทุกข์ท่ีเป็นแนวทางให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้เด็ดขาด  อีกทั้งมี
ความคิดริเร่ิมท่ีจะลด ละ เลิก ออกจากกาม ไม่คิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายและเบียดเบียนชีวติผูอ่ื้น 

“พูดเป็น” เป็นพฤติกรรมทางวจีกรรมใชก้ารพูดถูกตอ้งและเหมาะสมกบักาลเทศะ อีกทั้งยงั
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวัผูพู้ดและผูฟั้งอีกดว้ย  โดยเฉพาะสังคมไทยเห็นความส าคญัของการพูด
เป็นอย่างยิ่ง ดงัจะเห็นได้จากค าพงัเพยหลายเร่ืองท่ีเป็นขอ้เตือนใจในเร่ืองของการพูดและมกัจะ
น ามากล่าวอา้งกนัอยู่เป็นประจ า เช่น “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท”  “ปลาหมอตายเพราะปาก”  หรือ 
“พูดไปสองไพเบ้ีย น่ิงเสียต าลึงทอง”  แมก้ระทัง่ผลงานประพนัธ์ของท่านสุนทรภู่ในนิราศภูเขา
ทองท่ีกล่าวใหค้วามส าคญัของการใชค้  าพูดวา่ 

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศกัด์ิ มีคนรักรสถอ้ยอร่อยจิต 
  แมน้พูดชัว่ตวัตายท าลายมิตร จะชอบผดิในมนุษยเ์พราะพูดจา๔๒  
ดงันั้น ในการส่ือสารสัมพนัธ์กนัในสังคมของมนุษย ์ท่ีจะตอ้งมีปฏิกิริยาโตต้อบซ่ึงกนัและ

กนันั้น จะตอ้งข้ึนอยู่กบัการใช้วาจาต่อกนัอย่างไร เพราะค าพูดจะเป็นประตูเปิดให้เห็นบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมของผูพู้ดวา่ มีตวัตนเป็นคนมีพฤติกรรมอยา่งไร เป็นตน้  

“ท าเป็น”  เป็นพฤติกรรมทางกายท่ีแสดงออกในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ส่งเสริมการอยูร่่วมกนั
ในสังคมดว้ยการกระท าดีต่อกนั คือ การปฏิบติัเพื่อช่วยใหส้ังคมมีความสันติสุข เป็นหลกัการปฏิบติั
ท่ีถูกตอ้งเก้ือกูลกนัทั้งแก่ตนและผูอ่ื้น การท าเป็นไม่ใช่ว่าจะมีผลเพียงแค่ท าให้เป็นท่ีช่ืนชอบของ
ผูอ่ื้นหรือการท าให้ตนอยูร่อดดว้ยดีในสังคมเท่านั้น แต่จะตอ้งเป็นการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามตวับ่งช้ี
ของวิธีทางแห่งมรรคด้วย นั่นหมายความว่า การท าเป็นหรือการกระท าชอบตามแนวทางการ
ประพฤติปฏิบติัของมรรค มิใช่เพียงแค่ผูป้ฏิบติัคนใดคนหน่ึง สามารถควบคุมตนเองให้มีความ
ประพฤติดีงามตามหลกัศีลธรรมเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงวา่คน ๆ นั้นจะตอ้งประพฤติปฏิบติัให้เป็นไป
ตามบทบาทและสถานภาพของตนท่ีไดไ้ปเก่ียวขอ้งดว้ยกนัในสังคมเช่น หลกัการปฏิบติัตนในทิศ
ทั้ง ๖ หลกัการประพฤติปฏิบติัตนตามศีล ๕ เป็นตน้ อีกทั้ง “ท ามาหาเล้ียงชีพดว้ยความเหมาะสม” 
เป็นพฤติกรรมในการประกอบอาชีพ การท างานเพื่อความกา้วหนา้และความมัน่คงของชีวิต เพราะ
ความทุกขส่์วนใหญ่ของมนุษย ์คือ ความวิตกกงัวลเร่ืองความเป็นอยูข่องตน โดยเฉพาะเร่ืองของเงิน 
กลวัการตกงาน การไม่มีงานท า จึงปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่ พฤติกรรมของมนุษยมุ์่งไปสู่การท างานเพื่อ
หาเล้ียงชีพและผลตอบแทนท่ีเป็นเงินคือส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีมนุษยส่์วนมากตอ้งการ พฤติกรรมการท า
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 ๑๗๖ 

มาหาเล้ียงชีพให้เหมาะสมตามแนวการปฏิบติัของมรรค คือ รู้จกัหาดว้ยความขยนัหมัน่เพียร รู้จกั
เก็บรักษาไม่ใหเ้ส่ือมไปไดโ้ดยง่าย รู้จกัใชอ้ยา่งประหยดัพอเพียงและเหมาะสมตามก าลงัทรัพยข์อง
ตน รู้จกัพอไม่มีความทะยานอยากตามตณัหาอยู่อย่างเพียงพอตามอตัภาพของตน รู้จกัแบ่งปัน
บริจาคผูอ่ื้นเม่ือตนพึ่งตนเองไดแ้ลว้  

สรุปก็คือ ท าเป็น คือ การอยู่อย่างสันโดษ มีความยินดีพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่ ไม่เกิดความ
โลภ ไม่ริษยาผูอ่ื้น ยินดีตามท่ีหาไดต้ามก าลงัและความเพียรของตน เกินกว่านั้นก็ไม่หวงแหนไม่
เก็บไวด้ว้ยความโลภหรือความเสียดายและยนิดีใหผู้อ่ื้นตามความสมควร 

 “มีความเพียรท่ีสมบูรณ์” เป็นพฤติกรรมท่ีจะท าให้บุคคลกา้วไปสู่ความส าเร็จในชีวิต เป็น
พฤติกรรมท่ีขจดัความเกียจคร้าน การผดัวนัประกนัพรุ่งของบุคคล ความเพียรพยายามเป็นหน้าท่ี
ของทุกคนท่ีจะตอ้งปฏิบติัถา้บุคคลนั้นปรารถนาท่ีจะประสบผลส าเร็จและมีความสุขในชีวิต เม่ือ
ความเพียรเป็นหน้าท่ีอย่างหน่ึงของมนุษย์  มนุษย์จึงต้องหาวิธีฝึกฝนอบรมเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของตนให้มีความเพียรอย่างมีจุดหมาย สัมมาวายามะ เป็นหลกัปฏิบติัท่ีมุ่งไปสู่จุหมาย
ปลาย คือ การพฒันาคุณภาพชีวิตของตน การประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของมีความเพียรท่ี
สมบูรณ์อาศยัหมวดธรรมท่ีเป็นตวับ่งช้ีคือ ปธาน ๔ อนัเป็นความเพียร ๔ ประการ ประกอบดว้ย 

๑) สังวรปธาน คือ การเพียรระวงัปิดกั้นไม่ให้ความชัว่เกิดข้ึนกบัตน นัน่คือ สอนให้บุคคล
มีพฤติกรรมในการดูแลตนเองให้สะอาดทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่หลงเพลิดเพลินในอบายมุข รู้จกั
ระงบัยบัย ั้งตนเองไม่ใหเ้กิดความโลภ อนัเป็นเหตุใหจิ้ตใจเป็นทุกข ์

๒) ปหานปธาน คือ การเพียรก าจดัละทิ้งความชัว่ความบกพร่องท่ีมีอยูห่รือเกิดข้ึนให้หมด
ไป นั่นคือ สอนให้บุคคลมีสติรู้ว่าส่ิงใดควรประพฤติ ส่ิงใดไม่ควรประพฤติ ส่ิงใดท่ีประพฤติ
มาแลว้ก่อให้เกิดโทษและเป็นทุกขก์็ลดละเลิกในส่ิงนั้น ความเพียรก าจดัละทิ้งส่ิงท่ีไม่ดีทั้งปวง ถือ
วา่เป็นการพฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 

๓) ภาวนาปธาน คือ การเพียรสร้างความดีงามให้ปรากฏข้ึนภายในจิตใจของตนและ
ปรากฏข้ึนแก่ผูอ่ื้น นัน่คือ สอนให้บุคคลมีมโนกรรมท่ีดี มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย ์รู้จกัให้
อภยั มีความเสียสละ มีความกตญัญูกตเวที เป็นตน้ 

๔) อนุรักขนาปธาน คือ การเพียรพยายามรักษาความดีท่ีมีอยูแ่ลว้ไม่ให้สูญสลายให้เส่ือม
ส้ินไป การเพียรพยายามรักษาเป็นเร่ืองยากส าหรับบุคคลท่ีมีจิตใจอ่อนไหว ทั้งน้ีเพราะจิตใจของ
มนุษยม์กัมีความแปรปรวนไม่แน่นอนตลอดเวลา อนัเน่ืองจากสภาวะแวดลอ้มภายนอกและสภาพ
ภายในจิตใจของตน ดงันั้น การไม่ประมาทและมีสติสัมปชญัญะอยูต่ลอดเวลา อีกทั้งการพฒันาจิต
ใหเ้ขม้แขง็จะเป็นฐานรากอนัส าคญัในการเสริมสร้างความเพียรในขอ้น้ี 



 ๑๗๗ 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า การท าความเพียรท่ีสมบูรณ์นั้นมี ๒ แนวทางท่ีเป็นพฤติกรรมส าคญั 
ได้แก่ (๑) พฤติกรรมท่ีเพียรระวงัและก าจดัความชั่วให้หมดไป และ (๒) พฤติกรรมท่ีสร้างและ
รักษาความดีใหม้ัน่คงงอกงามยิง่ข้ึน ผูท่ี้ปฏิบติัตามแนวทางของมรรคขอ้น้ี จะเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมท่ี
สามารถขจดัหรือต่อตา้นส่ิงท่ีกั้นจิตไม่ใหบ้รรลุความดีหรือความกา้วหนา้ท่ีเรียกวา่ “นิวรณ์ ๕” ได ้

“ไม่ประมาท” เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงบุคลิกภาพของพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงตาม
แนวทางของมรรค ค าวา่ “สติ” คือ ความระลึกไดต้ามท่ีจิตรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสั เป็นการระลึก
ไดท้ั้งอดีต ปัจจุบนัและอนาคต พฤติกรรมของผูมี้สติจะคิดก่อนพูด จะคิดก่อนท าเสมอ ไม่ปล่อยให้
จิตเล่ือนลอยในขณะท่ีพูดในขณะคิด และสามารถท าอะไรไดอ้ยา่งเหมาะสมพอดีพองามไม่วา่จะอยู่
ในสถานการณ์ใด ๆ  สติจะคู่กบัปัญญาเพราะปัญญาท่ีดีจะตอ้งมีสติก ากบัอยู่ดว้ย พฤติกรรมของ
บุคคลท่ีมีสติ จะมีลกัษณะเป็นผูท่ี้สุขุม อ่อนน้อม เขา้ใจผูอ่ื้น ไม่เครียด ไม่โกรธ ไม่ประมาท ไม่ตก
เป็นทาสของอารมณ์ บริหารอารมณ์ของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นขั้นของการพฒันาปัญญา 
ในการวางแผนเพื่อการด าเนินชีวติประจ าวนั บุคคลผูมี้สติรอบคอบจะก าหนดขั้นตอนหรือแนวทาง
ในการปฏิบติัตนได้อยา่งเหมาะสม การใช้สติก าหนดรู้เร่ืองราวตามท่ีไดส้ัมผสัจนท าให้เกิดความ
เขา้ใจในธรรมชาติ ก็จะเกิดผลท่ีดีแก่จิตใจตนเองได้ เช่น ท าให้ไม่ยึดติดมุ่งหมายในส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน สามารถพิจารณาจนเขา้ใจถึงสภาวธรรมได ้

ความไม่ประมาทเป็นพฤติกรรมท่ีมีความส าคญัแก่การด าเนินชีวิตของมนุษยอ์ยา่งยิ่ง เป็น
เป้าหมายในการพฒันาจิตตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท  เพราะจิตท่ีมีการเตรียมพร้อมจะแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมท่ีโตต้อบกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้เท่าทนัดว้ยใจเป็นกลาง ลกัษณะของจิตท่ีมี
สติจะเป็นพื้นฐานใหเ้กิดสมาธิ สมาธิจะท าให้เกิดปัญญา ปัญญาจะเป็นแสงสวา่งเป็นหนทางในการ
พึงพาตนเองเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของตนให้มุ่งสู่จุดหมายปลายทางตามท่ีไดป้รารถนาไว ้

“มีจิตท่ีมัน่คง” เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นฐานปฏิบติัการเพื่อใหง้านทุกอยา่งส าเร็จไดด้ัง่ใจหมาย 
เป็นท่ีทราบกนัวา่ผลส าเร็จของงานตอ้งใชท้ั้งก าลงักายและก าลงัความคิดหรือก าลงัจิตประกอบกนั 
ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทไดใ้ห้ความส าคญัของจิตโดยเฉพาะการท าจิตให้สงบ จิตท่ีสงบเป็น
จิตท่ีมีคุณภาพสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์
สภาวะท่ีจิตสงบเป็น “สมาธิ” คือ ความตั้งมัน่ของจิต เป็นภาวะท่ีจิตแน่วแน่ต่อส่ิงท่ีก าหนดอยูก่บัส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไปมา ผูใ้ดท่ีฝึกฝนจิตจนเป็นสมาธิสงบเป็นธรรมชาติจนเขา้ถึงสมาธิ
ขั้นพื้นฐานได ้จะสามารถใชส้ติในการด าเนินชีวติของตนไดอ้ยา่งเหมาะทั้งกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม การพฒันาตนเองให้มีจิตท่ีมัน่คง จะส่งผลให้ผูป้ฏิบติัมีพฤติกรรมสงบเสง่ียม ไม่ฟุ้งซ่าน 
สามารถระงบักิเลสตณัหาท่ีเกิดข้ึน ไม่ยึดถืออุปทาน สามารถตดัสินใจในการด าเนินชีวิตไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม และท่ีส าคญัคือการเขา้ใจแจ่มแจง้ชัดเจนในสรรพส่ิงทั้งหลายตามสภาวะ



 ๑๗๘ 

ความเป็นจริงของสรรพส่ิงนั้น ๆ ไม่ว่าโลกและสังคมจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร ผูท่ี้มีจิตเป็นสมาธิ
ยอ่มเขา้ใจรู้แจง้แทงตลอดในความเป็นจริงทั้งมวลท่ีเก่ียวกบัโลกและชีวิต แต่ลกัษณะพฤติกรรมเช่นน้ี
จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูป้ฏิบติัไดด้ าเนินตามตวับ่งช้ีทั้ง ๒ ตวั อนัไดแ้ก่ (๑) การปฏิบติัสมถกรรมฐาน 
และ (๒) การปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐาน อนัเป็นหลกัของการพฒันาจิตตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 

การพฒันาพฤติกรรมตามแนวทางแห่งมรรคมีองค์ ๘ เป็นการปรับพฤติกรรมเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพให้แก่ตนเองในดา้นการรู้จกัตนและควบคุมตนเองเพื่อให้แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม อนั
ส่งผลใหค้วามเจริญเกิดข้ึนแก่ตน การท่ีประสบผลส าเร็จในการพฒันาพฤติกรรมของตนนั้น จะตอ้ง
อาศยักระบวนการเรียนรู้และการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง หลกัธรรมท่ียิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาเถรวาท คือ 
“อริยสัจ ๔” และในอริยสัจขอ้สุดทา้ยคือ “มรรค” ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ๘ องค ์ไดส้รุปหลกัปฏิบติัให้
ถึงจุดหมายปลายทางของชีวติออกเป็น ๓ หลกัใหญ่ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ท่ีเรียกวา่ “ไตรสิกขา” 

ในความเป็น ศีลสิกขา สมาธิสิกขา และปัญญาสิกขา ในมรรคมีองค ์๘ เม่ือผูป้ฏิบติักระท า
ใหส้มบูรณ์แลว้ก็จะเกิดเป็นสัมมาญาณ อนัเป็นความรู้ในทางท่ีชอบผดุเกิดข้ึนในใจ ไดแ้ก่ 

๑) สัจญาณ รู้ว่าอะไรเป็นอะไร อะไรเป็นทุกข์ อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ อะไรดบัทุกข์ได ้
และจะปฏิบติัอยา่งไรถึงจะดบัทุกขไ์ดอ้ยา่งส้ินเชิง 

๒) กิจญาณ รู้กิจหรือหนา้ท่ีวา่ควรท าอะไร รู้ว่าน้ีคือทุกข์ รู้วา่ควรหลีกควรละ รู้ให้แจง้ใน
ขอ้จ ากดัทุกข ์และควรปฏิบติัในขอ้ปฏิบติัหรือหนทางในการก าจดัทุกขใ์หห้มดไป 

๓) กตญาณ  รู้ว่าไดท้  าแล้วได้ปฏิบติัแลว้ และรู้แจง้แลว้ซ่ึง ทุกข์ สมุทยั นิโรธ และมรรค 
วชิชาไดเ้กิดข้ึนภายในจิตใจแลว้ 

ดงันั้น จึงกล่าวได้ว่า ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตามแนวทางแห่งมรรคจะมีพฤติกรรมสมบูรณ์
พร้อมด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา ตามมาตรฐานทั้ ง ๘ มาตรฐานและตัวบ่งช้ีทั้ ง ๒๖ ตัวของ
มาตรฐานทางสายกลางหรือมชัฌิมาปฏิปทา กล่าวคือ มาตรฐานท่ี ๑-๒  เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
การใชค้วามคิดท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจดัไวใ้นหลกัของ “ปัญญาสิกขา”  มาตรฐานท่ี ๓-๔-๕ เป็นพฤติกรรม
ในการประพฤติปฏิบติัท่ีเรียบร้อยทั้งต่อตนเองและสังคม ซ่ึงจดัไวใ้นหลกัของ “ศีลสิกขา” ส่วน
มาตรฐานท่ี ๗-๘ เป็นพฤติกรรมของการควบคุมจิตให้เขม้แข็ง สงบ มัน่คง สะอาดผ่องใส มีสติ
อยา่งถูกตอ้งเพื่อเป็นฐานในการฝึกจิตต่อไป ซ่ึงพฤติกรรมทั้งหมดน้ีจดัไวใ้นหลกัของ “สมาธิสิกขา” 
หรือ “จิตตสิกขา”  

การพฒันาชีวิตตามแนวของอริยมรรค เป็นการพฒันาทั้งทางกายและการพฒันาจิตตาม
หลักไตรสิกขา กล่าวคือ  การพฒันาพฤติกรรมทางกายเป็นการฝึกอบรมปฏิบัติด้าน ศีล ได้แก่ 
สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ และสัมมาอาชีวะ ส่วนการพฒันาพฤติกรรมทางจิตแบ่งออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ การพฒันาจิตหรือสมาธิ ไดแ้ก่ สัมมาวายามะ  สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ   ส่วนในดา้นการ



 ๑๗๙ 

พัฒนาพฤติกรรมด้านปัญญาได้แก่ สัมมาทิฏฐิ  และสัมมาสังกัปปะ การพัฒนาชีวิตตามแนว
อริยมรรคสู่ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา จะท าให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นชัดในอริยสัจ ๔ 
กล่าวคือ สติ จะคอยก ากบัเตือนให้ระลึกอยู่ตลอดเวลาว่า ชีวิตของเราประกอบข้ึนด้วยขนัธ์ ๕ ท่ี
เรียกว่า เบญจขนัธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือ กายกบัจิต ท่ีเรียกวา่ รูปธรรมและ
นามธรรม สติจะคอยเตือนให้ระลึกอยูเ่สมอวา่ ชีวิตของเรายอ่มเป็นไปตามหลกัของไตรลกัษณ์ คือ 
อนิจจงั ไม่เท่ียงแทแ้น่นอน ทุกขงั ลว้นเป็นทุกข์ขดัขอ้งขุ่นใจ และอนตัตา ไม่มีตวัตน ไม่เป็นของ
ใคร บังคับไม่ได้ ในขณะเดียวกัน ปัญญา จะท าให้เข้าใจเห็นชัดในปัจจยัเหตุปัจจยัผลของส่ิง
ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนลว้นอาศยักนัจึงเกิดมี นัน่คือ เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี เพราะส่ิงน้ีเกิดข้ึน ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน 
เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีขึงไม่มี  เพราะส่ิงน้ีดับไป ส่ิงน้ีก็ดับ แล้วชีวิตควรให้เป็นอย่างไร นั่นคือ 
ประโยชน์สูงสุดท่ีมนุษยค์วรจะไดรั้บจากชีวิตน้ี คือ การดบัทุกข์ชีวิตทั้งปวง มีจิตเป็นอิสระ รู้แจง้
เห็นชัดในสรรพส่ิงตามความสภาวะความเป็นจริงของมนั ถา้เป็นเช่นน้ีชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร ก็
ตอ้งปฏิบติัตามทางสายกลาง คือ มชัฌิมาปฏิปทา ดว้ยการเรียนรู้ การประพฤติปฏิบติัตามอริยมรรค
มีองค ์๘ ตามหลกัการเรียนรู้ของไตรสิกขา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๐ 

 
แผนภาพที ่๓.๓ หลกัการพฒันาชีวติตามแนวอริยมรรคมีองค์ ๘ ทีสั่มพนัธ์กบัไตรสิกขาและอริยสัจ ๔  
 

 

การพฒันากาย 
การพฒันาจติ 

สมัมาวาจา เจรจาชอบ 

เจรจา 

สมัมากมัมนัตะ กระท าชอบ สมัมาสงักปัปะ ความด าริชอบ 

สมัมาสมาธิ ตั้งใจมัน่
ชอบ 

สมัมาวายาม พยายามชอบ 

สมัมาสติ ระลึกชอบ 

สมัมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ 

g]uhp’=ur=v[ 

ปัญญา 

สมัมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 

ศีล สมาธิ 

ไตรสิกขา 

หลกัการพฒันาชีวติ 

อริยมรรค ๘; ไตรสิกขาสู่อริยสัจ ๔ 
 

ชีวติคืออะไร 
ชีวติเป็นอยา่งไร 

ชีวติเป็นอยูอ่ยา่งไร ชีวติควรใหเ้ป็นอยา่งไร ชีวติควรเป็นอยูอ่ยา่งไร 

อริยสัจ ๔ 

สติปัญญา 



 ๑๘๑ 

๓.๔.๖ ปัญญา : ปัจฉิมภาคการพึง่ตนเองและการพึง่พากนั 
 การด าเนินชีวติของมนุษยจ์ะเต็มไปดว้ยเร่ืองการรับรู้และพอใจท่ีจะรับรสของส่ิงท่ีรู้หรือส่ิง
เร้าต่าง ๆ ท่ีเรียกวา่อารมณ์ทั้งหลายซ่ึงผ่านเขา้มาทางอายตนะทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ 
ปฏิกิริยาของมนุษยใ์นการรับรู้อารมณ์เหล่าน้ีมีผลส าคญัอยา่งยิง่ต่อชีวิตจิตใจและการด ารงชีวติของ
มนุษยเ์อง ถา้รับรู้ดว้ยท่าทีของความยินดียินร้ายไม่ไดไ้ตร่ตรองพิจารณาวงจรของปัญหาของชีวิตก็
จะเร่ิมตน้ทนัที แต่ถา้รับรู้ดว้ยท่าทีตามความเป็นจริงหรือมองตามเหตุปัจจยัก็จะน าไปสู่ปัญญา และ
การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  

มนุษยจ์ะมีความสุขท่ีแทจ้ริงตอ้งมีการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง  เพราะในการด าเนินชีวิตของ
มนุษยจ์ะประกอบด้วยกิจกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ โดยแสดงออกเป็นพฤติกรรมทั้งภายนอก 
ไดแ้ก่ ทางกาย วาจา และพฤติกรรมท่ีไม่ไดแ้สดงออกภายนอก ไดแ้ก่ ความคิดหรือจิตใจ ท่ีเรียกว่า 
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ดงันั้น การรู้จกัด าเนินชีวิตท่ีดี มนุษยต์อ้งรู้จกั ท าเป็น พูดเป็น 
และคิดเป็น ซ่ึงการปฏิบติัเหล่าน้ีเป็นการด าเนินชีวติอยา่งถูกตอ้ง 

แต่ความสุขท่ีแท้จริงในการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ความคิดเป็นจุดศูนย์รวมของข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีได้รับรู้มา การท่ีจะน าขอ้มูลเหล่านั้นมาวินิจฉัยหรือน าไปใช้ในการปรุง
แต่งสร้างสรรคแ์ละใช้การต่าง ๆ การคิดเป็น หรือ การรู้จกัคิด จะเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งของ
การปฏิบติัการทั้งหมด หรือพูดรวม ๆ ได้ว่า การรู้จกัคิด การคิดเป็น หรือ การคิดท่ีถูกต้อง เป็น
ศูนย์กลางท่ีบริหารการด าเนินชีวิตท่ีถูกต้องทั้ งหมด เพราะการคิดจะช้ีน าทางและควบคุมการ
ประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในทุก ๆ แง่มุม เม่ือคิดเป็นแล้ว ก็จะช่วยให้พูดเป็น ท าเป็น บริโภคเป็น 
และแกปั้ญหาเป็น อีกทั้งยงัเป็นปัจจยัน าพาไปสู่ความเขา้ใจ ความคิดเห็น ตลอดจนความเช่ือถือท่ี
ถูกตอ้งท่ีเรียกวา่ สัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเป็นแกนน าของชีวิตท่ีดีงามทั้งหมด และเป็นแกนน าในกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเป็นสาระส าคญัของการพฒันาปัญญา 

กระบวนการพฒันาปัญญาตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท เนน้การสร้างแรงจูงใจและศรัทธา
และการฝึกฝนตนเอง เป็นการบ่มเพาะปลูกฝังส่ิงท่ีดีงามให้ลึกลงไปภายในจิตใจแลว้จึงฉายคุณค่า
ออกมาภายนอกตามแนวทางปฏิบติัท่ีชอบธรรม คือ มรรคมีองค์ ๘  กระบวนการพฒันาการเรียนรู้
หรือกระบวนการพฒันาปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มิไดมุ้่งหมายแต่เพียงการให้
เกิดปัญญาเท่านั้น แต่อุดมการณ์สูงสุดของการพฒันาปัญญาทางพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การใช้
ปัญญาปฏิบติัใหเ้กิดอิสรภาพจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกและอิสรภาพภายในจิตใจของตนเอง 

 กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญาหรือกระบวนการพฒันาปัญญาตามแนวพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาทนั้น ตอ้งใชก้ระบวนการท่ีเนน้การฝึกฝนตนเองอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน แต่ถึงกระนั้นผู ้



 ๑๘๒ 

ศึกษาทั้งหมดก็เรียนรู้ไดไ้ม่เท่ากนั ทั้งน้ีเน่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดงัท่ีมีพระคาถาปรากฏใน 
วสุิทฺธิมรรค มหาฎีกา วา่  

“...เหล่าสัตวมี์ธุลีในดวงตาน้อยก็มี มีธุลีในดวงตามากก็มี มีอินทรียก์ลา้ก็มี 
มีอินทรียอ่์อนก็มี มีอาการดีก็มี อาการทรามก็มี ท่ีจะสอนให้รู้ยากก็มี ตระหนกัถึงภยั
ในปรโลกก็มี...”๔๓ 

 
ดงัท่ีกล่าวแลว้ว่า พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นศาสนาแห่งผูรู้้ โดยการให้ความส าคญักบั

ปัญญาท่ีสามารถน าหลักธรรมค าสอนมาเป็นแนวทางครรลองชีวิตของผูป้ฏิบัติตามนั้นได้เกิด
ประโยชน์สุขทั้งในภพน้ี และภพหนา้ หรือแมก้ระทัง่ขั้นสูงสุดของค าสอน คือไม่มีภพ อนัหมายถึง 
“นิพพาน”  

๓.๔.๖.๑ แนวคิดปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
“ปัญญา” ตามศพัทานุกรมพุทธศาสน์ หมายถึง ความรู้ทัว่, ความรอบรู้, ความเขา้ใจ, รู้ซ้ึง 

ปรีชาหย ัง่รู้เหตุผล, มีความรู้ความเขา้ใจชดัเจนสามารถแยกแยะเหตุผล ดี ชัว่ และมองเห็นทุกส่ิง
ตามความเป็นจริง๔๔ 
 “ปัญญา” ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไดอ้ธิบายความหมายของปัญญาวา่ หมายถึงความ
รอบรู้ ความรู้ทัว่ เขา้ใจ รู้ซ้ึง ความเขา้ใจสาระ ปัจจยั เหตุ ผล และสภาวะท่ีเป็นจริงความ สามารถใน
การคิดอยา่งแยบคาย จนเกิดความกระจ่างประจกัษจ์ริง สามารถท าลายความหลงผดิทั้งปวง๔๕ 
 “ปัญญา” คือ ความรู้ความสามารถท่ีใชแ้กปั้ญหา ปัญญามีระดบัสูงกวา่ความรู้ซ่ึงเป็นเพียง
ขอ้มูล คนมีความรู้ คือ ผูท่ี้มีข้อมูลและทฤษฎี คมมีปัญญา คือ ผูท่ี้สามารถน าข้อมูลหรือความรู้
เหล่านั้นมาแกปั้ญหาต่างๆได ้โดยใชปั้ญญาทั้ง ๒ ดา้น คือ  

(๑)  ปัญญาด้านคุณภาพ ส าหรับการด าเนินการประกอบอาชีพการงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

(๒) ปัญญาด้านคุณธรรม ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตไปในทางท่ีดี เป็น    
ประโยชน์ต่อตนและผูอ่ื้นควบคู่กนัไป 

                                                 
๔๓ว.ิมหา. ๔/๙/๑๒. 
๔๔ดนยั ไชยโยธา, ศัพทานุกรมพุทธศาสน์, อา้งแลว้, หนา้ ๑๐๙. 
๔๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๒,  

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ [๙๓] ๙๖. 



 ๑๘๓ 

ดงันั้น ผูท่ี้มีปัญญาจึงเป็นผูท่ี้สามารถด าเนินชีวติไปในทางท่ีสวา่ง มีความความสงบเป็นสุข 
และสามารถขจดัปัญหาของชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตามคลองธรรม 

ในพระพุทธศาสนาเถรวาทยงัมีค าศพัทท่ี์บ่งบอกลกัษณะท่ีมีความหมายถึงปัญญาอีกหลาย
ค าศพัท ์  เช่น 

 พุทธิ   ไดแ้ก่  ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั หรือการฝึกอบรมจิต 
 เมธา   ไดแ้ก่  ปัญญาท่ีน ามาใชข้จดัอุปสรรค หรือก าจดัส่ิงอกุศลใหห้มดส้ินไป 
 ภูริ     ไดแ้ก่  ปัญญาท่ีหย ัง่ลึกและกวา้ง สามารถเทียบเคียงความแตกต่างได ้
 มนัตา   ไดแ้ก่  ปัญญาท่ีเป็นความรู้ตามต าราและค าสอน 
 มติ     ไดแ้ก่  ปัญญาท่ีเป็นความรู้ท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ 
ปฏิภาณ ไดแ้ก่  ผลจากการใช้ปัญญาอนัอาศยัความเขา้ใจแตกฉานในเหตุผลและภาษา ซ่ึง  

สามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัการและเหมาะสมกบัเหตุการณ์นั้น ๆ 
สัมปชญัญะ  ไดแ้ก่  ปัญญาหรือความรู้ทัว่พร้อม คือ รู้วา่อะไรเป็นประโยชน์  อะไรไม่เกิด

ประโยชน์ อะไรควรไม่ควร ส่ิงใดเป็นคุณ ส่ิงใดเป็นโทษ 
        วมิงัสา   ได้แก่  การตรึกตรองพิจารณาหาเหตุผลในการงาน การศึกษา พยายามเอาใจใส่  
โดยใชปั้ญญาในการพิจารณาผลของการปฏิบติั 

 ญาณ    ได้แก่  ปัญญาท่ีเกิดข้ึนภายในจิต หลังจากผ่านขั้นตอนในการอบรมจิตมาโดย
ล าดบั   เป็นปัญญาท่ีรู้แจง้ ไม่หว ัน่ไหวเปล่ียนแปลง   เป็นตน้ 
  ในเร่ืองการใช้ปัญญาทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้ตรัสสอนให้มีการตรวจสอบว่า
ความรู้อยา่งไรท่ีถูกตอ้งใชไ้ดต้ามความเป็นจริงและเป็นประโยชน์ นัน่ก็หมายถึงเราตอ้งใช้ปัญญา
ในการตรวจสอบ และปัญญาท่ีว่าน้ีก็หมายถึงความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรง ในการทดสอบ
ความรู้นั้นพระพุทธเจา้ไดต้รัสสอนแก่ชาวกาลามะท่ีเรียกวา่ “กาลามสูตร” ๔๖ อนัไดแ้ก่ 
 ๑)  มา อนุสฺสเวน  อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือดว้ยการฟังตามกนัมา 
 ๒)  มา ปรมฺปราย  อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือดว้ยการถือสืบๆต่อกนัมา 
 ๓)  มา อิติกิราย   อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือดว้ยการเล่าลือ 
 ๔)  มา ปิฏกสมฺปทาเนน  อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือดว้ยการอา้งต าราหรือคมัภีร์ 
 ๕)  มา ตกฺกเหตุ               อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือเพราะตรรกะ 
 ๖)  มา นยเหตุ   อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือเพราะการอนุมาน 

๗) มา  อาการปริวติกฺเกน    อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือดว้ยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 

                                                 
๔๖องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๒๖. 



 ๑๘๔ 

๘) มา ทิฏฺ นิชฺฌานกฺขนฺติยา  อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือเพราะเขา้กนัไดก้บัทฤษฎีท่ีพินิจแลว้ 
๙) มา  ภพฺพรูปตาย     อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือเพราะมองเห็นรูปร่างลกัษณะวา่น่า 

เป็นไปได ้
๑๐) มา สมโณ โน ครูติ      อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือเพราะนบัถือวา่ท่านสมณะน้ีเป็นครู 

ของเรา 
ในกาลามสูตรทั้ง ๑๐ ประการ ขอ้ท่ี ๑ – ๔ และขอ้ท่ี ๑๐ เป็นแหล่งความรู้หรือประเภทของ

การสร้างความรู้โดยการถ่ายทอดหรือเรียกวา่ “ศพัทประมาณ” ส่วนขอ้ท่ี ๕ – ๙ จดัเป็นแหล่งความรู้
ท่ีเกิดจากการใช้เหตุผลและการคาดคะเน โดยการเดาหรือการพยากรณ์ หรือท่ีเรียกว่า “อนุมาน
ประมาณ”  

ถึงแมว้า่พระพุทธเจา้มิไดย้อมรับแหล่งท่ีมาของความรู้ทั้ง ๑๐ โดยตรง แต่พระพุทธเจา้ทรงแนะ
วา่จะเช่ือส่ิงใดจะตอ้งมีการตรวจสอบให้รอบคอบเสียก่อน นัน่คือตอ้งประจกัษ์ดว้ยตนเองและเกิดผลท่ี
เป็นกุศลในเม่ือน าส่ิงนั้นไปปฏิบติัจึงค่อยเช่ือและถือวา่ความรู้ท่ีเกิดจากแหล่งนั้นถูกตอ้งใชไ้ด ้

ความรู้ท่ีท าให้เกิดปัญญา คือความรู้ท่ีไดจ้ากการรู้จริงดว้ยตนเองท่ีเรียกวา่ “อภิญญา” ดงัท่ี
พระพุทธเจา้ไดต้รัสไวใ้นคมัภีร์สคารวสูตร ว่า สาม เยว ธมฺม  อภิญฺ าย ความหมายวา่ ความรู้ท่ีได้
จากการรู้จริงอนัเป็นความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์จริงดว้ยตนเองจากการปฏิบติัในสมาธิหรือการ
บ าเพญ็ทางจิตภาวนา เป็นความรู้พิเศษ ความรู้ยิ่ง ความรู้เหนือธรรมชาติท่ีบุคคลธรรมดาจะรู้ไดย้าก
ยิง่ อนัเป็นสัญญาพิเศษท่ีเกิดแก่ผูไ้ดฌ้านสมาบติั ท่ีเรียกวา่ อภิญญา ๖ ไดแ้ก่ 

๑)  อิทธิวธีิ   สามารถแสดงฤทธ์ิต่างๆได ้
๒) ทิพพโสต   สามารถฟังเสียงท่ีอยูห่่างไกลไดท่ี้เรียกวา่ หูทิพย ์
๓) เจโตปริยญาณ  สามารถก าหนดรู้ใจผูอ่ื้นได ้
๔) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ สามารถระลึกชาติได ้
๕) ทิพพจกัข ุ   สามารถมองเห็นส่ิงท่ีอยูห่่างไกลไดคื้อมีตาทิพย ์
๖) อาสวกัขยญาณ  สามารถท าลายกิเลสหรือก าจดัอาสวะใหส้ิ้นเชิง 
ส่วนปัญญาท่ีเป็นอุบายเรียกวา่ ‘โกศล” อนัเป็นความรู้หรือความฉลาดในการพิจารณาส่ิง

ต่าง ๆ มี ๓ ประการ๔๗ คือ 
๑) ปัญญาท่ีเรียกว่า “อายโกศล” หมายถึง เม่ือบุคคลบ าเพ็ญธรรม เช่น การมีศีลบริสุทธ์ิ 

และการปฏิบติัสมถะวิปัสสนา เป็นตน้ อกุศลธรรมจะเส่ือมไป กุศลธรรมคือธรรมฝ่ายสูงจะเจริญ
ข้ึนแทน 

                                                 
๔๗ที.ปา.. ๑๑/๒๒๘/๒๐๔. 



 ๑๘๕ 

๒) ปัญญาท่ีเรียกว่า “อบายโกศล” หมายถึง เม่ือบุคคลบ าเพ็ญธรรมทั้ งหลายอยู่ อกุศล
ธรรมยอ่มเกิดข้ึน แต่กุศลธรรมจะเส่ือมไป 

๓) ปัญญาท่ีเรียกว่า “อุบายโกศล” หมายถึง เม่ือบุคคลมีความฉลาดในอุบายทั้งปวง รู้ว่า
อะไรดีอะไรชัว่ อะไรถูก อะไรผิด เลือกประพฤติในธรรมท่ีเป็นกุศล อนัจะน าตนไปสู่ความดี ความ
ถูกตอ้ง ความส าเร็จได ้

จึงกล่าวไดว้า่ ปัญญาเป็นเคร่ืองวนิิจฉยั เป็นอุบาย เป็นส่ิงท่ีกลัน่กรอง เป็นส่ิงท่ีพิจารณาทุก
ส่ิงทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนให้รู้แน่ชดัวา่ส่ิงนั้นมีประโยชน์มีคุณ หรือมีโทษอยา่งไร อนัเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัเพื่อประโยชน์ตนและผูอ่ื้นต่อไป สมดงัพุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา่ 

“คมฺภีรปญฺห  มนสาภิจินฺตย   นจฺจาหิต  กมฺม กโรติ ลุทฺท  
    กาลาคต  อตฺถปท  น ริญฺจติ   ตถาวธิ  ปญฺ วนฺต  วทนฺติ”๔๘ 

  ผูข้บคิดปัญหาอนัลึกซ้ึงด้วยใจ ไม่ท ากรรมชัว่ อนัไม่เป็นประโยชน์เก้ือกูลเลย ไม่ละทาง
แห่งประโยชน์ท่ีมาถึงตามเวลา บณัฑิตทั้งหลายเรียกคนอยา่งนั้นวา่ “ผูมี้ปัญญา”. 

ดงัไดก้ล่าวในเบ้ืองตน้แลว้วา่ ปัญญาเป็นอุบาย เป็นเคร่ืองวินิจฉยัในการตดัสินใจพิจารณา
ความรู้ท่ีเกิดจากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และเป็นกุศลกรรมนั้น ประโยชน์ท่ีวา่น้ีก็
หมายถึงการสลดัออกจากวฎัฎะนัน่เอง 

ในเทศนาหาระท่ีเป็น นิสรณะ ได้มีพุทธศาสนสุภาษิตท่ีกล่าวไว้ใน สังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค วา่  

“ปญฺจ กามคุณา โลเก  มโนฉฏฺฐฺา ปเวทิตา 
  เอตฺถ ฉนฺท  วริาชิตฺวา เอว   ทุกฺขา ปมุจฺจติ”๔๙ 

กามคุณ ๕ ในโลก มีใจเป็นท่ี ๖ อนัท่านช้ีแจงไวแ้ลว้  
บุคคลคลายความพอใจในกามคุณน้ีแลว้ ยอ่มพน้จากทุกขไ์ดอ้ยา่งน้ี. 

   “ส ปญฺ วา กามคุเณ อเวกฺขติ อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต จ 
     เอว   วปิสฺสี ปชหาติ ฉนฺท   ทุกฺเขสุ กาเมสุ มหพฺภเยสุ”๕๐ 
   ผูมี้ปัญญานั้น ยอ่มเล็งเห็นกามคุณเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกขแ์ละเป็นโรค  

ผูเ้ห็นอยา่งน้ี ยอ่มละความพอใจในกามอนัเป็นทุกข ์เป็นภยัใหญ่ได.้ 
 

                                                 
๔๘ข.ุชา. ๒๗/๒๔๖๖/๕๔๐.  
๔๙ส .ส. ๑๕/๗๗/๒๒. 
๕๐ข.ุชา.จตฺตาฬีส. ๒๗/๒๔๗๖/๕๔๒. 



 ๑๘๖ 

ปัญญาท่ีเป็นนิสรณะยอ่มเกิดจากปัญญาท่ีเรียกวา่ “ปริญญา” ซ่ึงกล่าวถึงความรู้ ๓ ประการ คือ 
๑) ญาตปริญญา หมายถึง มีความรู้หรือก าหนดรู้ในสภาวะนั้นๆ เช่น รู้ว่าขนัธ์ ๕ คืออะไร 

และเข้าใจในเร่ืองของขนัธ์ ๕ ว่าคืออะไร หรือไตรลักษณ์มีลักษณะอย่างไรทั้งจ  าได้และเข้าใจ
ความหมาย เป็นตน้ 

๒) ตีรณปริญญา หมายถึง มีความรอบรู้หรือก าหนดรู้ด้วยการพิจารณา เช่น ก าหนดรู้ว่า 
ขนัธ์ ๕ ซ่ึงประกอบไปดว้ย รูป เวทนาสัญญา สังขาร วิญาณ หรือ ไตรลกัษณ์ มีลกัษณะไม่เท่ียง เป็น
ทุกข ์เป็นอนตัตา เป็นตน้ 

๓) ปหานปริญญา หมายถึง มีความรอบรู้หรือก าหนดรู้ดว้ยการละหรือในขั้นละ นัน่คือ ละ
ความยดึมัน่ถือมัน่ในขนัธ์ ๕ นั้นเสียได ้ 

กล่าวได้ว่า ผูมี้ปัญญารู้แจง้เห็นจริงตามความเป็นจริงก็จะเป็นผูห้ลุดจากความทุกข์หรือ
วฏัฏะทั้งปวงได ้สมดงัค าบาลีท่ีวา่ 

“ยสฺมึ กามา น วสนฺติ   ตณฺหา ยสฺส น วชฺิชติ 
  กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ   วโิมกฺโข ตสฺส นาปโร”๕๑ 
ผูใ้ดไม่มีกามอยู ่ผูใ้ดไม่มีตณัหา และผูใ้ดขา้มความสงสัยได ้ผูน้ั้นยอ่มมีความพน้
ท่ีไม่แปรผนัเป็นอยา่งอ่ืน. 

   “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ  ยถา ปญฺ าย ปสฺสติ 
    อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข  เอส มคฺโค วสุิทฺธิยา”๕๒ 
  เม่ือใดบุคคลมองเห็นดว้ยปัญญาวา่ธรรมทั้งปวงเป็นอนตัตา เม่ือนั้นยอ่มหน่าย 
            ในทุกข ์น้ีเป็นทางแห่งวสุิทธิ. 
 

ปัญญาท่ีท าให้เกิดโทษ หรือปัญญาท่ีเป็นอาทีนวะ จะมีลักษณะท่ีเป็นโลกิยปัญญาหรือ
เรียกวา่ “โลกิยวปัิสสนาปัญญา” ซ่ึงไดแ้ก่ 

๑) ปริตตารัมมณปัญญา หมายถึง ปัญญาท่ีปรารภธรรมทั้งหลายอนัเป็นกามาวจร คือ ยงัมี
ความยดึมัน่ในความใคร่ ความรัก และยงัพอใจในอารมณ์อยู ่

๒) มหคัคตารัมมณาปัญญา หมายถึง ปัญญาท่ีปรารภธรรมทั้งหลายอนัเป็นรูปาวจร คือยงั
มีความยึดมัน่ในรูป และอรูปวจร กล่าวคือยงัมีความยึดมัน่อยู่ในส่ิงท่ีมีรูปและส่ิงท่ีไม่มีรูป  เป็น
อารมณ์อยู ่ 

                                                 
๕๑ข.ุสุ. ๒๕/๔๓๓/๔๘๖. 
๕๒ข.ุเถร. ๒๖/๓๘๓/๓๖๖. 



 ๑๘๗ 

ผูมี้ปัญญาแต่ไม่ใชปั้ญญาของตนใหเ้กิดประโยชน์จะมีลกัษณะคลา้ยดงัน้ี คือ 
๑) ผูมี้ปัญญาเหมือนหมอ้คว  ่าท่ีกรอกน ้ าไม่ลง หมายถึง คนท่ีไม่สนใจฟังธรรมในขณะท่ี

แสดงธรรมและในขณะเดียวกนันั้นก็ลุกออกจากท่ีนั้นไป 
๒) ผูมี้ปัญญาเหมือนชายพกท่ีใส่ส่ิงของไว ้เม่ือเวลาลุกข้ึนส่ิงของนั้นก็ตกหล่นเร่ียราด 

หมายถึง คนท่ีสนใจฟังธรรมขณะท่ีมีผูแ้สดงธรรม แต่เม่ือลุกออกจากท่ีนั้นแลว้ก็ไม่สนใจในเน้ือหา
ของธรรมเหล่านั้น 

สมดงัพุทธศาสนสุภาษิตท่ีกล่าววา่ 
  “อปฺปสฺสุตาย   ปุริโส  พลิวทฺโทว ชีรติ 
    ม  สานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ  ปญฺ า ตสฺส น วฑฺฒติ”๕๓ 

คนผูส้ดบันอ้ย ยอ่มแก่ไป เหมือนววัแก่ อว้นแต่เน้ือ แต่ปัญญาไม่เจริญ. 
          “อสาเร สารมติโน  สาเร จ สารทสฺสิโน 
    เต สาร  นาธิคจฺฉนฺติ  มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา”๕๔  

ความวา่ ผูเ้ขา้ใจส่ิงท่ีไม่เป็นสาระวา่เป็นสาระ และวา่ส่ิงท่ีเป็นสาระวา่ไม่เป็นสาระ 
เขามีความด าริผดิเป็นโคจร จึงไม่ประสบส่ิงท่ีเป็นสาระ 
 

ดังนั้ น ปัญญาท่ีเป็นอาทีนวะ คือ มีปัญญาแต่ไม่สามารถน าปัญญานั้ นมาท าให้ เกิด
ประโยชน์แก่ตนยอ่มท าให้เกิดทุกขเ์ขา้ครอบง าย  ่ายีได ้สุดทา้ยก็เป็นผูห้ลงติดอยูใ่นวฏัฏะมีความมืด
ครอบง าอยูต่ลอดเวลา สมดงัค าบาลีท่ีวา่ 

  “มูฬฺโห อตฺถ  น ชานาติ  มูฬฺโห ธมฺม  น ปสฺสติ 
    อนฺธตม  ตทา โหติ  ย   โมโห สหเต นร ” ๕๕  

ผูห้ลงยอ่มไม่รู้อรรถ ผูห้ลงยอ่มไม่เห็นธรรม  ความหลงครอบง าคนใดเม่ือใด  
ความมืดมิดยอ่มมีเม่ือนั้น 
 

ปัญญา ถา้ฝึกฝนอบรมจนท าใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจอนัถูกตอ้งและสมบูรณ์ถึงท่ีสุดในส่ิง
ทั้งปวงตามความเป็นจริงหรือตามท่ีมนัเป็น จนเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายไม่หลงใหลในส่ิงนั้น ๆ และ

                                                 
๕๓ข.ุธ. ๒๕/๒๑/๓๐. 
๕๔ข.ุธ. ๒๕/๑๑/๑๔. 
๕๕ข.ุอิติ. ๒๕/๒๖๘/๒๗๔. 



 ๑๘๘ 

ไม่เป็นทาสของส่ิงทั้งปวงทั้งทางท่ีพอใจและไม่พอใจ น่ีคือ “อานิสงส์ของปัญญา” ท่ีเรียกเป็นภาษา
บาลีวา่ “วมุิตติ” หมายความวา่ หลุดพน้ออกจากการเป็นทาสของส่ิงทั้งปวง สมดงัค าบาลี วา่ 

  “ภิกฺข ุสิยา ฌาย ิวมุิตฺตจิตฺโต อากงฺเข เว หทยสฺสานุปตฺตึ 
  โลกสฺส ตฺวา อุทยพฺพยญฺจ  สุเจตโส อนิสฺสิโต ตทานิส โส” ๕๖ 
ภิกษุเพง่พินิจ มีจิตหลุดพน้ รู้ความเกิดและความเส่ือมแห่งโลกแลว้ มีใจดี  
ไม่ถูกกิเลสอาศยั มีธรรมนั้นเป็นอานิสงส์ พึงหวงัความบริสุทธ์ิแห่งใจได ้
 

ปัญญาท่ีรอบรู้ในมรรค ๔ อนัเป็นทางเข้าถึงความเป็นอริยบุคคล เรียกว่า “อาจยคามินี
ปัญญา” อนัไดแ้ก่  

๑) โสดาปัตติมรรค หมายถึง มรรคอนัน าไปให้ถึงกระแสท่ีน าไปสู่พระนิพพานทีแรก หรือ
มรรคอนัให้ถึงความเป็นพระโสดาบนั เป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได ้๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ
สีลพัพตปรามาส 

๒) สกทาคามิมรรค หมายถึง มรรคอันให้ถึงความเป็นพระสกทาคามี  เป็นเหตุให้ละ
สังโยชน์ ๓ กบัท าราคะ โทสะ และโมหะใหเ้บาบางลง 

๓) อนาคามิมรรค หมายถึง มรรคอนัให้ถึงความเป็นพระอนาคามี เป็นเหตุให้ละสังโยชน์
เบ้ืองต ่าไดท้ั้ง ๕ คือ สักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส กามราคะ และปฏิฆะ 

๔) อรหนัตมรรค หมายถึง มรรคอนัให้ถึงความเป็นพระอรหนัต ์เป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได ้
๑๐ คือ สังโยชน์เบ้ืองต ่า ๕ และสังโยชน์เบ้ืองสูงอีก ๕ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ และ
อวชิชา 

ปัญญาท่ีรอบรู้ผล ๔ อันเป็นผลท่ีเกิดสืบเน่ืองมาจากการละกิเลสได้ด้วยมรรคหรือ
ธรรมารมณ์ท่ีพระอริยพึงเสวย เรียกวา่ “อปจยคามินีปัญญา” ประกอบดว้ย 

๑) โสดาปัตติผล ไดแ้ก่ ผลแห่งการเขา้ถึงกระแสท่ีน าไปสู่พระนิพพานหรือผลอนัพระ
โสดาบนัพึงเสวย 

๒) สกทาคามิผล ไดแ้ก่ ผลอนัพระสกทาคามีพึงเสวย 
๓) อนาคามิผล ไดแ้ก่ ผลอนัพระอนาคามีพึงเสวย 
๔) อรหตัตผล ไดแ้ก่ ผลอนัพระอรหนัตพ์ึงเสวย หรือผลความเป็นพระอรหนัต์ 

                                                 
๕๖ส .ส. ๑๕/๒๕๗/ ๗๓. 



 ๑๘๙ 

ผลทั้ง ๔ น้ี บางทีเรียกวา่ “สามญัญผล” คือผลของการเป็นสมณะ หรือผลแห่งการบ าเพ็ญ
สมณธรรม จดัเป็น “ธรรมญาณ” คือ เป็นปัญญาอนัเป็นความรู้ท่ีเก่ียวกับมรรค ๔ และผล๔ ซ่ึง 
“ญาณ” ในท่ีน้ีก็หมายถึง ปัญญา นัน่เอง 

กล่าวไดว้า่ ปัญญาเป็นอสัสาทะหรืออานิสงส์ของปัญญา ก็คือ ถา้ผูใ้ดใชปั้ญญาเป็นเคร่ือง
พิจารณากลัน่กรองความรู้ให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริงท่ีมนัเป็นอยู่ตามหลกัธรรมค าสอนของพระ
พุทธองค ์ท่ีเรียกวา่ “โลกุตตรปัญญา” อนัเป็นปัญญาท่ีสัมปยุตดว้ยอริยมรรค อริยผลท่ีปราศจากอา
สวะไม่มีสังโยชน์ ไม่มีคนัถะ ไม่มีโอฆะ ไม่มีนิวรณ์ ไม่มีสังสารวฏั และไม่มีกิเลส อานิสงส์ของ
ปัญญาก็คือ “พระนิพพาน” ดงัค าบาลีท่ีวา่ 

“สมฺมปฺปธานสมฺปนฺโน  สติปฏฺ านโคจโร 
    วมุิตฺติกุสุมสญฺฉนฺโน  ปรินิพฺพายสฺิสตฺยนาสโว”๕๗  
  ผูถึ้งพร้อมดว้ยสัมมปัปธาน มีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ ดาดาษดว้ยดอกไมคื้อวมุิตติ 

หาอาสวะมิได ้จกัปรินิพพาน 
 

๓.๔.๖.๒ โยนิโสมนสิการปัจจัยแห่งการเกดิปัญญา  
พระพุทธศาสนาเถรวาทมี “โยนิโสมนสิการ” ปัจจยัภายในแห่งสัมมาทิฏฐิเป็นวิธีทางแห่ง

การเกิดปัญญา เพราะโยนิโสมนสิการ คือ การท าในใจให้แยบคาย หรือการคิดท่ีถูกวิธี นัน่คือ การ
คิดอย่างมีระบบหรือคิดตามแนวทางของปัญญา เป็นการมองและรู้จกัพิจารณาส่ิงทั้งหลายตาม
สภาวะท่ีส่ิงนั้น ๆ มนัเป็นไปตามสภาวะของมนั คิดตามเหตุปัจจยัและความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั 
โดยไม่น าเอาความรู้สึกดว้ยตณัหาอุปทานของตนเองเขา้ไปจบัหรือครอบคลุมความคิด 

วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ การน าเอาโยนิโสมนสิการมาใชใ้นทางปฏิบติั ประมวลเป็น
แบบใหญ่ ๆ ได ้๑๐ แบบ๕๘  ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี  

(๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั คือ การพิจารณาปรากฏการณ์ท่ีเป็นผลให้รู้จกัภาวะท่ีเป็น
จริง หรือพิจารณาปัญหาและหนทางการแกปั้ญหา ดว้ยการคน้หาสาเหตุและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์
ส่งผลสืบทอดกนัมา ท่ีเรียกวา่ วธีิคิดตามหลกัปฏิจจสมุปบาท หรือ วธีิคิดแบบอิทปัปัจจยตา 

(๒) วิธีคิดแบบแยกส่วนประกอบ เป็นการคิดท่ีมุ่งให้มองและให้รู้จกัส่ิงทั้ งหลายตาม
สภาวะของมนั เพื่อพิจารณาให้เห็นความไม่มีแก่นสาร หรือความไม่เป็นตวัเป็นตนท่ีแทจ้ริงของส่ิง

                                                 
๕๗ข.ุเถร. ๒๖/๒๓๗/๒๘๒. 
๕๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๘, 

(กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๙), หนา้ ๓๘-๑๒๘. 



 ๑๙๐ 

ทั้งหลายให้หายยึดติดถือมัน่ในสมมติบญัญติั โดยเฉพาะการพิจารณาเห็นสัตวบุ์คคลเป็นเพียงการ
ประชุมกนัขา้วของขนัธ์ ๕ อนัไดแ้ก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และขนัธ์ ๕ แต่ละอย่างก็
เกิดข้ึนจากส่วนประกอบยอ่ยต่อไปอีก การพิจารณาเช่นน้ี ช่วยใหม้องเห็นความเป็นอนตัตา 

(๓) วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ์  เป็นวิธีคิดแบบรู้เท่าทนัธรรมดา คือ มองอย่างรู้เท่าทนัความ
เป็นไปของสังขารทั้งหลาย ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปอยา่งนั้น ๆ ตามธรรมดาของมนัเอง ในฐานะท่ีมนัเป็น
ส่ิงซ่ึงเกิดจากเหตุปัจจยัต่าง ๆ ท่ีปรุงแต่งข้ึน ก็จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจยั นั่นคือ ธรรมดาส่ิง
ทั้งหลายทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนจากการปรุงแต่ง เม่ือเกิดข้ึนแลว้ก็ตอ้งดบัไป ไม่เท่ียงแท ้ไม่คงท่ี  ไม่ย ัง่ยืน 
ไม่คงอยูต่ลอดไป เรียกว่า อนิจจงั  ทุกอย่างต่างก็เกิดดบัเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเม่ือเขา้มาสัมพนัธ์
กนัก็เกิดความขดัแยง้ท าใหส่ิ้งเหล่านั้นมีสภาวะถูกบีบคั้นกดดนัไม่อาจคงอยูใ่นสภาพเดิมได ้จะตอ้ง
มีการแปรปรวนจึงกลายเป็นทุกข์ เม่ือตอ้งเป็นไปตามเหตุปัจจยั ก็ไม่อาจท่ีจะเป็นของของใครได ้
เช่นเดียวกนัก็ไม่อาจเป็นตวัเป็นตนของมนัเองได ้ไม่อาจอยูไ่ดด้ว้ยตวัมนัเอง และไม่อาจเป็นไปตาม
ความปรารถนาหรือเป็นไปตามความอยากความตอ้งการของใคร  มนัจึงเป็นอนตัตา 

(๔) วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปั้ญหา เป็นวิธีคิดแห่งความดบัทุกข์ เป็นวิธีคิดตามเหตุ
ตามผลหรือเป็นไปตามเหตุตามผล เป็นวธีิคิดท่ีตรงจุดตรงเร่ือง ตรงไปตรงมา มุ่งตรงต่อส่ิงท่ีจะตอ้ง
ท าตอ้งปฏิบติัส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติ หลกัการหรือสาระส าคญัของวิธีคิดแบบอริยสัจ คือ การเร่ิมตน้
จากปัญหาหรือความทุกขท่ี์ประสบอยู ่โดยการก าหนดรู้ ท าความเขา้ใจกบัปัญหาหรือความทุกขน์ั้น
ให้ชดัเจน แลว้สืบคน้หาสาเหตุเพื่อเตรียมการแกไ้ข ในขณะเดียวกนัก็ก าหนดเป้าหมายของตนให้
แน่ชัดว่าคืออะไร จะเป็นไปได้หรือไม่ และจะเป็นไปได้อย่างไร แล้วคิดหาวิธีปฏิบติัท่ีจะก าจดั
สาเหตุของปัญหา โดยใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

(๕) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์  เป็นการคิดตามหลักการและความมุ่งหมาย คือ 
พิจารณาให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างธรรม กับ อรรถ หรือ หลักการ กับ ความมุ่งหมาย เป็น
ความคิดท่ีมีความส าคญัมาก ในเม่ือจะลงมือปฏิบติัตามหลกัการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อให้ไดผ้ลตรง
ตามความมุ่งหมาย ไม่กลายเป็นการกระท าท่ีคลาดเคล่ือน เล่ือนลอย หรืองมงาย สาระส าคญัของ
ความคิดแบบน้ี นั่นหมายถึง ธรรม คือ หลกัความจริง ความดีงาม หลกัค าสอนท่ีจะให้ประพฤติ
ปฏิบติัถูกตอ้ง ส่วนค าวา่ อรรถ หมายถึง ความหมาย ความมุ่งหมาย หรือ ประโยชน์ท่ีตอ้งการ หรือ
สาระท่ีพึงประสงค ์ดงันั้น การกระท าตามหลกัการใด ๆ ก็ตามจะตอ้งเขา้ใจความหมายหรือความมุ่ง
หมายของธรรมหรือหลกัการนั้น ๆ ว่า ปฏิบติัหรือท าไปเพื่ออะไร ธรรมหรือหลกัการนั้นก าหนด
วางไวเ้พื่ออะไร จะน าไปสู่ผลหรือท่ีหมายใดบา้ง  

(๖) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก เป็นการคิด การมองส่ิงทั้งหลายตามเป็นจริงอีกแบบ
หน่ึง ซ่ึงเนน้การยอมรับความจริงตามท่ีส่ิงนั้น ๆ เป็นอยูทุ่กแง่ทุกดา้น ทั้งดา้นดีและดา้นเสีย เป็นวิธี



 ๑๙๑ 

คิดท่ีต่อเน่ืองกบัการปฏิบติัมาก สาระส าคญัของความคิดแบบน้ีคือ ก่อนท่ีจะแกปั้ญหาจะตอ้งเขา้ใจ
ปัญหาให้ชดัเจน และรู้สาเหตุให้ดี หรือ ก่อนท่ีจะละจากส่ิงหน่ึงไปหาอีกส่ิงหน่ึง ตอ้งรู้จกัทั้งสอง
ฝ่ายให้ดีพอท่ีจะให้เห็นวา่การละจากส่ิงน้ีไปหาส่ิงนั้น เป็นการกระท าท่ีรอบคอบ ถูกตอ้ง เหมาะสม 
และดีท่ีสุด 

(๗) วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท-้ คุณค่าเทียม เป็นวิธีคิดแบบสกดัหรือบรรเทาตณัหา เป็นการ
ฝึกหดัขดัเกลากิเลสก าจดักิเลสไม่ใหเ้ขา้มาครอบง าจิตใจแลว้ชกัจูงใหเ้กิดพฤติกรรมต่อ ๆ ไป วิธีคิด
แบบน้ีจะใช้มากในชีวิตประจ าวนั เพราะเก่ียวข้องกับการบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ และเคร่ือง
เทคโนโลยีท่ีอ  านวยความสะดวกต่าง ๆ ในปัจจุบนั โดยมีพื้นฐานของความคิดวา่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราเขา้
ไปเก่ียวขอ้งเพราะเรามีความตอ้งการและเห็นวา่ส่ิงนั้น ๆ จะสนองความตอ้งการของเราได ้ส่ิงใดท่ี
สามารถสนองความตอ้งการของเราได้ ส่ิงนั้นก็มีคุณค่าแก่เรา หรือมีประโยชน์แก่เรา สาระส าคญั
ของความคิดแบบน้ี มุ่งใหเ้ราตระหนกัรู้วา่คุณค่าแท ้ หมายถึง คุณค่าหรือประโยชน์ของส่ิงทั้งหลาย
ท่ีสนองความตอ้งการของชีวิตโดยตรง หรือท่ีมนุษยน์ ามาใช้แกปั้ญหาของตน เพื่อความดีงามใน
การอยูดี่ของชีวิต หรือเพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนเองและผูอ่ื้นคุณค่าน้ีอาศยัปัญญาเป็นเคร่ืองตีค่า
หรือวดัราคา เป็น”คุณค่าทางปัญญา” ส่วนคุณค่าเทียม หมายถึง คุณค่าหรือประโยชน์ของส่ิง
ทั้งหลาย ท่ีมนุษยพ์อกเพิ่มให้แก่ส่ิงนั้นเพื่อปรนเปรอการเสพสุขเวทนา หรือเพื่อเสริมค่าขยายความ
มัน่คงยิ่งใหญ่ของตวัตนท่ียึดถือไว ้คุณค่าน้ีอาศยัตณัหาเป็นเคร่ืองตีค่าหรือวดัราคา เป็น “คุณค่าท่ี
สนองตณัหา” 

(๘)  วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม เป็นวิธีคิดแบบกุศลภาวนา หรือ วิธีคิดแบบเร้ากุศล เป็นวิธีคิด
ในแนวสกดักั้นหรือบรรเทาขดัเกลาตณัหา เป็นแนวคิดส าหรับส่งเสริมความเจริญงอกงามแห่งกุศล
ธรรมและส่งเสริมสัมมาทิฏฐิท่ี เป็นโลกิยะ สาระส าคัญของความคิดแบบน้ี  คือ มนุษย์มี
ประสบการณ์หรือการรับรู้อย่างเดียวกนั แต่อาจจะมองเห็นและนึกปรุงแต่งไปคนละอย่าง สุดแต่
โครงสร้างของจิตใจหรือความเคยชินจากส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองปรุงจิต หรือแต่การท าใจใน
ขณะนั้น ๆ  ส่ิงของอยา่งเดียวกนัหรือผสัสะอยา่งเดียวกนั คนหน่ึงรับรู้แลว้ปรุงแต่งไปในทางท่ีดีงาม 
เป็นประโยชน์ เป็นกุศล ซ่ึงเป็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์ หรือความคิดในเชิงบวก แต่อีกคนหน่ึง
รับรู้แลว้คิดปรุงแต่งไปในทางท่ีไม่ดีไม่งาม เป็นโทษแก่ตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นความคิดในเชิงลบ 
หรือความคิดท่ีไม่สร้างสรรค์ ความคิดแบบเร้าคุณธรรมน้ี มีความส าคัญทั้ งในแง่ท่ีท าให้เกิด
ความคิดและการกระท าท่ีดีงามเป็นประโยชน์และในแง่ท่ีช่วยแกไ้ขนิสัยความเคยชินท่ีเคยคิดแต่ใน
แง่ร้าย ๆ ของจิตท่ีไดส้ั่งสมไวแ้ต่เดิม โดยการสร้างนิสัยใหม่ ๆ ท่ีดีงามให้แก่จิตใจ การท าจิตใจท่ีดี
งามในเบ้ืองตน้ชักน าความคิดให้เดินไปในทางท่ีดีงาม และเป็นประโยชน์ ก็จะเกิดกุศลธรรม คือ 
เกิดความรู้สึกต่ืนตวัมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา มีความรู้สึกเร้าใจได้คิดท่ีจะเร่งรีบขวนขวาย



 ๑๙๒ 

ปฏิบติักิจหน้าท่ี และท าส่ิงท่ีดีงามเป็นประโยชน์ดว้ยความไม่ประมาท ตลอดจนรู้เท่าทนัความเป็น
จริงในคติธรรมดาของสังขาร  

(๙) วิธีคิดแบบอยูก่บัปัจจุบนั เป็นวิธีคิดท่ีมีปัจจุบนัเป็นอารมณ์ หรือ เป็นวิธีคิดแบบอยูก่บั
ปัจจุบนั เป็นการคิดในแนวทางของความรู้ หรือคิดดว้ยอ านาจของปัญญา เป็นการตั้งสติระลึกรู้เต็ม
ต่ืนอยู่กบัส่ิงท่ีก าลังเกิดข้ึน ก าลังเป็นไปอยู่ ก  าลังรับรู้ หรือก าลงัท าในปัจจุบนั สาระส าคญัของ
ความคิดแบบน้ี คือ ความคิดท่ีมีสติระลึกรู้ก าหนดอยู่ทุกขณะ เช่นการเพ่งสติในสติปัฏฐาน ๔  
ความคิดแบบอยูก่บัปัจจุบนั มุ่งให้คิดถึงส่ิงท่ีอยู่เฉพาะหนา้ท่ีก าลงัเป็นไปในปัจจุบนัเท่านั้น ไม่ให้
คิดเกาะติดกบัอดีตหรือความเล่ือนลอยในอนาคต  ใหคิ้ดเสมอวา่ ท าวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด อนัจะช่วยใหเ้กิด
ประโยชน์การปฏิบติัในปัจจุบนัถูกตอ้งไดผ้ลดียิง่ข้ึน 

(๑๐) วิธีคิดแบบวิภชัชวาท  วิภชัชวาทไม่ใช่วิธีคิดโดยตรง แต่เป็นวิธีพูด หรือ การแสดง
หลักการแห่งค าสอนแบบหน่ึง ท่ีพูดแยกแยะ พูดจ าแนก  พูดแจกแจง หรือแสดงค าสอนแบบ
วิเคราะห์ ลักษณะส าคญัของความคิดหรือการพูดแบบน้ี คือ การมองและแสดงความจริง โดย
แยกแยะออกให้เห็นแต่ละแง่แต่ละดา้นครบทุกแง่ทุกดา้น ไม่ใช่จบัเอาแง่ใดแง่หน่ึงข้ึนมาวินิจฉัย
ครอบคลุมไปทั้งหมด หรือถือเอาส่วนใดส่วนหน่ึงหรือบางส่วนเท่านั้นมาตดัสิน วิธีคิดของวภิชัชวา
ทสามารถแบ่งออกเป็นลกัษณะต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 

๑. จ าแนกโดยแง่ดา้นของความเป็นจริง เป็นความคิดท่ีจ าแนกตามแง่ดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่
จริงของส่ิงนั้น ๆ และแสดงความจริงของส่ิงนั้น ๆ ให้ครบทุกแง่ทุกดา้น ไม่มองหรือพิจารณาอยู่
เพียงแง่เดียวหรือส่วนเดียวของส่ิงนั้น ๆ  

๒. จ าแนกโดยส่วนประกอบ คือ คิดวเิคราะห์แยกแยะออกไปใหรู้้เท่าทนัภาวะของส่ิงนั้น ๆ 
วา่เกิดข้ึนจากองคป์ระกอบยอ่ย ๆ มาประชุมกนัเขา้ ไม่ยดึติดกบัภาพรวมท่ีเป็นอยู ่

๓. จ าแนกโดยล าดบัขณะ คือ การคิดแยกแยะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามล าดับ
ความสืบทอดแห่งเหตุปัจจยั ใหม้องเห็นตวัเหตุปัจจยัท่ีแทจ้ริง 

๔. จ าแนกโดยความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย คือ คิดสืบสาวสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ท่ี มี
ความสัมพนัธ์สืบทอดต่อกนัมาของปรากฏการณ์เหล่านั้น ว่าท่ีเกิดข้ึนนั้นอาศยัเหตุปัจจยัใดและ
สามารถดบัดว้ยเหตุปัจจยัใด เป็นวธีิคิดแบบสาวหาเหตุปัจจยั หรือ วธีิคิดแบบอิทปัปัจจยตา 

๕. จ าแนกโดยเง่ือนไข คือ การคิดหรือการมองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเง่ือนไข
ประกอบ โดยการมองวา่เม่ือจะกระท าในส่ิงใด หรือจะคบกบัใคร หรือจะไปเก่ียงขอ้งกบัสถานท่ีใด 
ส่ิงเหล่าน้ีจะกระท าไดห้รือไม่ มีอะไรเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีตอ้งศึกษาหรือตอ้งปฏิบติั 

๖. จ าแนกโดยทางเลือกหรือความเป็นไปได้อย่างอ่ืน คือ ในการพิจารณาหาความเขา้ใจ
เก่ียวกบัสภาพหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน หรือในการปฏิบติัเพื่อบรรลุผลส าเร็จหรือเขา้ถึงเป้าหมาย



 ๑๙๓ 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ดี ผูท่ี้คิดพิจารณาจะตอ้งพึงตระหนกัวา่ วธีิการ หนทาง หรือความเป็นไปไดอ้าจ
มีหลายอยา่ง ในบรรดาวิธีการ หนทาง หรือความเป็นไปไดห้ลายอยา่งนั้น บางอยา่งอาจดีกวา่ไดผ้ล
กวา่อยา่งอ่ืน บรรดาทางเลือกหลายอยา่งนั้นอาจเหมาะสมหรือมีผลดีแต่เฉพาะตนหรือในกรณีนั้น ๆ 
มากกว่าอยา่งอ่ืน ฉะนั้น ทางเลือกหรือความเป็นไปได้  อาจจะไม่ใช่ทางเลือกหรือความเป็นไปได้
อยา่งท่ีตนเขา้ใจอยูห่รือก าลงัปฏิบติัอยูใ่นขณะนั้น  การตระหนกัคิดเช่นน้ี ท าให้สามารถคิดหาและ
คน้พบวธีิการ หนทาง หรือความเป็นไปไดท่ี้ถูกตอ้ง เหมาะสม เป็นจริง และไดผ้ลดีท่ีสุด  

ดงันั้น กล่าวไดว้า่ “โยนิโสมนสิการ” เป็นการพฒันาปัญญาท่ีบริสุทธ์ิ เป็นอิสระ เป็นการใช้
ความคิดอย่างถูกวิธี เป็นองค์ธรรมท่ีส าคญัยิ่งในกระบวนการพฒันาการเรียนรู้การพึ่งตนเองและ
พึ่งพากนั ท าให้ทุกคนช่วยตนเองได ้เป็นองค์ธรรมท่ีจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตท่ีดีงาม ไร้ทุกข ์และ
น าไปสู่สันติสุขในสังคม  ขั้นตอนหรือกระบวนการคิดในโยนิโสมนสิการ มีความส าคญัอยา่งยิ่งใน
การก าหนดบุคลิกภาพและวิถีชีวิตของบุคคลตลอดจนถึงสังคม แต่ความคิดนั้นจะเป็นอยา่งไรยอ่ม
ตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีก าหนดหรือปรุงแต่งความคิดนั้นอีกต่อหน่ึง ปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีมีอิทธิพลอยา่งมาก
ต่อความคิดไดแ้ก่ สติ เพราะการคิดอย่างโยนิโสมนสิการจะมีสติอยู่พร้อมดว้ย สติจะช่วยย ั้งหยุด
ความคิดท่ีหลงลอยไปในทางมิจฉาทิฏฐิ และช่วยเหน่ียวร้ังดึงกลบัเขา้มาใหต้ั้งตน้อยูใ่นแนวทางของ
โยนิโสมนสิการ เม่ือความคิดเดินอยู่อย่างมีระเบียบมีจุดหมาย จิตก็ไม่ล่องลอยจบัจดอยู่กบักิจท่ี
ก าลงักระท าอยูท่ี่เรียกวา่ มีสติ 

“สติ” เป็นองค์ธรรมท่ีส าคญัและมีอุปการะมาก จ าเป็นตอ้งใช้ในกิจทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตของมนุษย ์ แลว้เราจะท าอยา่งไรท่ีจะให้สติเกิดข้ึนทนัเวลาท่ีตอ้งใช้ และเม่ือสติเกิดข้ึนแลว้ท า
อย่างไรจะให้ส ติคงอยู่ ต่อ เน่ืองไปเร่ือย ๆ  ไม่ห ลุดลอยหายไป ในเร่ืองน้ีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาทแสดงหลกัไวว้า่ “...โยนิโสมนสิการ เป็นอาหารหล่อเล้ียงสติ ช่วยให้สติท่ี
ยงัไม่เกิดก็เกิดข้ึน ช่วยให้สติท่ีเกิดข้ึนแลว้เกิดต่อเน่ืองไปอีก...”๕๙ คนท่ีมีความคิดเป็นระเบียบ เป็น
ระบบ ยอ่มคุมสติไวใ้ชไ้ดต้ลอดเวลา เพราะโยนิโสมนสิการเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงสติ เม่ือมีปัจจยัให้
มนัเกิดมนัอยู่มนัก็เกิดมนัก็อยู ่เป็นขั้นส าคญัในการสร้างปัญญาท่ีบริสุทธ์ิ เป็นอิสระ เป็นเร่ืองของ
กระบวนธรรมท่ีเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจยั 

ความส าคญัของโยนิโสมนสิการ หรือ วิธีการแห่งปัญญา ในกระบวนการพฒันาปัญญา อยู่
ในระดบัท่ีเหนือกว่าศรัทธา เพราะเป็นขั้นท่ีเร่ิมใชค้วามคิดของตนเป็นอิสระ เป็นขั้นส าคญัในการ
สร้างปัญญาท่ีบริสุทธ์ิเป็นอิสระ ท าให้ทุกคนสามารถช่วยตนเองไดแ้ละน าไปสู่จุดหมายของการ

                                                 
๕๙ส .ม. ๑๙/๓๖๕/๑๑๒. 



 ๑๙๔ 

เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อการพึงตนเองได้อย่างแทจ้ริง ดงัพุทธพจน์ท่ีไดแ้สดง
ความส าคญัของโยนิโสมนสิการวา่  

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเหล่าหน่ึงเหล่าใดก็ตาม ท่ีเป็นกุศล อยูใ่นภาค
กุศล อยูใ่นฝ่ายกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลราก ประชุมลง
ในโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการ เรียกวา่ เป็นยอดของธรรมเหล่านั้น”๖๐ 

“เราไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแมส้ักอยา่งหน่ึง ท่ีเป็นเหตุให้กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิด 
เกิดข้ึน หรือให้อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ เส่ือมไป เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เม่ือมี
โยนิโสมนสิการ กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล้ว 
ยอ่มเส่ือมไป”๖๑ 

“เราไม่เล็งเห็นธรรมอยา่งอ่ืน แมส้ักขอ้หน่ึง ซ่ึงเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิท่ียงัไม่
เกิดไดเ้กิดข้ึน หรือให้สัมมาทิฏฐิท่ีเกิดข้ึนแล้ว เจริญยิ่งข้ึน เหมือนโยนิโสมนสิการ
เลย เม่ือมีโยนิโสมนสิการ สัมมาทิฏฐิท่ียงัไม่เกิด ยอ่มเกิดข้ึน และสัมมาทิฏฐิท่ีเกิดข้ึน
แลว้ ยอ่มเจริญยิง่ข้ึน”๖๒ 
 

๓.๕ บทสรุป 
 หลกัธรรมค าสั่งสอนพระพุทธศาสนาเถรวาท ให้ความส าคญัเร่ืองการพฒันาคนหรือการ
พฒันามนุษยเ์ป็นเร่ืองหลกั เพราะในการด ารงชีวิตของมนุษย์ความเดือดร้อน ความสูญเสีย ความ
พลดัพราก ความเจ็บปวด ความโศกเศร้าเสียใจ และปัญหาชีวิตต่าง ๆ รวมเรียกวา่ “ความทุกข”์ อนั
เป็นสภาวะท่ีบีบคั้นไม่น่าพึงพอใจนั้น มนุษยจ์ะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งและประสบกบัส่ิงเหล่าน้ี และ
ไม่ว่ามนุษยจ์ะยอมรับหรือไม่ยอมรับ จะตอ้งการหรือไม่ตอ้งการก็ตาม มนุษยจ์ะตอ้งยอมรับความ
จริงในส่ิงเหล่าน้ี หากวา่มนุษยต์อ้งการมีชีวติอยูอ่ยา่งดีมีสุขท่ีประเสริฐ มนุษยต์อ้งพร้อมท่ีจะเรียนรู้
และพร้อมท่ีจะจดัการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใหดี้ท่ีสุด 
 พระพุทธเจา้ไดอุ้บติัข้ึนมาเพื่อช่วยปลดเปล้ืองบรรเทาแกปั้ญหาชีวิตท่ีมนุษยทุ์กคนก าลงั
ประสบอยู ่โดยท่ีพระองคท์รงประกาศสัจธรรมของชีวิตและทรงช้ีน าแนวทางในการแกปั้ญหาหรือ
วิธีการดบัทุกข์ให้บรรลุถึงความสุขท่ีแทจ้ริง หลกัธรรมค าสอนของพระองค์เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาจิตให้สูงข้ึน โดยเร่ิมท่ีตนเสียก่อน ด้วยการเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติ

                                                 
๖๐ส .ม. ๑๙/๔๖๕/๑๔๒.  
๖๑องฺ.เอก. ๒๐/๖๘/๑๓. 
๖๒องฺ.เอก.๒๐/๑๘๖/๔๑-๔๒.  



 ๑๙๕ 

หลักธรรมให้ถูกต้องถ่องแทส้มบูรณ์ในตนเสียก่อน แล้วจึงน าหลกัธรรมค าสอนท่ีตนประพฤติ
ปฏิบติัดีแลว้ไปปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยการเป็นกลัยาณมิตร ตามหลกัการท่ีวา่ “พึ่งตนเองและพึ่งพากนั”  
 รูปแบบการพึ่งพาของมนุษยข์ั้นพื้นฐานมีลกัษณะ คือ ๑) การพึ่งตนเอง ๒) การพึ่งพาคนอ่ืน 
๓) การพึ่งพาธรรมชาติ ๔) การพึ่งพาไสยศาสตร์หรือส่ิงเร้นลบั และ ๕) การพึ่งพาอ านาจสัญลกัษณ์
หรือวตัถุบูชาท่ีตนศรัทธา ซ่ึงเป็นรูปแบบของการพึ่งพาขั้นพื้นฐานทัว่ไป ในขณะเดียวกนั รูปแบบ
ของการพึ่งพาในสังคมท่ีมีการพฒันาข้ึนจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากการพึ่งพาขั้นพื้นฐาน ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากคนในสังคมมีโอกาสท่ีจะแสวงหาความรู้ไดม้ากข้ึน รูปแบบของการพึ่งพาจึงมีลกัษณะ
ท่ีมีองค์ประกอบ คือ ๑) การพึ่งตนเองท่ีเกิดจาก เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ 
สังคม และวฒันธรรม ๒) การพึ่งตนเองท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมหรือการร่วมมือกนัหลาย ๆ ฝ่าย ๓) 
การพึ่งตนเองท่ีเกิดจากการขดัเกลาทางสังคม แต่อยา่งไรก็ดี ปรากฏการณ์ของการพึ่งพากนัในสังคม
ปัจจุบันส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึน จะมีลักษณะรูปแบบของการพึ่ งพาด้านความเช่ือปรากฏให้เห็นชัด
มากกว่าการพึ่งพาด้วยปัญญา หรือเหตุผลตามสภาวะความเป็นจริงของสรรพส่ิงในโลก  การเกิด
ปรากฏการณ์เช่นน้ีบ่งบอกให้เห็นถึงการขาดความเช่ือมัน่ในตนเองของมนุษยใ์นการตดัสินใจการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง อนัเป็นผลมาจากความคิดหรือทศันคติท่ีมีต่อตนเองทั้งร่างกายและจิตใจท่ี
เรียกวา่ อตัตมโนคติ 
 แนวคิดการพึ่งตนเองและพึ่งพากนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นแนวคิด
ของการพฒันาเชิงวฒันธรรมท่ีใช้หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นฐานในการ
พฒันา โดยมุ่งเนน้การพฒันาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพของคนให้
มีคุณภาพโดยการน าหลกัธรรมค าสอนมาเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติัในการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัในกบั
ตนเพื่อการด ารงชีวติประจ าวนัและชีวิตการท างาน รูปแบบของการพึ่งตนเองและพึ่งพากนัตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาทมีลกัษณะของการพึ่งพา ดงัน้ี ๑) การพึ่งตนเอง ๒) การพึ่งโลก และ ๓) การ
พึ่งธรรม ท่ีพึ่งทั้ง ๓ ประการน้ีท่ีพึ่งในเบ้ืองตน้คือ พึ่งตนเอง เพราะเป็นท่ีพึ่งไดทุ้กเม่ือ และท่ีพึ่งท่ี
ส าคญัท่ีสุด คือ พึ่งธรรม เพราะธรรมจะเป็นเคร่ืองรักษาตนให้มีความสุขอยา่งแทจ้ริง ส่วนการพึ่ง
โลกเป็นการพึ่งพากนั เป็นท่ีพึ่งไดเ้พียงชัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น 
 ในการพึ่งตนเองและพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท จะตอ้งมีองค์ประกอบท่ี
เป็นคุณสมบติั ๓ ดา้น คือ ๑) ดา้นตนเอง ๒) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  และ ๓) ดา้นหลกัการ ใน
การเรียนรู้การพึ่งตนเองและพึ่งพากนั จะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีสติ ท่ีถือวา่เป็นบุพภาคของการพึ่งตนเอง สติ
จะน าไปสู่การเกิดคุณธรรม ซ่ึงเป็นธรรมของคนดี และเป็นคุณสมบติัของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
นัน่คือ สัปปุริสธรรม ๗ ประการ ไดแ้ก่ ธัมมญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัเหตุ,  อตัถญัญุตา ความเป็นผูรู้้
จกัผล,  อตัตญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัตน,   มตัตญัญุตา  ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ,  กาลญัญุตา ความ



 ๑๙๖ 

เป็นผูรู้้จกักาลเวลา,   ปริสัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกัชุมชน,  และ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นรู้จกั
บุคคล,  ในขณะเดียวกนัตอ้งประพฤติปฏิบติัธรรมอนัเป็นท่ีตั้งสู่การพึ่ งตนเองและพึ่ งพากนั ซ่ึง
ไดแ้ก่ นาถกรณธรรม ๑๐ ประการ คือ  ศีล  พหุสัจจะ  กลัยาณมิตร  โสวจสัสตา  กิงกรณีเยสุทกัขตา  
ธมัมกามตา  วริิยะ  สันตุฏฐี  สติ และปัญญา  และการประพฤติปฏิบติัในมงคล ๓๘ ประการ เป็นตน้ 
ส าหรับหลกัธรรมของการพึ่งพากนั คือ สังคหวตัถุธรรม ๔ ประการ ไดแ้ก่ ทาน ปิยวาจา อตัถจริยา 
และสมานตัตตา และการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคิหิปฏิบติั ในเร่ืองทิศทั้ง ๖ เป็นตน้  
 หลกัธรรมท่ีใช้ส าหรับการพฒันาบุคลิกภาพหรือพฒันาชีวิตของตนเองทั้งกายและจิตใจ 
เพื่อการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนั คือ องคธ์รรมอริยมรรค ๘ ไดแ้ก่ สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกปัปะ, 
สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะ, สัมมาสติ และสัมมสมาธิ  ซ่ึงเป็น
ประมวลหลกัธรรมความประพฤติปฏิบติัหรือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพุทธศาสนาเถรวาท และ
สุดทา้ยของการของการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท คือ 
การใช้ปัญญาท่ีถูกต้องในการพิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์ปรากฏการณ์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในการด ารงชีวิตของตน ดว้ยการใชห้ลกัคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นตวัสร้างปัญญา ท่ีมีสติ 
เป็นปัจจยัหรือองคป์ระกอบในการคิดอยูต่ลอดเวลา  

ดงันั้น สามารถสรุปได้ว่า มรรคมีองค์ ๘ คือ องค์ธรรมท่ีเป็นหนทางสู่การพึ่งตนเองและ
การพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท เพราะเหตุผลท่ีว่า ค  าสอนของพระพุทธศาสนาเถร
วาทมุ่งสอนให้รู้จกัความทุกข์ สาเหตุของทุกข์ การดบัทุกข์ และหนทางของการดบัทุกข์  มรรคท่ี
ประกอบดว้ยองค์ ๘ คือ มชัฌิมาปฏิปทา หรือ ทางสายกลาง ซ่ึงเป็นอริยสัจขอ้สุดทา้ยท่ีประมวล
หลกัความประพฤติปฏิบัติ หรือระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเถรวาท  เป็นหลกัค า
สอนในการประพฤติปฏิบติัท่ีจะช่วยให้การด าเนินชีวิตสู่จุดหมายตามแนวทางของการเรียนรู้ท่ีส่ิง
ผลส าเร็จข้ึนในชีวิตจริง หรือเป็นหลกัการแนวทางการประพฤติปฏิบติัเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ชีวติอยา่งย ัง่ยนื โดยมีสัมมทิฏฐิเป็นตวัน าหรือเป็นหวัหนา้ของทุกองคธ์รรมในอริยมรรค ๘ ดงัพุทธ
พจน์ว่า “ภิกษุทั้ งหลาย เม่ือดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณข้ึนมาก่อนเป็นบุพนิมิต ฉันใด 
สัมมาทิฏฐิก็เป็นตวัน า เป็นบุพนิมิตเพื่อการตรัสรู้ตามเป็นจริงซ่ึงอริยสัจ ๔ ประการ ฉนันั้น ภิกษุผูมี้
สัมมาทิฏฐิ ยอ่มเป็นอนัหวงัส่ิงน้ีได ้คือจกัรู้ชดัตามเป็นจริงวา่ ทุกขคื์อดงัน้ี...เหตุให้เกิดทุกขคื์อดงัน้ี
...ความดบัทุกข์คือดงัน้ี..ปฏิปทาให้ถึงความดบัทุกข์คือดงัน้ี..”๖๓ และ “ภิกษุทั้งหลาย  สัมมาทิฏฐิ
เป็นหัวหน้าอย่างไร เม่ือมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได้ เม่ือมีสัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้ เม่ือมีสัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะจึงพอเหมาะได ้เม่ือมีสัมมากมัมนัตะ 

                                                 
๖๓ส .ม. ๑๙/๑๗๒๐/๕๓๓. 



 ๑๙๗ 

สัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้ เม่ือมีสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้ เม่ือมีสัมมาวายามะ 
สัมมาสติจึงพอเหมาะได้ เม่ือมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้ เม่ือมีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณ
จึงพอเหมาะได ้เม่ือมีสัมมาญาณะ สัมมาวมุิตติจึงพอเหมาะได ้โดยนยัน้ีแล พระเสขะผูป้ระกอบดว้ย
องค ์๘ จึงกลายเป็นพระอรหนัตผ์ูป้ระกอบดว้ยองค ์๑๐”๖๔   
 
 
 

                                                 
๖๔ม.อุ. ๑๔/๒๗๙/๑๖๓-๑๖๔. ; ที.ม. ๑๐/๒๐๖/๒๐๖. 



 
 

บทที ่๔ 
วเิคราะห์ทฤษฎหีลกัการและแนวทาง 

การพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  
การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

เป็นการศึกษาวิจยัเชิงบูรณาการทางคุณภาพและภาคสนามน าสู่การประยกุต ์มุ่งน าผลการวิจยัท่ีเป็น
ความรู้ใหม่อนัเกิดจากความรู้ดั้ งเดิมเป็นพื้นฐาน เพื่อน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบติั
หลกัธรรมให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัปรากฏการณ์ทางสังคม  จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาวิจยัในเร่ือง
ของปัจจยั ทั้งปัจจยัเหตุ ปัจจยัท่ีเป็นผล และเง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อเร่ืองท่ีศึกษา  การศึกษาคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัตอ้งการขอ้มูลท่ีหลากหลายจากขอบเขตและประชากรท่ีศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวคิด
หรือหลกัการสร้างทฤษฎี  และกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมตาม
แนวพระพุทธศาสนาเถรวาท   โดยไดน้ าขอ้มูลจากขอบเขตการศึกษามาเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์  
ไดแ้ก่ 

๑.  ขอบเขตของเน้ือหา 
๑)   หลกัการเรียนรู้ และแนวทางการปฏิบติัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒)  การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมชาวพุทธ 
๓)   กระบวนการเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมชาวพุทธ   

๒. ขอบเขตของประชากรทีศึ่กษา  บุคลากรทางพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งท่ีเป็น
ผูส้อน  ผูเ้ผยแผ ่ ผูป้ฏิบติัตาม  และประชาชนทัว่ไป 

๓ . ขอบเขตพื้นที่การศึกษา ผูว้ิจ ัยได้ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อให้ได้ความ
หลากหลายของขอ้มูลจากประชากรท่ีศึกษาเพื่อน ามาวิเคราะห์   โดยมิไดมุ้่งศึกษาบริบทของพื้นท่ี
เป็นส าคญั  แต่มุ่งศึกษาเน้ือหา  แนวคิดและทศันคติของประชากรท่ีศึกษาเท่านั้น  คือ  

๑)ส านักงานหอสมุดแห่งชาติส านกังานห้องสมุดมหาวิทยาลยั มหามกุฏราชวิทยาลยั  
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๒) สถานศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนธรรม และการปฏิบติัธรรมตามหลกัค าสั่งสอน
ของพุทธศาสนาเถรวาท    



 ๑๙๙ 

๓) ชุมชน และศูนยก์ารเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ในการสังกดัดูแลของส านกังานโครงการศูนย์
การเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  จ านวน ๑๙ ศูนย ์ ๑๗ จงัหวดั 

และเพื่อจดัระบบการศึกษาให้ถูกตอ้งสมจริงมี เหตุผลและน่าเช่ือถือ  ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) (PAR) เพื่อน าขอ้มูลมาสนับสนุนอา้งอิงผลการวิจยั ทั้ งน้ีเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีสอดคล้อง
สัมพนัธ์กนัอยา่งถูกตอ้งแบบบูรณาการท่ีสามารถตรวจสอบและประเมินความน่าเช่ือถือได ้ โดยมี
กระบวนการศึกษา  ดงัน้ี 

๑.   การศึกษาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง  กรมการศาสนา  พระไตรปิฎกภาษา
บาลีฉบบัสยามรัฐ  พระไตรปิฎกภาษาไทย  มหามกุฏราชวทิยาลยั   

๒.  การทบทวนความรู้จากเอกสารและวรรณกรรมต่าง ๆ (Review literature)  เพื่อให้เห็น
ภาพโดยรวมของการน าแนวคิดพุทธศาสนาเถรวาทมาประยุกต์ใชใ้นสังคมไทย ในฐานะเป็นองค์
ความรู้ทั้งในอดีต ปัจจุบนั  และแนวโนม้ในอนาคต 

๓. การศึกษาจากขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งทางดา้น เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  วฒันธรรม 
การศึกษา  และจากการสังเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม             

๔. การศึกษาโดยการใชเ้ทคนิคการวจิยัเชิงคุณภาพ  ดงัน้ี 
๑)  การใชแ้บบสัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นองคป์ระกอบเบ้ืองตน้

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น  ความรู้สึก  และอารมณ์หรือจิตของกลุ่ม
ประชากรท่ีศึกษามีลกัษณะเป็นแบบสอบถามท่ีก าหนดค าตอบให้ หรือแบบปรนัยประกอบด้วย
ค าถาม ๔ ส่วน  คือ 

ส่วนท่ี  ๑  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
               ส่วนท่ี ๒  การเรียนรู้และความเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ส่วนท่ี ๓  การน าหลกัธรรมไปใชเ้พื่อการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนั 
ส่วนท่ี  ๔  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใหผู้ต้อบไดต้อบอยา่งเสรี 

๒) การใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth  interview)  เป็นแนวค าถามการ
สัมภาษณ์ผูช้  านาญการ หรือนกัวิชาการท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา  และบุคคลทัว่ไปท่ีเห็น
วา่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองท่ีศึกษา 

๓) การจัด Focus Group  คือ  การจัดเสวนากลุ่มย่อยท่ี เน้นหัวข้อเน้ือหาเฉพาะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาเพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นจากประชากรท่ีศึกษาฝ่ายต่าง ๆ โดยการแบ่งกลุ่มหรือ
จดักลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นในหัวขอ้เร่ืองท่ีก าหนดไว ้ เช่น แนวคิดในการพึ่ งตนเองของ
สังคมไทย  รูปแบบและลักษณะของการพึ่ งตนเองและการพึ่ งพากันตามวิถีชาวพุทธ  ปัญหา / 



 ๒๐๐ 

อุปสรรคของการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในชุมชน  หลกัธรรมค าสอนทางศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนั  การน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพึ่งตนเองและ
การพึ่งพากนั  แนวโนม้การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในอนาคต   และสภาพการณ์ปัญหาสังคมใน
ปัจจุบนั  เป็นตน้ 

๕.  การศึกษาโดยการวิจยัแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action Research )  คือ ผูว้ิจยัได้
เขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมท่ีพื้นท่ีท าการศึกษาเป็นผูจ้ดั  เช่น การเขา้ร่วมปฏิบติัธรรม  
การน าเสนอหวัขอ้ธรรม เป็นตน้  และผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือจากประชากรท่ีศึกษาบางกลุ่มให้มีส่วน
ร่วมในการศึกษาร่วมกนั  โดยจดัใหเ้ป็นผูส้ัมภาษณ์ในขอ้ธรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา     

จากขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม  ซ่ึงผูว้ิจยัมีจุดประสงค์เพื่อตอ้งการทราบ
ขอ้มูลเบ้ืองต้นทัว่ไปเก่ียวกับการรับรู้  การเรียนรู้  และการน้อมน าหลักธรรมค าสอนของพุทธ
ศาสนาเถรวาทมาใชเ้ป็นแนวทางในการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัในสังคม  เพื่อจดัเสวนากลุ่ม
ย่อย Focus Group  ในประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา  อีกทั้งขอ้คิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองน้ี
จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย  โดยผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถามจ านวน  ๒๐๐  ชุด  
และเก็บขอ้มูลไดค้รบทั้ง  ๒๐๐  ชุด  ผลจากขอ้มูลสรุปไดว้า่ 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑.๑ เพศ ชาย  ๑๑๖  คน  หญิง  ๙๔  คน   รวมทั้งส้ิน  ๒๐๐  คน 
๑.๒  อายแุบ่งตามล าดบัดงัน้ี  อายตุ  ่ากวา่  ๒๐  ปี  ๑๐  คน,  ๒๐-๓๐  ปี  ๖๔  คน, 

อายุ  ๓๑-๕๐  ปี  ๙๘  คน,  อายุ  ๕๑-๖๐  ปี  ๑๙  คน,  อายุ  ๖๐  ปีข้ึนไป  ๙  คน  (ผูว้ิจยัไม่ไดแ้ยก
เพศชาย-หญิง เน่ืองจากไม่มีจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบเพียงเพื่อทราบขอ้มูลในการวิเคราะห์
เท่านั้น) 

๑.๓  ระดบัการศึกษา  ประถมศึกษา  ๑๙  คน,  มธัยมศึกษา  ๖๙  คน,  ปริญญาตรี  
๘๘  คน,  ปริญญาโท  ๘  คน,  อ่ืน ๆ เช่น ปวช.  ปวส.  ๑๖  คน 

๑.๔  อาชีพ  เกษตรกร  ๕๓  คน,  ประกอบอาชีพส่วนตวั  ๔๘  คน,  รับราชการ  
๒๖  คน,  พนกังานบริษทัเอกชน  ๒๔  คน,  อ่ืน ๆ เช่น นกัศึกษา  ๓๔  คน 

๑.๕  บทบาทดา้นพระพุทธศาสนา  ผูส้อน ผูเ้ผยแผ ่ผูบ้รรยาย  ๔๘  คน,  ผูศึ้กษา
ปฏิบติั  ๑๓๗  คน,  อ่ืน ๆ ไม่ระบุ  ๑๕  คน 

ส่วนที ่๒ ด้านการเรียนรู้และความเข้าใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๒.๑  ไดรั้บการเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมค าสอนมาจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 

๑ ขอ้)   คิดร้อยละจากจ านวนผูต้อบ  ๒๐๐ คน  ไดผ้ลดงัน้ี  จากวดั (ฟังพระเทศน์หรือการสนทนา



 ๒๐๑ 

ธรรม)  ๗๓%,  จากโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ๔๒.๕๐%, จากผูสู้งอายุ (ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ เป็น
ตน้)  ๔๕%,  จากการบรรยายธรรมทัว่ไป  ๒๙.๕๐%,   อ่ืน ๆ  เช่น ศึกษาดว้ยตนเอง  ๑๐% 

๒.๒  มีความเขา้ใจแนวคิดหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ในเร่ืองใด  (ตอบ
ได้มากกว่า ๑ ข้อ)    อริยสัจ ๔  ๗๗%,  ไตรลักษณ์  ๒๓%,  มรรค  ๘  ๒๓.๕๐%,  ไตรสิกขา  
๓๑.๕๐%,  อ่ืน ๆ ไม่ระบุ  ๑๑.๕๐%   

๒.๓  หลกัธรรมค าสอนเร่ืองใดท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัในการด าเนินชีวิต
ชีวิตประจ าวนัของท่าน  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  อริยสัจ ๔  ๖๓.๕%,  ไตรลักษณ์  ๑๔.๕๐%,  
มรรค ๘  ๒๖%,  เร่ืองของกรรม  ๓๘%,  อ่ืน ๆ ไม่ระบุ  ๑๒.๕๐%   

๒.๔ มีระดบัความเขา้ใจในเน้ือหาค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างไร   เน้ือหา
ค่อนขา้งเขา้ใจยาก  ๑๒.๕๐%,  เขา้ใจดี  ๓๘%,  เขา้ใจเป็นบางส่วน  ๖๖%,  ไม่เขา้ใจเลย  ๔.๘๐%  
อ่ืน ๆ ไม่ระบุ  ๒% 

๒.๕  คิดว่าอะไรคือ สาเหตุ  ท่ีท าให้ระดับความเข้าใจของท่านในข้อ ๔ เป็น
เช่นนั้น  หลกัธรรมค าสอนใชภ้าษาบาลีเป็นส่วนใหญ่  ๓๔.๕๐%,   ผูส้อนหรือผูบ้รรยายไม่มีทกัษะ
ในการสอนหรือการน าเสนอ  ๒๐.๕๐%,   เน้ือหาในหลกัธรรม  ๔๘ %,  ส่ือท่ีใช้ในการสอนหรือ
การน าเสนอ  ๓๖.๕๐%,  อ่ืน ๆ  เช่น  ผูส้อนยงัมีความรู้ไม่ลึกซ้ึง  ๕%  

ส่วนที ่๓  การน าหลกัธรรมค าสอนไปใช้เพ่ือการพึง่ตนเองและการพึง่พากนั 
๓.๑ การพึง่ตนเอง 

 ๓.๑.๑   เม่ือท่านมีเร่ืองไม่สบายใจ  ท่านคิดว่าส่ิงใดท่ีสามารถท าให้ท่าน
คลายความทุกข์ได ้ เขา้วดัท าบุญสะเดาะเคราะห์  ๒๙.๕๐%,  ไปสนทนาธรรมกบัท่านผูรู้้  ๑๕%,  
เขา้วดัสวดมนต์ฟังธรรม  ๑๗.๕๐%,  ปฏิบติัธรรมนั่งสมาธิภาวนา  ๒๖%,  อ่ืน ๆ  เช่น ฟังเพลง  
อ่านหนงัสือ  หรือท่องเท่ียว  ๑๒% 
 ๓.๑.๒   เม่ือเวลาคุณโกรธหรือไม่สบายใจ  คุณสามารถรับรู้ไดว้า่มีอะไรเกิด
ข้ึนกบัคุณ   ไม่รู้เลย  ๒.๕%,  รู้เป็นบางคร้ัง  ๑๗.๕๐%,  ค่อนขา้งรู้  ๒๘%,  รู้ทุกอยา่ง  ๕๒% 
 ๓.๑.๓    เม่ือคุณถูกขดัใจ  กวนใจ  คุณมกัจะรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์
ของตนเองไม่ได ้ ไม่ใช่  ๒๓.๕๐%,  ใช่ในบางคร้ัง  ๕๙.๕๐%,  ค่อนขา้งใช่  ๑๐%,  ใช่  ๗% 
 ๓.๑.๔   คุณไม่สามารถบอกได้ว่า ส่ิงใดหรืออะไรเป็นเหตุท่ีท าให้คุณไม่
สบายใจ  บอกได้  ๕๐.๕๐%,  บอกได้เป็นบางคร้ัง  ๓๒%,  ค่อนขา้งท่ีบอกได้  ๑๑.๕๐%,  บอก
ไม่ได ้ ๖% 
 ๓.๑.๕   คุณสามารถน าหลกัธรรมค าสอนมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
ชีวติของคุณได ้ ใช่  ๔๒.๕๐%,  เป็นบางคร้ัง  ๕๐%,  น่าจะไดบ้า้ง  ๗.๕๐%,  ไม่ได ้  ไม่มีค  าตอบ 



 ๒๐๒ 

 ๓.๑.๖   คุณพยายามหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คิดเอาเอง
ตามความเขา้ใจของคุณ  ไม่ใช่ ๑๕%,  ใช่ในบางคร้ัง  ๓๗%,  ค่อนขา้งใช่  ๑๕.๕๐%,  ใช่ ๓๒.๕๐% 
 ๓.๑.๗   แมจ้ะเป็นงานยากตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคและความผิดหวงั  คุณก็ไม่
ยอมแพเ้พราะคุณมัน่ใจวา่ คุณจะสามารถท าได ้ ไม่ใช่  ๗ %,  ใช่เป็นบางคร้ัง  ๒๑%,  ค่อนขา้งใช่  
๑๙%,  ใช่  ๕๓%  
 ๓.๑.๘  คุณมีความพอใจกบัส่ิงท่ีคุณเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  ไม่ใช่  ๘.๕๐%,  ใช่
เป็นบางคร้ัง  ๑๕%,  ค่อนขา้งใช่  ๒๒%,  ใช่  ๕๔.๕๐% 
 ๓.๑.๙  คุณมกัจะทุกข์ใจกบัเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัคุณเสมอ  ไม่ใช่  
๒๗.๕๐%,  ใช่เป็นบางคร้ัง  ๔๓.๕๐%,  ค่อนขา้งใช่  ๑๑.๕๐%,  ใช่  ๑๗.๕๐% 
 ๓.๑.๑๐  เม่ือคุณรู้สึกไม่สบายใจ  คุณมีวธีิท่ีจะท าใหคุ้ณผอ่นคลายอารมณ์คุณ
ได ้ ไม่ใช่  ๓.๕๐%,  ใช่ในบางคร้ัง  ๒๔%,  ค่อนขา้งใช่  ๑๗%,  ใช่  ๕๕.๕๐%    
      ๓.๒  การพึง่พากนั 

        ๓.๒.๑  คุณสามารถสังเกตได้  เม่ือคนใกล้ชิดคุณมีอารมณ์เปล่ียนแปลง  
ไม่ใช่  ๓%,  ใช่เป็นบางคร้ัง  ๒๒%,  ค่อนขา้งใช่  ๑๒.๕๐%,  ใช่  ๖๒.๕๐% 
          ๓.๒.๒ คุณไม่เคยสนใจกบัความทุกขข์องผูอ่ื้นท่ีคุณไม่เคยรู้จกั  ไม่ใช่ ๓๗ %  
ใช่เป็นบางคร้ัง  ๓๑.๕๐%,  ค่อนขา้งใช่  ๘.๕๐%,  ใช่  ๒๓% 
          ๓.๒.๓  แมคุ้ณมีภาระท่ีตอ้งท าอยู ่ คุณก็ยินดีท่ีจะรับฟังความทุกขข์องผูอ่ื้นท่ี
ตอ้งการความช่วยเหลือจากท่านดว้ยความเต็มใจ  ไม่ใช่  ๔%,  ใช่เป็นบางคร้ัง  ๒๓%,  ค่อนขา้งใช่  
๑๗%,  ใช่  ๕๖% 
          ๓.๒.๔  ถึงแมจ้ะตอ้งเสียประโยชน์ส่วนตวัไปบา้ง  คุณก็ยนิดีท่ีจะกระท าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม  ไม่ใช่  ไม่มีค  าตอบ,  ใช่เป็นบางคร้ัง  ๒๑%,  ค่อนข้างใช่  ๑๙.๕๐%,  ใช่  
๕๙.๕๐% 
          ๓.๒.๕  เป็นเร่ืองธรรมดาของคนในสังคมเม่ือมีโอกาสก็มกัจะเอาเปรียบผูอ่ื้น  
ไม่จริง  ๖ %,  จริงเป็นบางคร้ัง  ๓๑%,  ค่อนขา้งจริง  ๓๔.๕๐%,  จริงมาก ๆ   ๒๘.๕๐% 
          ๓.๒.๖  คุณรู้สึกล าบากใจในการท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อผูอ่ื้นหรือเพื่อ
ส่วนรวม  ไม่ใช่  ๔๙.๕๐%,  ใช่เป็นบางคร้ัง  ๒๙.๕๐%,  ค่อนขา้งใช่  ๖%,  ใช่  ๑๕% 
          ๓.๒.๗  คุณสามารถท าในส่ิงท่ีคุณต้องการของคุณได้โดยไม่ท าความ
เดือดร้อนใหก้บัผูอ่ื้น  ไม่ใช่  ๔.๕๐%,  ใช่เป็นบางคร้ัง  ๑๒%,  ค่อนขา้งใช่  ๑๕.๕๐%, ใช่  ๖๘% 
          ๓.๒.๘  คุณสามารถท างานหรือเขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย  ไม่ใช่  ๓.๕๐%,  ใช่เป็น
บางคร้ัง  ๑๔%,  ค่อนขา้งใช่  ๑๗ %,  ใช่  ๖๕.๕๐ % 



 ๒๐๓ 

          ๓.๒.๙  คุณจะไม่ยอมรับในส่ิงท่ีผูอ่ื้นท า  ถ้าส่ิงนั้นแตกต่างไปจากความคิด
ของคุณ  ไม่ใช่  ๕๐.๕๐%,  ใช่เป็นบางคร้ัง  ๓๐%,  ค่อนขา้งใช่  ๙.๕๐%,  ใช่  ๑๐% 
          ๓.๒ .๑๐ คุณสามารถท่ีจะด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี  ไม่ว่าคุณจะอยู่ใน
สถานการณ์ใด ๆ ไม่ใช่  ๕.๕๐%,  ใช่เป็นบางคร้ัง  ๑๙.๕๐%,  ค่อนขา้งใช่  ๒๐%,  ใช่  ๕๕%  
 แบบสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามจ านวน ๒๐๐ ชุด  จากประชากรศึกษา ชาย / หญิงท่ีมี
ความหลากหลายทั้งทางดา้น อาย ุการศึกษา อาชีพ และบทบาททางพระพุทธศาสนา  ท าใหท้ราบวา่ 
 ๑)  ดา้นการรับรู้  การเรียนรู้และความเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 (๑) ด้านการรับรู้  การเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  ส่วนใหญ่จะ
ไดม้าจากการฟังพระเทศน์และการสนทนาธรรม  รองลงมาก็คือ  จากผูสู้งอายุหรือบรรพบุรุษ  จาก
สถานศึกษา  และจากการบรรยายธรรมทัว่ไป 

(๒) ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอน  มีความเข้าใจในเร่ือง อริยสัจ ๔ มากท่ีสุด  
รองลงมา คือ ไตรสิกขา  มรรค ๘  ไตรลกัษณ์  และอ่ืน ๆ ท่ีไม่ระบุ 

 (๓)  หลกัธรรมค าสอนท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ อริยสัจ ๔  รองลงมา คือ เร่ืองของกรรม  มรรค ๘  และอ่ืน ๆ ไม่ระบุ 

 (๔)  ระดับความเข้าใจในเน้ือหาค าสอน  ค าตอบมากท่ีสุด คือ เข้าใจเป็นบางส่วน  
รองลงมา คือ เขา้ใจดี  ค่อนขา้งเขา้ใจยาก  ไม่เขา้ใจเลย  และอ่ืน ๆ ไม่ระบุ 

(๕)  สาเหตุท่ีท าให้มีระดบัความเขา้ใจเช่นนั้น มากท่ีสุด ไดแ้ก่  เน้ือหาในหลกัธรรมค า
สอน  รองลงมา คือ ส่ือท่ีใชใ้นการสอนหรือการน าเสนอ  หลกัธรรมค าสอนใชภ้าษาบาลีเป็นส่วน
ใหญ่  ผูส้อนหรือผูบ้รรยายไม่มีทกัษะในการสอนหรือการน าเสนอ  และและอ่ืน ๆ เช่น  ผูส้อนยงัมี
ความรู้ในหลกัธรรมไม่ลึกซ้ึง  เป็นตน้ 

๒)  ดา้นการน าหลกัธรรมค าสอนไปใชเ้พื่อการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนั 
(๑)  การพึ่งตนเอง  เม่ือมีเร่ืองไม่สบายใจเกิดข้ึนส่ิงท่ีสามารถท าให้คลายความทุกขไ์ด ้ 

ส่ิงแรก คือ เขา้วดัท าบุญสะเดาะเคราะห์  รองลงมา คือ ปฏิบติัธรรมนั่งสมาธิ  เขา้วดัสวดมนต์ฟัง
ธรรม  ไปสนทนาธรรมกับท่านผูรู้้  และอ่านหนังสือ  ฟังเพลงหรือท่องเท่ียว  ส่วนในการน า
หลกัธรรมมาใช้เพื่อการพึ่ งตนเอง  จากค าถาม ๙ ขอ้ โดยเฉล่ียแล้วสามารถปฏิบติัได้  ๕๕.๕๖%  
และค่อนขา้งจะปฏิบติัได ้ ๓๓.๓๓%  และน ามาปฏิบติัไดเ้ป็นบางคร้ัง  ๑๑.๑๑% 

(๒)  การพึ่งพากนั  จากค าถาม ๑๐ ขอ้  โดยเฉล่ียแลว้สามารถใช้หลกัธรรมค าสอนมา
ปฏิบติัในการพึ่งพากนัได ้ ๙๐%  และค่อนขา้งได ้ ๑๐%  
 จากข้อมูลดังกล่าว  วิเคราะห์ได้ว่า  วิถีแห่งการน้อมน าหลักธรรมค าสอนมาประพฤติ
ปฏิบติัเพื่อการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนันั้น  เราไดแ้ค่ระดบัจิตใจ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองเมตตา



 ๒๐๔ 

ธรรม  แต่ในดา้นของการใชปั้ญญาทางหลกัธรรมค าสอนเรายงัไม่สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
อยา่งแทจ้ริงได ้ ทั้ง ๆ ท่ีหลกัธรรมค าสอนพุทธศาสนาเถรวาทเนน้เร่ืองปัญญาเป็นส าคญั 
 ส่วนที ่ ๔  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม  สรุปได ้ดงัน้ี 
     ๔.๑  ท่านคิดวา่ส่ิงใดเป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นนบัถือพระพุทธศาสนา 

- เล่ือมใสศรัทธาในค าสอนเพราะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีเหตุผล
เช่ือถือได ้ พิสูจน์ได ้ ท าใหค้นใจเยน็ข้ึน  สอนใหรู้้จกับาปบุญคุณโทษ 

- เป็นท่ีพึ่งทางใจเวลามีทุกข ์ เป็นหนทางในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ โดย
มีวธีิการปฏิบติัท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง 

-   นับถือตามบรรพบุรุษสืบต่อกันมา  นับถือสืบทอดทางวฒันธรรม
ประเพณี  และนบัถือตามคู่สมรส 
  ๔.๒  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร ?  เก่ียวกบัการประพฤติปฏิบติัตามหลกัธรรมค า
สอนทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในยคุปัจจุบนั 
          -  สภาพปัจจุบนัชาวพุทธขาดการน าเอาหลกัธรรมค าสอนมาประพฤติปฏิบติั
ในการด าเนินชีวติ  ไม่เขา้ใจหลกัธรรมท่ีแทจ้ริง  จึงท าใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ข้ึน 
          -   ขาดความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรม  ขาดแหล่งขอ้มูล  ขาดการเรียนรู้และการ
แนะแนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกัธรรมท่ีแทจ้ริง 
          -   ไม่ปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนท่ีแทจ้ริง  ชอบบนบาลศาลกล่าวขอพรขอ
โชคขอลาภ  เห็นพระพุทธศาสนาเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนัดาลในส่ิงท่ีตนตอ้งการได ้ 
          -  ไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติ  ปฏิบติัไม่สม ่าเสมอ  ขาดการปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง
เพราะภาวะทางเศรษฐกิจ  และปัญหาความเป็นอยูข่องครอบครัว  สนใจเร่ืองปากเร่ืองทอ้งมากกวา่ 
          -   ปัจจุบันชาวพุทธไม่ให้ความส าคัญกับหลักธรรมค าสอน แต่ให้ความ 
ส าคญัทางรูปแบบของพิธีกรรมทางศาสนามากกวา่  จะปฏิบติัตามก็เพราะกลวัผลของกรรม  ปฏิบติั
แล้วไม่ได้ผลทนัใจตอ้งรอไปถึงชาติหน้า  ปฏิบติัแต่เพียงค าพูดและพิธีกรรมเท่านั้น  ส่วนจิตใจ
ไม่ไดป้ฏิบติั 
                     -   พระภิกษุบางรูปประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย  ใช้
ศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการหาผลประโยชน์ให้กับตน  ให้ค  าสอนท่ีเน้นไสยศาสตร์มากกว่า
หลกัธรรม 
          -   การประพฤติปฏิบติัตามค าสอนของพระพุทธศาสนามีความจ าเป็นและ
ความส าคญัแก่สังคมเป็นอยา่งมาก  เม่ือน ามาปฏิบติัแลว้ท าให้จิตใจสบาย  ใช้เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว
จิตใจ  ค  าสอนจะน าพาชีวติใหรุ่้งเรือง  ท าใหส้ัตวโ์ลกอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  
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  ๔.๓  ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง  ท่ีจะท าให้พุทธศาสนิกชนสามารถใช้
หลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลกัปฏิบติัเพื่อเป็นแนวทางในการพึ่งตนเองและการ
พึ่งพากนัในสังคมได ้ 

- ใหศึ้กษาและเร่ิมตน้จากตวัเราก่อนแลว้ประพฤติปฏิบติัใหผู้อ่ื้นเห็น  พ่อ 
แม่ ผูป้กครองควรน าลูกเขา้ท าบุญ  ฟังธรรม  ปฏิบติัธรรมเพื่อปลูกฝังธรรมะในตวัเด็ก 

-   ตอ้งใชว้ิธีการสอนแบบเชิงรุกมากกวา่เชิงรับ  ตอ้งมีวิธีการสอนใหเ้ขา้ใจ
หลกัธรรมง่าย ๆ ตามความรู้ความสามารถของผูเ้รียน  อธิบายเป็นภาษาธรรมดามากกวา่ท่ีจะอธิบาย
เป็นภาษบาลีเพราะจะท าให้เขา้ใจง่ายข้ึน  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเก่ียวกบัหลกัธรรมค าสอนให้กบัคน
รุ่นใหม่  ใหมี้ผูท่ี้เขา้ใจธรรมะอยา่งแทจ้ริงเขา้ไปสอนธรรมะในโรงเรียนอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะคร้ัง 

-   ควรใช้หลกัธรรมขนัติและวิริยะมาเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต  ตอ้งมี
ฉันทะ  มีความเพียร  มีสติในการน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวนัส าหรับการพึ่ งพาตนเอง  
ส่วนการพึ่งพากนัควรใชห้ลกัธรรมสังคหวตัถุ ๔  ลดอารมณ์ตนเองลงบา้ง  และเขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน 

-   ตอ้งยึดหลกัอริยสัจ ๔  และมรรค  ๘  ถือวา่ครอบคลุมทั้งหมด  หากผูใ้ด
ไดป้ฏิบติัอยา่งสมบูรณ์แลว้เช่ือวา่จะสามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้

-   อยากให้บรรจุหลกัสูตรพระพุทธศาสนาในต าราเรียนให้มากกวา่น้ี  เน้น
หลกัธรรมและขอ้ปฏิบติัท่ีสามารถน าไปใชใ้นกิจวตัรประจ าวนัและในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 จากกระบวนการศึกษาและขอ้มูลต่าง ๆ  ดงักล่าว  ผูศึ้กษาไดน้ ามาวิเคราะห์และบูรณาการ
เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่บนพื้นฐานความรู้เดิมอนัจะน าไปสู่แนวทางการปฏิบติัเพื่อการพึ่งตนเอง
และการพึ่งพากนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี คือ 
 

๔.๑  สถานการณ์และปัญหาสังคมในปัจจุบัน 
จากการเสวนากลุ่มย่อยเร่ือง “สภาพการณ์ปัญหาสังคมในปัจจุบัน”๑  สรุปว่า ปัจจุบัน

สังคมไทยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของวตัถุนิยมและบริโภคนิยมสุดโต่ง เป็นเหตุท าให้สังคมไทย
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และประสบปัญหา คือ ความทุกข์เพิ่มข้ึนตามล าดบัเส่ียงต่ออนัตราย
ทางเศรษฐกิจและสังคม  ประกอบกับแนวทางการพฒันาท่ีผ่านมาเจริญรอยตามปรัชญาสังคม
เศรษฐกิจตะวนัตกท่ีไม่ไดรั้บการคดัสรรกลัน่กรองและประยุกต์ โดยเน้นความเจริญทางดา้นวตัถุ
เป็นหลกั  และการขยายตวัเติบโตเพิ่มพูนปริมาณตวัเลขทางเศรษฐกิจ  โดยให้วิทยาศาสตร์และ

                                                 
๑เสวนากลุ่มย่อย  เร่ือง “สภาพการณ์ปัญหาสังคมในปัจจุบนั”,  ณ ศูนยก์ารเรียนรู้อ าเภอ

เจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร, ๑๓  กนัยายน  ๒๕๕๑.  
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เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตวัเอก  จึงท าให้มีการแข่งขนักันสูงและค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน
มากกวา่ประโยชน์ส่วนรวม  การแพร่กระจายของวฒันธรรมและนวตักรรมต่าง ๆ นั้นเป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ือง  ประกอบกบัคนไทยจ านวนมากยงัขาดความสามารถในการเรียนรู้เพื่อการกลัน่กรองและ
เลือกใช้ประโยชน์จากวฒันธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้นไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัและมีเหตุผล  
จึงเป็นสาเหตุการน าไปสู่การครอบง าทางวตัถุนิยมและบริโภคนิยม  การเปล่ียนแปลงของสังคม
ดงักล่าว เป็นสภาพหรือสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา และ
เป็นสภาวการณ์ท่ีคนจ านวนมากเห็นว่าเบ่ียงเบนไปจากบรรทดัฐานของสังคมท่ียึดถือปฏิบติัอยู ่ 
ส่งผลท าให้เกิดภาวะความไม่สมดุลกนัระหวา่งวตัถุกบัจิตใจ สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของมนุษย ์ อนัเป็นสาเหตุท าให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเรียกว่า ปัญหาสังคม  
เกิดข้ึนมากมาย     

จากขอ้มูลดงักล่าว  จะเห็นว่าปัจจุบนัมนุษยส่์วนใหญ่ในสังคมจะตอ้งประสบกบัภาวะ
ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคลหรือปัญหาการอยูร่่วมกนัในฐานะ
สมาชิกของสังคม  สังคมมนุษย์เป รียบเสมือนร่างกายมนุษย์ซ่ึงเป็น ส่ิงมี ชีวิตขนาดใหญ่  
ประกอบดว้ยโครงสร้างใหญ่ ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งและตอ้งมีหนา้ท่ีร่วมกนัเพื่อให้เกิดความ
สมดุลภาพในสังคม  ดว้ยเหตุน้ีสภาวะปัญหาสังคมท่ีเกิดจากปัจเจกชนก็ดี  การอยูร่่วมกนัในสังคม
หรือสถาบนัทางสังคมก็ดี  ถา้ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือปรับตวัให้เขา้กบัสภาวการณ์
ท่ีเกิดข้ึนยอ่มถือไดว้่าอวยัวะทางสังคมมีความเจ็บป่วย หรือเรียกว่า พยาธิทางสังคม  การเจ็บป่วย
ทางสังคมท าให้สภาพในสังคมทั่วไปพลอยเส่ือมโทรมไปด้วย  ถ้าจะวิเคราะห์ให้ลึกซ้ึงลงไป
พื้นฐานการเจบ็ป่วยทางสังคมนั้น ไดแ้ก่ แนวความคิดในเร่ืองของศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม    
เพราะปัญหาส่วนใหญ่ก็คือ  การไม่ประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม และการละเมิดกฎเกณฑ์ทาง
ศีลธรรมอนัเป็นหลกัส าคญัของความเป็นระเบียบ   และความเจริญกา้วหนา้ทางสังคม   

ในการหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน  จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลายอย่างท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
สัมพนัธ์กนัจนท าให้เกิดสภาพการณ์ปัญหาสังคมข้ึน เช่น การเปล่ียนแปลงทางสังคม  เฉพาะท่ีมีผลต่อ
พื้นฐานของโครงสร้างสังคมโดยทัว่ไป  เช่น การเปล่ียนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม
สมยัใหม่  การเปล่ียนกระบวนการและวิธีการผลิต  การอพยพเคล่ือนยา้ยของประชากร ค่านิยมท่ีย  ้า
เร่ืองเงิน  วตัถุ อ านาจ ต าแหน่งมากกว่าเร่ืองอ่ืน ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทาง
วิทยาการใหม่ ๆ  ไดมี้การสั่งสมและมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว  เพื่อสนองความตอ้งการของมนุษยใ์น
แง่มุมต่าง ๆ จากชีวิตส่วนตวัเร่ือยไปจนถึงสังคมระดบัประเทศหรือระดบัโลก ท่ีเรามกันิยมเรียกว่า 
โลกาภิวตัน์ ซ่ึงมีอิทธิพลกระทบกระเทือนต่อชีวิตของบุคคล การท่ีวิทยาการมีความกา้วหน้าข้ึน  ท า
ให้มนุษยมี์ความสุขสบายทางด้านวตัถุมากข้ึน  เม่ือมนุษยมี์ความปรารถนาส่ิงเหล่าน้ีมากข้ึน การ
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บ าบดัความตอ้งการของมนุษยก์็ตอ้งพยายามด้ินรนเพื่อแสวงหาความสุขจากส่ิงเหล่าน้ีให้ไดม้ากท่ีสุด
จนลืมศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยด์้วยกนั เกิดการเอารัดเอาเปรียบ  และเกิดการขดัแยง้กนัในสังคม  
ความตอ้งการหรือความรู้สึกของคนในสังคมยอ่มเปล่ียนแปลงไป และมกัจะขดัแยง้กบักฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ของสังคมเพื่อให้เขา้กบัความตอ้งการของตน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและแบบแผนการด าเนิน
ชีวิตแบบเดิม ๆ  เป็นผลให้สังคมไม่เป็นระเบียบหรือการขาดระเบียบทางสังคม  ท าให้เกิดการเสียดุล
ภาพในสังคมและเกิดความสั่นคลอนในโครงสร้างสังคมหรือเกิดความระส ่ าระสายข้ึนในสังคม  ระบบ
วฒันธรรมขาดความสมดุล  เกิดความขดัแยง้ในระบบสัมพนัธภาพเดิมท่ีเคยมีอยู ่ เกิดความขดัแยง้ใน
ค่านิยมทางสังคม  มีความเห็นท่ีแตกต่างในเร่ืองเดียวกัน  และท้ายท่ีสุดพฤติกรรมของมนุษย์ก็
เปล่ียนไปในทางลบหรือในทางท่ีไม่สร้างสรรค ์ เช่น การก่ออาชญากรรม  การติดยาเสพติด  การฆ่าตวั
ตาย  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นตน้  ปรากฏการณ์ของสังคมท่ีเกิดข้ึนเช่นน้ีสอดคล้องกับ
ข้อคิดเห็นของ พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ว่า “ ปัจจุบันสังคมได้เปล่ียนแปลงไปมาก
เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  ท าให้วิถีการด ารงชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนไปดว้ยทั้งทางดา้นการ
รับรู้  การเรียนรู้  และการปฏิบติัตนเองต่อสังคม  รวมไปถึงคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม
ดว้ย   จากสภาพแวดลอ้มในสังคมปัจจุบนัท าให้คนในสังคมห่างวดั  ไม่ค่อยมีเวลาท่ีจะเขา้วดัฟังธรรม  
การประพฤติปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนก็บกพร่อง  ปัญหาสังคมจึงเกิดข้ึนมากมาย”๒  อยา่งไรก็ตาม  
ถา้มองโดยภาพรวมแลว้  การพฒันาหรือความกา้วหน้าทางวิทยาการแมมี้ประโยชน์ต่อการด ารงชีพ
ของมนุษยม์าก  แต่ในทางกลับกันหากมนุษย์น าวิทยาการเหล่านั้นมาใช้ในทางท่ีไม่ถูกต้องหรือ
น ามาใช้ด้วยความประมาทก็อาจเกิดผลร้ายต่อตนเองและสังคมได้  ด้วยเหตุน้ีความก้าวหน้าทาง
วทิยาการสมยัใหม่จึงเปรียบเสมือนดาบสองคม  นัน่คือ  อาจจะใชไ้ดท้ั้งผลดีและทั้งผลเสีย  ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัจิตใจของผูใ้ชว้า่ จะให้เกิดความสมดุลกนัไดอ้ยา่งไร ซ่ึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกนัให้กบัตนเองในการ
ด ารงชีพในสังคม     
 ในส่วนปัญหาท่ีมาจากการเมืองการปกครองนั้น  นบัวา่มีอยูม่ากในปัจจุบนัเพราะการเมือง
การปกครองเป็นเร่ืองของอ านาจและความยุติธรรมในสังคม  ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนมีผลมาจาก
พฤติกรรมของนกัการเมืองบางกลุ่มบางคน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของการเขา้สู่อ านาจและการ
ใชอ้  านาจทางการเมือง  การมีอ านาจท่ีปราศจากการตรวจสอบอยา่งเขม้งวด  และการพึ่งพิงระหวา่ง
ผูมี้อ  านาจกบักลุ่มท่ีเป็นบริวาร ซ่ึงก่อให้เกิดมีกลุ่มภกัดีท่ีท าให้เกิดการฉ้อราษฎร์บงัหลวงหรือเร่ือง
คอร์รัปชั่นตามมา  โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง  เพราะตนเองและพรรคพวกเป็นใหญ่มี
อิทธิพลมาก   พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจึงเป็นพฤติกรรมท่ีเห็นแก่ตวัโดยไม่ค  านึงถึงความเสียหายท่ี

                                                 
๒สัมภาษณ์  พระมหาวฒิุชยั  วชิรเมธี  (ว.วชิรเมธี), ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๑.  
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เกิดข้ึนอีกทั้งยงัเป็นพฤติกรรมท่ีไร้ศีลธรรมและจริยธรรม  การเปล่ียนพฤติกรรมทางการเมืองเช่นน้ี
เป็นเร่ืองยาก เพราะพฤติกรรมเหล่าน้ีมกัเกิดข้ึนจากความอยาก ความตอ้งการท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิอนัมี
ตณัหา และอุปทานเป็นฐานความคิด  เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมของนกัการเมืองนั้น  มีหลายองคก์รท่ี
ปรารภถึงเร่ืองน้ีและมีความพยายามท่ีจะหาทางแกไ้ขปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนกัการเมือง อีกทั้ง
สถาบนัการเมืองท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสังคม ไดจ้ดัหลกัสูตรเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง
หลายหลกัสูตรดว้ยกนัเพื่อให้นกัการเมืองทั้งระดบัประเทศ  ระดบัทอ้งถ่ิน  และประชาชนผูส้นใจ
ทัว่ไปไดเ้ขา้ไปศึกษาหาความรู้  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน ามาพฒันาระบอบการเมืองการปกครองให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนของประเทศให้ไดม้ากท่ีสุด  แต่ปัญหาพฤติกรรม
ของนกัการเมืองก็หาไดเ้บาบางลงไม่  ตรงกนัขา้มกลบัมีการแบ่งแยกแบ่งฝ่ายกนัอย่างชดัเจนการ
กล่าวหากนัอยา่งรุนแรงดว้ยความพยาบาทอาฆาตกนั  จนเป็นเหตุท าให้ประชาชนในประเทศส่วน
หน่ึงแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายและท าร้ายซ่ึงกนัและกนัอยา่งชดัเจน  ถา้เราวิเคราะห์อยา่งลึก ๆ แลว้ 
จะพบว่า  สาเหตุของปัญหาส่วนหน่ึง คือ ตัวของนักการเมืองเองท่ีมีพฤติกรรมเช่นนั้ น  อัน
เน่ืองมาจากการขดัเกลาทางสังคม ตั้งแต่การอบรมเล้ียงดูท่ีแต่ละครอบครัวอบรมสั่งสอนประพฤติ
ปฏิบติัสืบต่อกันมา  และการขดัเกลาทางสังคมจากสถาบนัการขดัเกลาทางสังคมมีรูปแบบและ
วิธีการขัดเกลาเป็นไปอย่างไร  โดยเฉพาะสถาบันทางศาสนา การเรียนรู้และการปฏิบัติตาม
หลกัธรรมค าสอนทางศาสนาของแต่ละคนนั้นมีการเรียนรู้ และการปฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัท่ีแทจ้ริง
หรือไม่อยา่งไร  ในส่วนของพระพุทธศาสนานั้น มีหลกัธรรมค าสอนท่ีเป็นสัจธรรมเป็นประโยชน์
และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรมใน
สังคมไดอ้ยา่งดี  นกัการเมืองเหล่านั้นไดเ้รียนรู้และยดึถือปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งแทจ้ริงเพียงใดแค่ไหน
อยา่งไร 
 ในเร่ืองปัญหาของภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ก็เป็นช่วงท่ีมีภาวะตกต ่าค่อนขา้งรุนแรง  ความ
วิกฤติทางเศรษฐกิจได้กลายมาเป็นปัญหาของคนในสังคมอย่างชัดเจน เช่น ปัญหาอาชญากรรม
ประเภทต่าง ๆ   ปัญหาการว่างงาน  ปัญหาโรคซึมเศร้า โรคประสาทหรือโรคจิต อตัราการฆ่าตวั
ตายก็เพิ่มข้ึน  ส่งผลไปถึงปัญหาในครอบครัว  ปัญหาเร่ืองการศึกษา  จนกลายเป็นปัญหาสังคม
ขนาดใหญ่ท่ีรัฐบาลพยายามท่ีจะแกไ้ขแต่ก็ยงัไม่สามารถท าให้ปัญหาเหล่านั้นบรรเทาลงไดก้ลบัแต่
จะมีปัญหาท่ีตอ้งตามแกไ้ม่มีส้ินสุด   

แต่อยา่งไรก็ตาม ในภาวะวกิฤติเศรษฐกิจเช่นน้ี  ก็ไดมี้การแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ทฤษฎีแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนทั้งปรัชญาและวธีิการด าเนินการเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ให้เหมาะสมกบัสภาพการด ารงชีพของคนในสังคม  และเพื่อความย ัง่ยืนของเศรษฐกิจในอนาคต  
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โดยไม่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท่ีตกต ่าอีกต่อไป   เพราะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมี
สาระส าคญัอยูต่รงท่ีการพึ่งพาตนเอง  เพื่อความมัน่คงในชีวิตมากกวา่ท่ีจะมุ่งแสวงหาแต่ก าไรอยา่ง
เดียว  ซ่ึงเป็นแนวทางการด าเนินเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความ
มัน่คงในชีวิต  และการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข  นัน่หมายถึง  มุ่งให้ทุกคนท ามาหากิน
อยา่งพอมีพอใชต้ามอตัภาพหรือศกัยภาพของตนเสียก่อน  เม่ือพอมีพอใชแ้ลว้จึงค่อยน าไปแบ่งปัน
สงเคราะห์แก่ผูอ่ื้น  หรือคา้ขายเพื่อเป็นทุนส ารองการด ารงชีพในอนาคต  ถา้เราวิเคราะห์ดูแลว้ จะ
พบวา่ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งท่ีจะให้คนรู้จกัตนเอง เขา้ใจตนเอง ศึกษาตนเอง ลดความโลภ 
ความเห็นแก่ตวัของตน  โดยมองคนในมิติของความสัมพนัธ์ระหว่างคน กับชุมชนและสังคม  
มากกวา่ดา้นเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว  ท่ีมองคนเป็นเพียงมนุษยเ์ศรษฐกิจคิดแต่เอาก าไรให้มากท่ีสุด 
หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ มุ่งกระตุน้ความโลภของคนมากเกินไป จนลืมความเป็นมนุษยท่ี์แทจ้ริง 

จากสภาพการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว  ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วจะพบว่า  การพัฒนา
เสริมสร้างความเขม้แข็งฐานรากของสังคมเพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล  มีคุณภาพและย ัง่ยืน ใน
ระยะท่ีผ่านมานั้นยงัไม่มีความกา้วหน้าเท่าท่ีควร  นัน่เพราะว่าไม่ได้สร้างฐานรากจากภายใน คือ 
จิตใจคน แต่มุ่งเน้นสร้างหรือพึ่งพาจากฐานรากทรัพยากรภายนอก คนในสังคมจึงขาดภูมิคุม้กนั
และรู้ไม่เท่าทนัสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน จึงไม่สามารถปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
ของสังคมจากกระแสโลกาภิวตัน์  เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการละเลยองคป์ระกอบหรือปัจจยับางส่ิง
บางอย่างท่ีส าคญัในการพฒันาเสริมสร้างฐานรากของสังคมประเทศชาติ คือ การพฒันาจิตใจ ถ้า
เป็นเช่นนั้นสังคมจะต้องมีการปรับเปล่ียนท่าทีของคนในสังคมใหม่  เร่ิมตั้ งแต่บุคคล  สถาบัน
ครอบครัว  ชุมชนไปจนถึงสังคมประชาชาติ  นั่นหมายถึง จะไม่มุ่งเฉพาะแต่เร่ืองวตัถุนิยมหรือ
บริโภคนิยมเท่านั้น  ควรสนใจและใส่ใจในเร่ืองคุณค่าทางจิตใจและคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ 
ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดการประสานกลมกลืนเก้ือกูลกนัอยา่งสมดุลกนัระหวา่งวตัถุกบัจิตใจ 

การท่ีจะท าให้เกิดการพฒันาท่ีสมดุลกนัระหวา่งวตัถุกบัจิตใจ เพื่อเสริมสร้างฐานรากของ
สังคมให้เขม้แข็งอนัน าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุลมีคุณภาพและย ัง่ยืนนั้น  สังคมไทยส่วนใหญ่เป็น
พุทธศาสนิกชน  มีหลกัธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติัและเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีดี  การท่ีจะให้คนเราสามารถแก้ปัญหาดว้ยปัญญาของตนเองไดน้ั้น  
ตอ้งมีกระบวนท่ีจะสร้างปัญญา  พร้อมกบัการสร้างความเขม้แข็งดา้นจิตใจหรือสร้างภูมิคุม้กนัใน
ตัวบุคคลนั้ น ๆ ด้วย  จึงสมควรและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยการเรียนรู้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาทมาบูรณาการประยุกต์ใช้เป็นหลักการ อุดมการณ์และแนวทางในการ
พึ่งตนเองและพึ่งพากนัในสังคม เพราะหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมีความสัมพนัธ์
และเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของสังคมไทยมาชา้นานแลว้ อีกทั้งสังคมไทยก็มีจุดแขง็อยูท่ี่มีหลกัธรรมค า
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สอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นรากฐาน ในการจดัระเบียบสังคม ดงันั้น การแกปั้ญหาสังคม
ควรจะเอาจุดแข็งของตนเองมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  แต่ถ้าจะน า  แนวคิดและ
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาทมาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาในฐานะเป็นเพียงแค่รูปแบบ
พิธีกรรมทางศาสนา หรือวิธีการทางสังคมท่ีก าหนดข้ึนเท่านั้นคงไม่ไดผ้ลตามหลกัการเรียนรู้ของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทอยา่งแน่แท ้  การท่ีจะไดป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ในหลกัธรรมค าสอน  ผู ้
เรียนรู้หลกัธรรมค าสอน และเพื่อให้ไดป้ระโยชน์จากหลกัธรรม ตอ้งพิจารณาไตร่ตรองเน้ือหาหรือ
ความหมายของหลกัธรรมค าสอนดว้ยปัญญา  พร้อมทั้งประพฤติปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งแทจ้ริงตาม
ค าสอนนั้น   มิฉะนั้น ก็จะไม่ไดรั้บประโยชน์อะไรจากการศึกษาเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนท่ีแทจ้ริง 

สังคมจะเจริญหรือเส่ือม สุขหรือทุกขก์็ข้ึนอยูก่บัการเรียนรู้และการประพฤติปฏิบติัของคน
ในสังคมเอง  ถา้คนในสังคมไม่สนใจและใส่ใจในเร่ืองศีลธรรม คุณธรรม  และจริยธรรม มุ่งแต่ส่ิง
ท่ีเป็นวตัถุนิยมสนใจแต่ในเร่ืองของการบริโภคท่ีเกินตวั  ไม่พยายามท่ีจะสร้างคุณค่าแห่งความพอดี
ให้เกิดข้ึนกบัตนเองและสังคม   จิตใจของคนในสังคมก็จะเป็นไปเพื่อความโลภ  ความโกรธ ความ
หลงผดิ มุ่งแต่ผลประโยชน์ของตนและพวกพอ้ง  การเอารัดเอาเปรียบ การเบียดเบียนกนั การท าลาย
ลา้งกนัก็มีมากข้ึน  แต่ถา้คนในสังคมสนใจ และใส่ใจศึกษาหรือเรียนรู้เร่ืองศีลธรรมคุณธรรมท่ีเป็น
ฐานรากแห่งความเจริญและความสงบสุขท่ีแทจ้ริงของชีวิตตนแลว้  จะท าให้ชีวิตของตนมีคุณค่า  
และมีคุณภาพชีวติท่ีดีท่ีประเสริฐ สามารถพึ่งตนเองได ้ และยงัเป็นท่ีพึ่งพาของผูอ่ื้นไดด้ว้ย 
 

๔.๒  หลกัการและกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนาเถรวาท 
จากข้อมูลการเสวนาสภาพการณ์ปัญหาสังคมในปัจจุบัน  ได้มีการกล่าวถึงสถาบัน

พระพุทธศาสนาในแง่ของการบริหารจดัการและการควบคุมดูแลการประพฤติปฏิบติัของบุคลากร
ทางพระพุทธศาสนาอนัส่งผลกระทบถึงกระบวนการเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนดว้ย  เช่น  การปฏิบติั
ตวัไม่เหมาะสมสมณวตัรของพระภิกษุบางรูป  ซ่ึงเป็นข่าวทางส่ือสารมวลชนเป็นระยะ ๆ ตลอดมา  
อีกทั้งยงัมีพระภิกษุบางรูปตั้งตนเป็นเกจิอาจารยป์ลุกเสกเคร่ืองรางของขลงั  โดยมิได้แนะน าสั่ง
สอนในสาระของพุทธธรรมท่ีแท้จริง  ท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในสาระหลกัธรรมค าสอนท่ี
แทจ้ริง  อีกทั้งยงัเป็นการอาศยัพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์แก่ตนและพวกพอ้ง  ท าให้ระบบทุน
นิยม  และบริโภคนิยมเกิดข้ึนในกลุ่มพุทธศาสนิกชน  ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีถา้พิจารณากนัดว้ยเหตุ
ดว้ยผลแลว้จะพบวา่ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนในพุทธศาสนา
เถรวาทเป็นอยา่งยิง่ 

หลกัการของพระพทุธศาสนาเถรวาทในแนวคิดของมนุษยนิ์ยมถือวา่ มนุษย ์คือ  ผูท่ี้เป็นตวั
วดัและก าหนดทุกส่ิงทุกอย่างอันเน่ืองด้วยเร่ืองของมนุษย์เอง  ดังท่ีมีกล่าวไวใ้นสุตตันตปิฎก   



 ๒๑๑ 

ขทุทกนิกาย  สุตตนิปาตวา่  “บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่  เป็นผูป้ระเสริฐเพราะชาติก็หาไม่  
(แต่) เป็นคนเลวเพราะการกระท า  เป็นผูป้ระเสริฐก็เพราะการกระท า”๓ จะเห็นไดว้า่ ในค าสอนจะ
บ่งบอกใหรู้้วา่การจะเป็นคนดีหรือคนชัว่ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัชาติตระกูล  แต่ข้ึนอยูก่บัการกระท าของตวั
มนุษยน์ัน่เอง เพราะมนุษยส์ามารถประกอบกรรมเปล่ียนแปลงสถานภาพของตนเองและอ่ืน ๆ ได ้ 
มนุษยจึ์งถูกเรียกว่า  เป็นสัตวป์ระเสริฐ  แต่ความประเสริฐไม่ใช่เป็นของมีมาแต่ก าเนิด  หากแต่ว่า  
ความประเสริฐไดม้าโดยคุณสมบติัท่ีไดรั้บการเรียนรู้ ฝึกอบรม การประพฤติปฏิบติัและการพฒันา
ฝึกฝนจากการเรียนรู้ภายหลงัท่ีไดเ้กิดมามีสภาพเป็นมนุษยแ์ลว้  คุณสมบติัเหล่าน้ีสรุปออกมาไดคื้อ 
การมีความคิด  มีคุณธรรมจริยธรรมและการใชปั้ญญาอยา่งมีเหตุผล  และมนุษยก์็อาศยัคุณสมบติั
เหล่าน้ี  เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัอนัเป็นตน้ตอและศูนยร์วมแห่งคุณค่าทั้งปวงของมนุษย ์  
มนุษย์กับประโยชน์สุขของมนุษยเ์ป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด  หลักธรรมค าสอนต่าง ๆ  มุ่งรักษา มุ่ง
เสริมสร้าง  มุ่งธ ารง  และพฒันามนุษยธรรมในโลกมนุษย ์ นอกจากจะรับรองและเชิดชูคุณค่าของ
ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์แลว้  ยงัก าหนดใหม้นุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้  และมาตรการของ
ทุกส่ิงทุกอยา่ง  โดยถือวา่  มนุษยเ์ป็นไปตามกรรมตามหลกัความเช่ือวา่  มนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง  ผูค้งไว ้ 
ผูต้กแต่ง  ผูท้  าลายและเป็นผูรั้บผดิชอบต่อชีวติมนุษยเ์องและต่อโลก  
 พระพุทธเจา้ทรงเป็นนักมนุษยนิยม ในฐานะท่ีว่าพระสัจธรรมท่ีได้ทรงประกาศแก่มวล
มนุษยก์็ดี  การคน้พบพระสัจธรรมของพระองค์ก็ดี  ตลอดจนพระจริยาวตัรท่ีทรงแสดงออกก็ดี  
เป็นไปเพื่อมนุษยแ์ละประโยชน์สุขของมนุษย ์ อนัเป็นผลมาจากความเพียรพยายามของมนุษย ์ (คือ
พระองค์เอง)  ทั้งส้ิน  เช่น การคน้พบพระสัจธรรมของพระองค์  ทรงตรัสบอกไวอ้ย่างแจ่มชดัว่า  
ไดม้าจากการปฏิบติัของพระองคเ์อง  หาไดม้าจากการดลบนัดาลของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิลึกลบัใด ๆ ก็หา
ไม่  และเป็นสัจธรรมท่ีเน้นถึงเจตจ านงอิสระของมนุษย ์ เน้นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษยว์่ามี
เหนืออยูส่ิ่งอ่ืนใด  

พระพุทธเจา้ทรงสอนให้มนุษยส์นใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัมนุษย ์ ชีวิตมนุษย ์ โดยการกระท า
ของมนุษยเ์อง คือ สอนเร่ืองทุกข์และการดบัทุกข์ของชีวิตมากกว่าท่ีจะไปสนใจกบัเร่ืองท่ีไม่ให้
ผลประโยชน์แก่การด าเนินชีวิตของมนุษย์  เน้นการยกย่องเชิดชูความเป็นมนุษย์และการมี
มนุษยธรรม  การช่วยเหลือเผื่อแผซ่ึ่งกนัและกนั  การใช้จิตใจและความเป็นมนุษย์มาเป็นเคร่ืองวดั
คุณค่าของความเป็นมนุษย ์ และไดป้ฏิเสธแนวความคิดท่ีลดคุณค่าของมนุษยใ์ห้ต ่ากว่าวตัถุ  อนั
ก่อให้เกิดการแบ่งแยกความเหล่ือมล ้ าตลอดจนการเห็นแก่ตวั  ความไม่เป็นธรรม  การเอารัดเอา
เปรียบกนัในหมู่มนุษย ์ความดีของมนุษย ์ คือ ความสุข  และความสุขของมนุษย ์คือ ความดี  มนุษย์

                                                 
๓ข.ุสุ. ๒๕/๓๐๖/๓๒๒-๓๒๓.   



 ๒๑๒ 

จะมีความดีงามทั้งพฤติกรรม  จิตใจ  และปัญญาจะตอ้งมีการฝึกฝนพฒันาตนเองให้ดีข้ึนไป ปัจจยั
เง่ือนไขท่ีจะช่วยให้เกิดความดีงามและความสุขของมนุษย ์ คือ  การพฒันาตนเองด้วยการศึกษา  
เพราะการศึกษาจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะช้ี
แนวทางการศึกษาไวด้งัพุทธพจน์ท่ีว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็การตั้งอยูใ่นอรหัตผลยอ่มมีไดด้ว้ย
การศึกษาโดยล าดบั  ดว้ยการท าโดยล าดบั  ดว้ยความปฏิบติัโดยล าดบัอยา่งไร  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  
กุลบุตรในธรรมวนิยัน้ีเกิดศรัทธาแลว้ยอ่มเขา้ไปใกล ้ เม่ือเขา้ไปใกลย้อ่มนัง่ใกล ้ เม่ือนัง่ใกลย้อ่มเง่ีย
โสตลงแลว้ย่อมฟังธรรม  คร้ันฟังธรรมแลว้ยอ่มทรงธรรมไว ้ ย่อมพิจารณาเน้ือความแห่งธรรมท่ี
ทรงไวแ้ลว้  เม่ือพิจารณาความอยู ่ ธรรมทั้งหลายยอ่มทนไดซ่ึ้งความพินิจ  เม่ือธรรมทนความพินิจ
ให้อยู่  ฉันทะย่อมเกิด  เม่ือเกิดฉันทะแล้ว  ย่อมอุสาหะ  คร้ันอุตสาหะแล้วย่อมไตร่ตรอง  คร้ัน
ไตร่ตรองแลว้  ยอ่มตั้งความเพียร  เม่ือมีตนส่งไปแลว้ยอ่มท าให้แจง้ชดัซ่ึงบรมสัจจะดว้ยกาย  และ
ยอ่มแทงตลอดเห็นแจง้บรมสัจจะนั้นดว้ยปัญญา”๔   

พระพุทธศาสนาเถรวาทมีการศึกษาหรือการเรียนรู้ตาม ไตรสิกขา  ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการ
พฒันามนุษยท์ั้ง ๓ ดา้นคือ 

๑)  การอบรมพฒันากาย  เป็นการพฒันาการกระท าท่ีมุ่งเน้นให้กระท าแต่ส่ิงท่ีดีงาม อนั
เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๒)  การอบรมพฒันาจิต  เป็นการฝึกจิตให้สงบน่ิง มีสติท่ีมัน่คงพร้อมท่ีจะแกปั้ญหาทุก ๆ
เร่ืองดว้ยความไม่ประมาท  

๓)  การอบรมพฒันาปัญญา เป็นการพฒันาองค์ความรู้หรือการพฒันาการเรียนรู้ สามารถ
น าความรู้ของตนท่ีไดจ้ากการศึกษาการเรียนรู้ไปใชใ้ห้เกิดคุณค่าต่อชีวติของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเจริญงอกงามยิง่ข้ึน 

เส้นทางการเรียนรู้ตามไตรสิกขา เป็นการเรียนรู้การประพฤติปฏิบติัธรรมตามหลกัการ
เรียนรู้ในพุทธศาสนาเถรวาท การประพฤติปฏิบติัธรรมในหลกัไตรสิกขามีนัยในการอธิบายได้
ในทางปฏิบติั คือ เป็นการประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อผลในทางโลกหรือผลทางสังคม อนัเป็นผลท่ีจะ
ท าให้สังคมโลกเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และการประพฤติปฏิบติัเพื่อผลในทางธรรม 
ซ่ึงเป็นผลทางดา้นจิตใจโดยตรง อนัเป็นผลท่ีจะท าให้เกิดความสงบสุขในชีวิตประจ าวนั สมดงัท่ี
พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่  

 
 

                                                 
๔ม.ม. ๑๓/๒๓๘/๒๐๔-๒๐๕.  



 ๒๑๓ 

ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  ธมฺมจารี   ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ  
เอสานิส โส  ธมฺเม สุจิณฺเณ น  ทุคฺคตึ  คจฺฉติ  ธมฺมจารีติ ฯ๕  
 

 ซ่ึงแปลความอธิบายไดว้า่ “ธรรมแลยอ่มรักษาผูป้ระพฤติธรรมเป็นปกติวิสัย ธรรมท่ีบุคคล
ประพฤติดีแลว้ยอ่มน าสุขมาให้  น่ีเป็นผลแห่งธรรมท่ีประพฤติดีแลว้  ผูป้ระพฤติเป็นปกติวิสัยยอ่ม
ไม่ไปสู่ทุคติ”   

จึงกล่าวได้ว่า เม่ือมนุษยมี์การศึกษามีการพฒันาท่ีถูกตอ้งก็จะท าให้การด าเนินชีวิตของ
มนุษยมี์ความสุขสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  เพราะการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขาเพื่อผลในทางธรรม จะพบทุก
ส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นเร่ืองของมนุษย ์ ส่งผลให้มนุษยมี์จิตใจสูงข้ึน มีคุณภาพเกิดปัญญาท่ีดีงาม  และมี
ภูมิคุม้กนัตนเองสามารถด ารงชีพอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข อีกทั้งยงัสร้างคุณธรรมทางสังคมข้ึน  
เช่น การรู้จกัตนเอง  การเสียสละเพื่อส่วนรวม  ความกตญัญู เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  เป็นตน้  
อนัเป็นพืชพนัธ์หนุนน าให้มนุษยเ์กิดความดีและความสุข  และหนัมาตระหนกัเอาจริงเอาจงัในการ
สร้างความดีเพื่อเพิ่มพูนความสุขแก่ตนเองและสังคม  ส่วนการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขาเพื่อผลทาง
โลก  จะท าให้รู้จักตนเอง รู้จกับทบาทและหน้าท่ีของตน ทั้ งหน้าท่ีโดยสมมุติและหน้าท่ีตาม
ธรรมชาติ  ปฏิบติัหน้าท่ีการงานของตนไม่ให้เกิดความบกพร่อง เตือนตนเอง บอกตนและสอน
ตนเองได ้  มีความรับผิดชอบดว้ยสติปัญญา มีความระมดัระวงัไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต  มี
หลกัการบริหารจดัการท่ีดีท าให้เป็นผู ้ เก่งคน  เก่งงาน  และเก่งคิด  นั่นคือ  เขา้ใจตน  เขา้ใจคน  
เขา้ใจงาน 

กระบวนการเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นเร่ืองใหญ่ เพราะ
ชีวิตของมนุษยเ์ป็นชีวิตแห่งการเรียนรู้  การฝึกฝน  การพฒันา ในพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่า 
ความรู้ท่ีมีคุณค่าต่อมนุษยก์็คือ ความรู้ท่ีช่วยให้มนุษยส์ามารถปกป้องตนเองให้อยูร่อดปลอดภยัจาก
ความทุกขต่์าง ๆ ของชีวติ พูดง่าย ๆ คือ สามารถช่วยเหลือหรือพึ่งพาตนเองไดน้ัน่เอง  ซ่ึงความรู้ท่ีมี
คุณค่า คือ “ ความรู้ความฉลาดในส่ิงท่ีดีท่ีควรท า    ความรู้ความฉลาดในส่ิงท่ีชัว่ควรละ  และความรู้
ความฉลาดท่ีจะท าให้บรรลุถึงส่ิงท่ีดีและรอดพน้จากส่ิงท่ีชัว่”๖ แต่เม่ือมนุษยถู์กหล่อหลอมความ
สะดวกสบาย  ความอุดมสมบูรณ์ด้วยวิทยาการหรือเทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นอย่างดี  ท าให้สภาพ
จิตใจของมนุษยต์กอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของสภาพแวดลอ้มดงักล่าว  จิตใจก็มีความโน้มเอียงท่ีจะเห็น
แต่สะดวกสบาย และความง่ายเท่านั้น จึงท าให้มนุษยไ์ม่มีความอดทน  ไม่ต่อสู้กบัความล าบาก  

                                                 
๕ข.ุวมิาน. ๒๖/๓๓๒/๓๑๔. 
๖ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๐๔. 



 ๒๑๔ 

จิตใจอ่อนแอและใจเสาะเปราะบาง  ไม่สามารถพึ่งพาตนเองไดค้อยแต่จะให้ผูอ่ื้นมาเป็นท่ีพึ่งของ
ตน  การเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนาเถรวาทเป็นกระบวนการท างานประสานสัมพนัธ์เป็นปัจจัย
หนุนเน่ืองกนัทั้งทางดา้น คือ พฤติกรรม  จิตใจและปัญญา  ลกัษณะความสัมพนัธ์ของชีวิตทั้งสาม
ดา้น  ไดแ้ก่  

๑)  ดา้นพฤติกรรม  เป็นความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางดา้นวตัถุและทางสังคม  ตั้งแต่
ปัจจยั ๔  ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ   รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนถึงกบัเพื่อนมนุษย์
ดว้ยกนั ดว้ยพฤติกรรมทั้งทางกายและทางวาจาทั้งการรับเขา้และการแสดงออก 

๒)  ดา้นจิตใจ  เป็นการส่ือสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมทั้งหมดทั้งท่ีรับเขา้และแสดงออก  นัน่คือ 
การรับรู้เขา้มาและการแสดงออกไปแต่ละคร้ัง ไม่วา่จะเป็นการกระท า  การพูด  หรือการคิดอยา่งไร  
ยอ่มเกิดจากความตั้งใจ  เจตจ านงหรือจงใจท่ีมีแรงจูงใจอยูเ่บ้ืองหลงั  แรงจูงใจนั้นอาจจะเป็นทั้งท่ีดี
และหรือท่ีร้ายก็ได ้เช่น ความรัก ความเมตตา ความโกรธ  ความเกลียด  ความชอบ  ความอยากได ้ 
เป็นต้น  เหล่าน้ีล้วนเป็นตวัเลือกส่ือสัมพนัธ์ในการรับข้อมูลข่าวสารและการแสดงพฤติกรรม
ออกไป   ความส่ือสัมพนัธ์กับพฤติกรรมเป็นการด าเนินชีวิตด้านจิตใจ  เป็นเร่ืองของคุณธรรม
จริยธรรม  ความดีงามหรือความชัว่  ท่ีแสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจวา่ มี
ความเขม้แขง็  มีความอดทน  มีความเพียรพยายาม  และมีสติสมาธิเพียงใด 

๓)  ด้านปัญญา  เป็นการแสดงออกของพฤติกรรมทั้ งหมด  ว่ามีการแสดงออกภายใน
ขอบเขตอย่างไร  ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทั้งหมดนั้นข้ึนอยู่กบัความรู้และขอ้มูลท่ีมีอยู่  เรามี
ความรู้แค่ไหนเราก็มีพฤติกรรมแค่นั้น นัน่หมายความวา่ เรามีพฤติกรรมภายในขอบเขตของความรู้
ท่ีเรียกว่า ปัญญา  ถา้ปัญญาเราขยายออกไปมีปัญญามากข้ึน  พฤติกรรมของเราก็จะขยายกวา้งข้ึน
ซับซ้อนมากข้ึนและเกิดผลยิ่งข้ึนในการด าเนินชีวิต  จึงกล่าวได้ว่า  คนมีความรู้น้อย  ปัญญาก็จะ
นอ้ย  พฤติกรรมท่ีแสดงออกก็เป็นไปตามอารมณ์หรือความรู้สึกเท่านั้นยอ่มไม่เกิดผลตามท่ีตอ้งการ
อยา่งแทจ้ริง  แต่ตรงกนัขา้มคนท่ีมีความรู้มากคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลเขา้ใจแจ่มแจง้  พฤติกรรมท่ี
แสดงออกก็จะถูกตอ้งเหมาะสมตลอดเวลา 

การด าเนินชีวิตทั้งสามดา้นน้ีตอ้งอิงอาศยัซ่ึงกนัและกนัและส่งผลต่อกนั เป็นความสัมพนัธ์
เชิงปัจจยัของชีวิตทั้งสามดา้นในกระบวนการเรียนรู้  เช่น เราจะท าอะไรเราจะตอ้งมีแรงจูงใจหรือ
ความตั้ งใจส่วนจะท าได้มากน้อยเพียงใดก็ข้ึนอยู่กับปัญญา  และในทางสัมพันธ์กลับกัน  เรา
ตอ้งการอะไรคิดอยากได้อะไรก็จะตอ้งอาศยัพฤติกรรมเป็นเคร่ืองมือในการแสดงออกมาสนอง
ความตอ้งการของตนเอง  เพื่อท าให้ตนเองสมความปรารถนา  ตนเองไดมี้ความสุข  ตนเองพน้จาก
ความทุกข์   ทั้งหมดตอ้งอาศยัปัญญาเป็นขอบเขตของการกระท า แต่ปัญญาจะพฒันาไปไดก้็ตอ้ง
อาศยัพฤติกรรมในการแสวงหาความรู้ในการหาขอ้มูล  พร้อมกนันั้นปัญญาก็ตอ้งอาศยัจิตใจดว้ย



 ๒๑๕ 

เหมือน  จิตใจท่ีมีความพยายามขยนัหมัน่เพียร  จิตใจท่ีมีสมาธิ  มีสติท่ีแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านก็จะท าให้
ปัญญาพฒันายิ่งข้ึน  ดงันั้น กระบวนการของชีวิตของมนุษยท่ี์ด าเนินไปจึงส าคญัมากส าหรับการ
เรียนรู้ทั้งหมด  พฤติกรรม  จิตใจ  และปัญญา  ทั้งสามส่วนน้ีเราตอ้งน ามาประกอบเขา้ดว้ยกนัใน
การพฒันาตนเอง  ไม่ใช่น าเพียงส่วนใดส่วนหน่ึงมาใชเ้ท่านั้น 

เร่ืองหลกัการและกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น
สอดคลอ้งกบังานวิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิตของ ไพรัช  สู่แสนสุข๗ เร่ือง “หลกัการและ
กระบวนการของการเรียนรู้และการสอนตามหลกัพุทธศาสตร์”  ซ่ึงไดส้รุปวา่ หลกัพุทธศาสตร์ มี
ผลต่อการพฒันาการเรียนรู้และการพฒันาชีวิตในทุกระดบั  การเรียนรู้ในระดบัสูงสุด คือ การมี
ปัญญารู้ส่ิงต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งตามความเป็นจริง (เกิดวิชชา) ท าให้สามารถจดัการแกปั้ญหาใด ๆ ได ้ 
โดยมีเคร่ืองมือท่ีช่วยต่อกระบวนการเรียนรู้นั้น ๆ  คือ ศรัทธา  วริิยะ  สติ  สมาธิ  และปัญญา 

นอกจากน้ี  ยงัมีงานงานวิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิตของ  ดลพัฒน์  ยศทอง๘  เร่ือง 
“การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามแนวพุทธศาสตร์”  ซ่ึงสรุปไดว้า่ รูปแบบ
การศึกษา คือ การพฒันาตามแนวพุทธศาสตร์ท่ีเป็นการพฒันาท่ีถูกทาง (สัมมาพฒันา) และการ
พฒันาท่ีได้สมดุล (สมพฒันา) จะน าไปสู่ผลส าเร็จในการพฒันาท่ีย ัง่ยืนได้  ด้วยการศึกษาแบบ
ไตรสิกขา  ท่ีพฒันาคนทั้งดา้นพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา  ซ่ึงการศึกษาเช่นน้ีตอ้ง
ศึกษาทั้ งเน้ือหา (ปริยติั) การลงมือปฏิบัติ (ปฏิบัติ) เพื่อให้เข้าใจปฏิจจสมุปบาท คือ กฎแห่ง
ธรรมชาติหรือกฎของชีวิต อนัจะน าไปสู่ผลส าเร็จ (ปฏิเวธ) ในกระบวนการเรียนการสอนต้อง
ประกอบไปดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร 

กล่าวไดว้า่ ไตรสิกขาเป็นระบบการศึกษาท่ีสร้างอารยชน  เป็นระบบการประพฤติปฏิบติั
ธรรมท่ีครบถว้นสมบูรณ์  อีกทั้งทั้งยงัมีขอบเขตครอบคลุมเน้ือหาของอริยมรรคทั้งหมด  เป็นระบบ
การศึกษามาตรฐานท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับหลกัการการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  
พระพุทธเจา้ทรงใหค้วามส าคญักบัไตรสิกขาเป็นอยา่งยิง่ดงัพุทธพจน์ท่ีกล่าวกบัภิกษุวชัชีบุตรวา่ 

                                                 
๗ ไพรัช  สู่แสนสุข, “หลกัการและกระบวนการของการเรียนรู้และการสอนตามหลกัพุทธ

ศาสตร : การวิเคราะห์พระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะครุศาสตร์ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), บทคดัยอ่. 

๘ดลพฒัน์  ยศธร, “การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามแนวพุทธ
ศาสตร์” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 
บทคดัยอ่. 



 ๒๑๖ 

“...เธอจงศึกษาในสิกขา ๓ เถิด  คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา  
เม่ือเธอศึกษาทั้งอธิศีลสิกขา  ศึกษาทั้งอธิจิตสิกขา  ศึกษาทั้งอธิปัญญาสิกขาอยู ่ ราคะ 
ก็จะถูกละได้  โทสะก็จะถูกละได้  โมหะก็จะถูกละได้  เพราะการท่ีละราคะได ้ 
เพราะการท่ีละโทสะได ้ เพราะการท่ีละโมหะได ้ ส่ิงใดเป็นอกุศล  เธอก็จกัไม่ท าส่ิง
นั้น  ส่ิงใดเป็นบาป  เธอก็จกัไม่เสพส่ิงนั้น”๙  

 
จะเห็นไดว้า่ การเรียนรู้ในระบบของพระพุทธศาสนาเถรวาท  คือ ไตรสิกขา  อนัไดแ้ก่  ศีล  

สมาธิ  ปัญญา เป็นการพฒันาพฤติกรรม  จิตใจ  และปัญญา  ท่ีก่อให้เกิดศีลธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม
ในสังคม  คือ  มีการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ท าให้ มีพฤติกรรม  มีจิตใจ และมีปัญญาดียิ่งข้ึนไป  แต่
มนุษยส่์วนใหญ่ไม่รู้หลกัการ  ไม่รู้ตวั  ไม่เขา้ใจธรรมชาติของชีวิต  การเรียนรู้  การฝึกหัด  การ
ประพฤติปฏิบติัก็ท  าเพียงเพื่อให้ตนเองด าเนินชีวิตอยู่ไดต้ามอตัทศันคติของตน  หรือเรียนรู้ฝึกหัด  
ประพฤติปฏิบติัด้วยความจ าเป็น  จ  าใจ เพียงเพื่อให้สมความปรารถนาของตนระยะหน่ึงก็หยุด
ปฏิบติั ไม่มีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จึงไม่มีการพฒันาเท่าท่ีควร  อีกประการหน่ึง  คือ ความคลาด
เคล่ือนของความรู้ในการก าหนดผิดหรือจ าผิดท่ีเรียกวา่ สัญญาวิปัลลาส การคิดผิด ท่ีเรียกว่า จิตต
วิปัลลาส  และเขา้ใจผิด ท่ีเรียกวา่ ทิฏฐิวิปัลลาส ๑๐ การท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่มนุษยเ์รายงัมีส่ิงท่ีกั้น
จิตหรือสกดักั้นไวไ้ม่ให้มนุษยเ์กิดปัญญาท่ีแทจ้ริงหรือบรรลุซ่ึงความดีได ้ ซ่ึงทางพระพุทธศาสนา
เถรวาทเรียกหมวดธรรมน้ีวา่ นิวรณ์ ๕๑๑ อนัประกอบดว้ย 

๑)  กามฉันทะ  เป็นกิเลสประเภทโลภะหรือราคะเกิดจากจิต ท่ีก าหนดอารมณ์ดว้ยอ านาจ
แห่งความก าหนัดว่า น่าปรารถนา น่าพอใจ  ยินดีในรูป เสียง กล่ิน รส อยากสัมผสั อยากจบัตอ้ง 
ปรารถนาท่ีจะมี  จะเป็นทั้งในปัจจุบนัและอนาคต จึงท าใหเ้กิดร้อนรุ่มกลุม้ใจอยูเ่สมอ การใชเ้หตุผล
และสติปัญญาก็มีความอ่อนดอ้ยถอยลง 

๒)  พยาบาท  เป็นสภาพจิตท่ีกดเก็บอารมณ์ มองกนัในแง่ไม่ดี  เกิดความไม่พอใจ ไม่ยนิดี 
ไม่ชอบ  มีความโกรธ มีความหงุดหงิด สะสมอยูภ่ายในใจ เป็นกิเลสประเภทโทสะ ท าให้ใชเ้หตุผล 
สติ และปัญญาไม่ไดเ้ตม็ท่ีเพราะใจไปเหน่ียวนึกเอาส่ิงเหล่านั้นข้ึนมานึกมาตรึกอยูต่ลอดเวลา 

                                                 
๙องฺ.ติกฺ. ๒๐/๕๒๔/๒๗๙.  
๑๐องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๙/๖๗. 
๑๑สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , นวโกวาท, พิมพ์คร้ังท่ี ๗๘ , 

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั), หนา้๔๕. 



 ๒๑๗ 

๓)  ถีนมิทธะ  ความง่วงเหงาหาวนอน เซ่ืองซึม  ทอ้แท ้ เบ่ือหน่าย  หงอยเหงา หดหู่ อนั
เป็นจิตสันดานของคนข้ีเกียจ  เป็นอาการของจิตท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักาย  บางคร้ังท าใหห้มดอาลยั
ในชีวติ 

๔) อุทธัจจะกุกกุจจะ  เป็นอาการของการฟุ้งซ่านซ่ึงเกิดข้ึนภายในจิต  เกิดจากการส่ายไป
ของจิตท่ีไม่มีทิศทางท่ีชดัเจน  เป็นลกัษณะของจิตท่ีเล่ือนลอย  เหม่อลอย  ฝันเฟ่ืองไปดว้ยประการ
ต่าง ๆ นานา ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะจิตไม่สงบไม่มีสมาธิ  ท างานอะไรหรือท าส่ิงใดมักไม่ประสบ
ผลส าเร็จ 

๕) วิจิกิจฉา  ความเคลือบแคลงสงสัย  ไม่แน่ใจ  ตดัสินใจอะไรไม่ค่อยได้   เป็นกิเลส
ประเภทโมหะ  มีลกัษณะก่อให้เกิดอาการชะงกังนั  ไม่กลา้พูด ไม่กลา้ประพฤติปฏิบติั  ขาดปัญญา
เป็นเคร่ืองพินิจพิจารณาดว้ยเหตุผลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  

อนัท่ีจริงแล้ว  หมวดธรรมน้ีก็คือ กลุ่มของความโลภ  ความโกรธ  และความหลงนั่นเอง  
แต่ไม่ไดแ้สดงออกมาทางกาย  หรือทางวาจาเพียงแต่เกิดข้ึนภายในจิตใจของมนุษย ์ เป็นเคร่ืองกั้น
จิตของมนุษยใ์นขณะท่ีจะรับความดีเขา้ไปสู่จิต ท าให้สภาพจิตมีความขุ่นมวั เศร้าหมองขาดสติไม่มี
เหตุผล 

ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทอีกประการหน่ึง คือ 
ความเช่ือส่วนบุคคลท่ีเช่ือในเร่ืองไสยศาสตร์  “มนุษยจ์ะเช่ือในเร่ืองของไสยศาสตร์  หรือส่ิงท่ีเร้นลบั  
อนัเป็นความเช่ือท่ีเกิดจากศรัทธาของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่ม  ซ่ึงยงัไม่มีใครพิสูจน์ได ้ แต่ผูท่ี้มีความ
เช่ือก็มีก าลงัใจ  ไดแ้รงขบั  ไดข้อ้ปฏิบติั  ไดข้อ้ห้าม  เพื่อหวงัท่ีจะน าตนเองไปสู่ส่ิงท่ีตอ้งการได ้”๑๒ 
ความเช่ือมีอิทธิพลมากต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นปัจจุบนั  เพราะความเช่ือเป็นปรากฏการณ์
ทางจิตอนัเกิดจากการแสวงหาความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยใ์นเร่ืองของ ความตอ้งการทางดา้น
ร่างกายเพื่อให้ตนเองอยู่รอด  ความต้องการทางด้านสังคมเพื่อให้ตนเองเป็นท่ียอมรับของสังคม  
ความต้องการทางด้านจิตวิญญาณเพื่อขจดัทุกข์ทางใจ  และความต้องการทางด้านปัญญาเพื่อให้
ตนเองเกิดการเรียนรู้  จากการศึกษาพบวา่ความเช่ือของมนุษยมี์ ๓ แบบ๑๓  คือ 

                                                 
๑๒การเสวนากลุ่ม เร่ือง “แนวคิดในการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัในชุมชน”,  ณ ศูนย์

การเรียนรู้วารินช าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี. ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐.  ณ ศูนยก์ารเรียนรู้อ าเภอนานอ้ย  
จงัหวดัน่าน,  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๐.   

๑๓สุวฒัน์  จนัทรจ านง, ความเช่ือของมนุษย์เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพสุ์ขภาพใจ), หนา้ ๗-๘. 



 ๒๑๘ 

๑) ความเช่ือท่ีเกิดจากการศรัทธา  เป็นความเช่ือในศาสนา  ความเช่ือในลทัธิ  ความเช่ือ
ในพระเจา้  ความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ความเช่ือในตวับุคคล หรือความศรัทธาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะปัจเจก
ชน  ความเช่ือเหล่าน้ีเป็นความเช่ือท่ีเกิดจากอารมณ์  เกิดจากความความจงรักภกัดีไวเ้น้ือเช่ือใจ
มัน่ใจและหรือเกิดจากความหลงใหล  อนัเป็นสภาพของจิตในบางคร้ังไม่ต้องการใช้เหตุผลมา
อา้งอิง 

๒) ความเช่ือท่ีเกิดจากการยอมรับวา่ ส่ิงหน่ึงมีอยูห่รือเป็นอยูจ่ริง  โดยการอาศยัพยานหรือ
หลกัฐานและขอ้มูลท่ีสนบัสนุน  ความเช่ือน้ีเป็นความเช่ือท่ีอาศยัเหตุผลเป็นความเช่ือในสภาวะของ
ความเป็นจริงและตนเองก็มีความรู้สึกวา่เป็นเช่นนั้นจริง ๆ  

๓) ความเช่ือท่ีเกิดจากองคค์วามรู้ เป็นความเช่ือท่ีอาศยัขอ้มูลหลกัฐานท่ีสามารถพิสูจน์ได้
ดว้ยประสาทสัมผสั  เป็นความเช่ือท่ีเกิดจากการยอมรับวา่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีอยูจ่ริงซ่ึงสามารถพิสูจน์ได้
ดว้ยประสบการณ์  ความเช่ือแบบน้ีคือความรู้ท่ีมีการพิสูจน์แลว้วา่เป็นความจริงจากประสบการณ์ 

สรุปไดว้า่ความเช่ือของมนุษยท์ั้ง ๓ อย่างน้ี คือ ความเช่ืออนัเกิดจากศรัทธา  ความเช่ืออนั
เกิดจากอารมณ์  และความเช่ืออนัเกิดจากการอา้งเหตุผลท่ีผิด  ความเช่ือท่ีเป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหา
การเขา้ใจผิดในขอ้ธรรมหรือหลกัปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท คือ ความเช่ือท่ีเกิด
จากศรัทธาท่ีปราศจากปัญญา และความเช่ืออนัเกิดจากอารมณ์หรือความตอ้งการเท่านั้น  ซ่ึงมูลฐาน
ของความเช่ือเหล่าน้ีเกิดมาจากความกลวั  โดยเฉพาะความกลวัต่อการท่ีจะตอ้งเผชิญชีวติในปัจจุบนั
และอนาคต  ความวิตกกงัวลท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงเหล่าน้ี  มนุษยจึ์งตอ้งต่อสู้และแสวงหาการเอาตวัรอด  
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรืออ านาจท่ีอยู่เหนือธรรมชาติจึงเป็นเป้าหมายของมนุษยท่ี์จะพึ่งพาได ้  ศาสนาเป็น
ส่ิงหน่ึงท่ีมีกระบวนการตอบสนองความตอ้งการทางจิตวิญาณของมนุษย ์ ความเช่ือทางศาสนาจะ
เป็นตวักระตุน้สร้างแรงจูงใจให้ผูท่ี้ศรัทธาไดม้าเรียนรู้และปฏิบติัเพื่อหาทางออกหรือทางหลุดพน้
จากความกลวัท่ีตนเองมีอยู ่ถึงแมว้า่ศาสนาทั้งหลายจ าเป็นตอ้งอาศยัศรัทธาเป็นองคป์ระกอบในการ
เขา้ไปนบัถือ  แต่ความเช่ือหรือศรัทธานั้นจะแตกต่างกนัถา้ศาสนาท่ีเป็นเทวนิยมมกัจะเน้นศรัทธา
ไปท่ีพระผูเ้ป็นเจา้  พระเจา้หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ส าหรับศาสนาท่ีเป็นอเทวนิยมเช่น พุทธศาสนาเถรวาท 
จะสอนให้มนุษยใ์ชศ้รัทธาเพื่อน าไปสร้างปัญญาหาเหตุผล ปัญญาท่ีวา่น้ีหมายถึง ความรู้ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ตรง  ท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอนไวใ้นกาลามสูตรวา่ จะเช่ือส่ิงใดตอ้งมีการตรวจสอบให้
รอบคอบเสียก่อน นั่นคือ ตอ้งประจกัษ์ดว้ยตนเองเม่ือน าส่ิงนั้นไปปฏิบติัจนบงัเกิดผลท่ีเป็นกุศล
และเป็นประโยชน์ท่ีแทจ้ริง จึงค่อยเช่ือและถือว่าความรู้จากแหล่งนั้นถูกตอ้งใช้ได ้ ส าหรับพุทธ
ศาสนาเถรวาทนั้น ถา้พุทธศาสนิกชนศรัทธาศาสนาเพียงเพื่อสนองความตอ้งการและความกลวัของ
ตนเท่านั้น   จะมีลกัษณะของการศรัทธาศาสนาเพียงแค่มีองค์ประกอบ  คือ  มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือ
อ านาจเหนือธรรมชาติเป็นท่ีพึ่งอนัประเสริฐท่ีส าคญัท่ีสุดมากกว่าหลกัธรรมค าสอนและสมณะผู ้



 ๒๑๙ 

เคร่งในศีลวนิยั  มีการปฏิบติัต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรืออ านาจเหล่านั้นดว้ยพิธีกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเองหรือ
ผา่นบุคคลท่ีเช่ือวา่เป็นบุคคลพิเศษเช่น นกับวช เจา้เขา้ทรง  หมอผ ีเพื่อใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธิคุม้ครองหรือ
ประทานพรให้กบัตนเองสมความปรารถนาในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ  ส่วนใหญ่มีความเช่ือวา่พิธีกรรม
หรือองค์ประธานในพิธีกรรมสามารถจะช่วยขจดัปัดเป่าปัญหาต่าง ๆ ของตนได้  หรืออาจเป็น
เพราะปัจจยัทางสังคมท่ีท าให้มนุษยย์งัยดึติดอยูใ่นพิธีกรรมนั้น ส่วนหลกัธรรมค าสอนในศาสนาจะ
ดีเลิศสักเพียงใดก็มิไดน้ ามาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบติัเพื่อการพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพชีวิตดีข้ึน
และเกิดความสุขท่ีแทจ้ริง  นัน่อาจจะเป็นเพราะวา่ธรรมชาติของมนุษยปุ์ถุชนส่วนใหญ่อยูก่บัความ
เช่ือมากกวา่ท่ีจะอยูด่ว้ยปัญญา  จริงอยูท่ี่วา่พิธีกรรมทางศาสนาท่ีพุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบติักนัอยู่
ได้ก่อให้เกิดคุณค่าหลายประการ เช่น กระตุน้จิตส านึกทางศาสนาและวฒันธรรมประเพณีของ
สังคมไดเ้ป็นอยา่งดี  เป็นเคร่ืองจรรโลงอารมณ์ก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยไมตรีจิตมิตรภาพ  
สามารถก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยต่์อมนุษยด์้วยกนัในสังคม  ช่วยให้ความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยา่งดี พระพุทธศาสนาย ัง่ยนือยูม่าไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ีเพราะมี
พิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ คนส่วนมากมกัจะศรัทธาและนบัถือศาสนาโดยอาศยัพิธีกรรมเป็นส่ือ เพราะ
กระบวนการทางพิธีกรรมจะเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลภายนอกสนใจและเกิดศรัทธาตามมา แต่
พิธีกรรมบางอยา่งไม่สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมค าสอน  ก่อให้เกิดการส้ินเปลืองเงินทองและแรงงาน
เป็นอย่างมาก  อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือของผูแ้สวงหาผลประโยชน์หรือแอบอ้างว่าเป็นผูว้ิเศษท่ี
สามารถบนัดาลหรือสร้างวตัถุบูชาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิสามารถน าไปเป็นเคร่ืองรางของขลงัหรือเคร่ืองน า
โชคแก่ผูถื้อครอบครองส่ิงนั้น เป็นเหตุให้ค  าสอนท่ีเป็นแก่นแทข้องพุทธศาสนาเถรวาทไดรั้บความ
สนใจน้อยลง โดยเฉพาะสังคมบริโภคท่ีเน้นวตัถุนิยมอยา่งเช่นปัจจุบนั  ดว้ยเหตุน้ี เราจึงควรเพียร
พยามท าความดี ให้มากข้ึน  มีความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน  มีสติเร่งเร้าให้ประพฤติแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้งดี
งาม ดงัค าท่ีวา่ “ไม่ถือมงคลต่ืนข่าว  มุ่งกรรม  คิดมุ่งเอาผลจากการกระท า ไม่มุ่งหามงคล”๑๔  นัน่คือ  
ไม่ตอ้งรอคอยอ านาจภายนอกมาดลบนัดาล ท าให้หมกมุ่นฝักใฝ่ละทิ้งความเพียรและการคิดหา
เหตุผลของตน  แต่ให้ด าเนินชีวิตของตนเป็นไปด้วยการกระท าด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัย
อิทธิปาฏิหาริยใ์ด ๆ  สามารถบงัคบัควบคุมจิตใจของตนเองได้พยายามท าส่ิงเหล่าน้ีให้เป็นมิติใหม่  
เช่น  การมีธรรมฤทธ์ิ  หรืออริยฤทธ์ิ  อนัเป็นมงคลท่ีเกิดจากการประพฤติปฏิบติัธรรม  ซ่ึงเป็นหลกั
ของการพึ่งพาตนเอง  หลกัของการท าความเพียร หลกัของการมีเหตุผล  และความเป็นอิสระทาง
จิตใจ  ในเร่ืองส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนาเถรวาทนั้น  มีพุทธพจน์ท่ีกล่าวว่าสกุลต่าง ๆ มีสิง
ศกัด์ิสิทธ์ิประจ าอยู่แลว้ไม่ตอ้งแสวงหาท่ีไหนอีก  ดงัในความพุทธพจน์ท่ีวา่ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  
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ภายในเรือนแห่งตระกูลใด  บุตร ๆ บูชามารดาบิดา  ตระกูลนั้นช่ือว่ามีพรหม  ภายในเรือนแห่ง
ตระกูลใด  บุตร ๆ บูชามารดาบิดา  ตระกูลนั้นช่ือว่ามีเทวดาคนแรก  ภายในเรือนแห่งตระกูลใด  
บุตร ๆ บูชามารดาบิดา  ตระกูลนั้นช่ือวา่มีอาจารยค์นแรก  ภายในเรือนแห่งตระกูลใด  บุตร ๆ บูชา
มารดาบิดา  ตระกูลนั้นช่ือวา่มีบุคคลผูค้วรน าของมาบูชา  ค  าวา่  พระพรหม  ค าวา่  บูรพเทวดา  ค  า
วา่  บูรพาจารย ์ ค  าวา่  อาหุเนยยะ (ผูค้วรน าของมาบูชา)  เป็นช่ือของมารดาบิดา  เพราะมารดาบิดา
เป็นผูมี้อุปการะมาก  เป็นผูคุ้ม้ครองเล้ียงดูบุตร  แสดงโลกน้ีแก่บุตร”๑๕ 

อยา่งไรก็ตาม ความเช่ือเร่ืองพระเจา้ เทพเจา้  เทวดา  อ านาจลึกลบัหรืออิทธิปาฏิหาริยต่์าง ๆ  
จะมีจริงหรือไม่นั้น  ก็ยงัพิสูจน์ไม่ได้เช่นเดียวกนั  คือ ไม่สามารถน ามาแสดงให้เห็นจริงจนตอ้ง
ยอมรับได ้ แต่ถึงไม่สามารถแสดงให้จริงไดส่ิ้งเหล่าน้ีก็มีลกัษณะพิเศษท่ีปรากฏข้ึนบ่อย ๆ ในการ
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  บางคนไม่เคยเช่ือในส่ิงเหล่าน้ีเลย  ต่อมาได้ประสบกบัเหตุการณ์ท่ีน่า
เหลือเช่ือและอยูใ่นเง่ือนไขแห่งความเช่ือนั้น ๆ ก็กลบักลายเป็นคนท่ีมีความเช่ือในส่ิงนั้นอยา่งปักใจ
และเป็นผูห้ลงใหลในส่ิงเหล่านั้นมากข้ึน  แต่ตรงกนัขา้มบางคนมีความเช่ือในส่ิงเหล่านั้นมาตลอด
มีการประพฤติปฏิบติัต่อส่ิงนั้นตามกรรมพิธีดว้ยความศรัทธายิ่ง  ต่อมาไดป้ระสบเหตุการณ์ท่ีแสดง
ให้เห็นวา่ความเช่ือนั้นไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดห้รือส่อเคา้ไม่เป็นจริงตามท่ี
เช่ือ  ท าให้ความเช่ือนั้นสั่นคลอนไม่แน่ใจหรือสุดทา้ยก็กลายเป็นผูท่ี้ไม่เช่ือในส่ิงนั้นเลย  ดงันั้น ใน
เร่ืองความเช่ือเหล่าน้ีจะมีจริงหรือไม่เราไม่ต้องมาเถียงหาเหตุผลหรือพิสูจน์กัน เพราะจะท าให้
ทะเลาะวิวาทแตกความสามคัคีกัน  ปัญหาข้ึนอยู่กับว่า ถ้าส่ิงนั้นมีอยู่จริง เราควรจะมีท่าทีหรือ
ปฏิบติัต่อส่ิงนั้นอยา่งไร  และอะไรคือความสัมพนัธ์อนัถูกตอ้งระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงนั้น  ส่วนผูท่ี้ไม่
เช่ือก็ไม่ตอ้งไปบงัคบัหรือดูถูกดูแคลนในความคิดซ่ึงกนัและกนั  จะเช่ือหรือไม่เช่ือก็ตาม แต่ละ
พวกแต่ละฝ่ายต่างก็ปฏิบติัต่อส่ิงเหล่านั้นไปตามความเช่ือและความไม่เช่ือของตน  ทั้งน้ีตอ้งไม่ให้
เกิดโทษท่ีก่อผลเสียต่อชีวิตคนและเป็นภยัต่อสังคม  ต่างฝ่ายต่างมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีเมตตา
เคารพซ่ึงกันและกัน ผูไ้ม่เช่ือก็สามารถปฏิบัติต่อผูท่ี้มีความเช่ือได้อย่างเหมาะสมและสามารถ
แนะน าให้ปฏิบติัต่อส่ิงท่ีเขาเช่ือในทางท่ีเป็นประโยชน์  เช่น  การท าพิธีบนบานสวดมนตอ์อ้นวอน  
หรือขอให้บนัดาลโชค  มาเป็นการท าเทวตาพลี๑๖ คือ การถวายของแก่เทวดาหรือแผ่ส่วนบุญอุทิศ
แก่เทวดา  อนัเป็นหน่ึงใน ๕ พลี ท่ีพระพุทธเจา้ทรงเห็นชอบใหค้ฤหสัถก์ระท า ไดแ้ก่  ญาติพลี  การ
สงเคราะห์ญาติ  อติถิพลี  การตอ้นรับแขก  บุพเปตพลี  การท าบุญอุทิศให้ผูล่้วงลบั  ราชพลี  การ
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บ ารุงราชการ เช่นการเสียภาษี และเทวดาพลีท่ีกล่าวมาแลว้  ซ่ึงเป็นการปฏิบติัท่ีท าให้เกิดผลดีทั้ง
สองฝ่าย 

ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่  พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนาแบบอเทวนิยมท่ีสอนให้มนุษยใ์ช้
ปัญญาแทนศรัทธา พระพุทธเจา้ทรงสอนให้มนุษยใ์ช้สติปัญญาของตนเป็นท่ีพึ่งของตนเอง การ
เรียนรู้ตามหลักพุทธศาสนาเถรวาทนั้นเป็นปัญญานิยมท่ีให้ความส าคญัของปัญญา  โดยเช่ือว่า
ปัญญาจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการส ารวมกายและวาจาเป็นเบ้ืองตน้  และการควบคุมจิตให้มีความแน่วแน่
สงบมัน่คง  อีกทั้งสอนให้ใชปั้ญญามาประกอบการพิจารณาเพื่อท่ีจะกระท าความดี  ใช้ปัญญาเพื่อ
การก าจดัอวิชชา  ตณัหา  อุปทาน เพื่อท าความเขา้ใจในสัจธรรม  เขา้ใจในกฎธรรมชาติ  เขา้ใจใน
ตวัของมนุษยแ์ละสามารถโยงความรู้จากกฎธรรมชาติมาเพื่อใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัตนเองและผูอ่ื้น
ไดด้ว้ย  ปัญญาท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติของมนุษย ์ คือ 

๑) ปัญญาดา้นคุณภาพ  เป็นปัญญาส าหรับการด าเนินชีวิตในดา้นการประกอบอาชีพการ
งานตลอดจนถึงการศึกษา  เพื่อใหชี้วติประสบผลส าเร็จมีความสุขและเจริญยิง่ข้ึน 

๒) ปัญญาดา้นคุณธรรม  ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินชีวิตในการอยูร่่วมกบัสังคมได้
เป็นอยา่งดี    เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้นควบคู่กนัไป 

ส่วนแหล่งท่ีก่อให้เกิดปัญญาจากการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทมีแหล่งท่ีเกิด ๓ 
แหล่ง ไดแ้ก่   

๑)   ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง  การอ่าน  
๒)  ปัญญาท่ีเกิดจากการคิดใคร่ครวญดว้ยเหตุผล  
๓)  ปัญญาท่ีเกิดจากการประพฤติปฏิบติั    
ส าหรับแหล่งท่ีเกิดในสองขอ้แรกเม่ือท าความเขา้ใจในการศึกษาและวิเคราะห์แลว้จะพบวา่

เป็นเพียงความรู้หรือขอ้มูลท่ีเกิดจากอายตนะกบัการใชเ้หตุผลเท่านั้นยงัไม่อาจก่อให้เกิดความรู้หรือ
ปัญญาท่ีแทจ้ริง   ส่วนแหล่งเกิดปัญญาในขอ้ท่ีสามสามารถให้ความรู้ไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นลกัษณะ
ของการเกิดปัญญาท่ีแทจ้ริง นัน่คือ การน าความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีอยูไ่ปใชใ้นการแกปั้ญหา
และการด ารงชีวติให้มีความสุขท่ีแทจ้ริง  เพราะปัญญามีระดบัสูงกวา่ความรู้หรือทฤษฎีซ่ึงเป็นเพียง
ขอ้มูลท่ีถูกสะสมเก็บเอาไวใ้นรูปของความจ าหรือรูปประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ในมงคลสูตร 
๓๘ ประการ๑๗ คาถาท่ี ๓ สรุปความรู้เป็น ๒ ลกัษณะ คือ ๑) พาหุสัจจะ  การไดเ้รียนไดฟั้งมามาก 
เป็นความรู้เชิงปริยติัหรือความรู้เชิงทฤษฎี ๒) สิปปะหรือศิลปะ คือความช านิช านาญในการ
ประกอบการ ซ่ึงความรู้ทั้งสองลกัษณะน้ีถือวา่เป็นเหตุแห่งความเจริญเป็นมงคลแก่ชีวติ  เป็นความรู้
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ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์และน าไปสู่ความส าเร็จในกิจกรรมทั้งปวงของชีวติ  ตามหลกัของพุทธศาสนา
เถรวาท  ความรู้จริงท่ีเก่ียวกับความเป็นจริงแท้ คือ การเกิดปัญญา  ดังนั้ น คนมีปัญญา คือ ผูท่ี้
สามารถน าความรู้ น าขอ้มูล น าความสามารถ และประสบการณ์ท่ีมีอยูม่าใชใ้นการด าเนินชีวิตและ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมจนเกิดผลดีแก่ชีวิต  นัน่ก็หมายความวา่ ปัญญาจะเกิดข้ึนก็
ต่อเม่ือบุคคล ๆ นั้น สามารถน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนรู้ของตนเองมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตหรือแกปั้ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสมเป็นอย่างดี  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การศึกษา  และจิตใจ  
อยา่งไรก็ตาม การเรียนรู้ท่ีจะส่งผลให้เกิดความรู้หรือปัญญาท่ีแทจ้ริงไดน้ั้นตอ้งข้ึนอยูก่ระบวนการ
เรียนรู้หรือวิธีการได้มาซ่ึงความรู้ว่า  ลักษณะและรูปแบบหรือวิธีการได้มาของความรู้นั้ นมี
กระบวนการเรียนรู้อยา่งไรทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ    

๔.๒.๑  แหล่งเกดิการเรียนรู้ปัจจัยแห่งสัมมาทฏิฐิ   
 การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งแสวงหาความจริงต่าง ๆ ท่ี
เป็นอยู่ตามสภาพความมี ความเป็นตามธรรมชาติ อนัเป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการหยัง่รู้ด้วยปัญญา  
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีแก่ผูเ้รียนรู้จนเกิดสัมมาทิฏฐิ มีกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลกัการเรียนรู้ ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนปริยติั  ขั้นตอนปฏิบติั และขั้นตอนท่ีเป็นผลคือ ปฏิเวธ โดย
อาศยัแหล่งหรือบ่อเกิดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท  ท่ีเนน้ปัจจยัการเกิด  ๒  ประการ คือ 

๑) ปัจจยัภายนอก  หรือ ท่ีเรียกวา่ ปรโตโฆสะ  หมายถึง  การเรียนรู้ตามพระไตรปิฎก ตาม
ต าราจากครูผูส้อนและแหล่งขอ้มูลภายนอกตวั หรือการเรียนรู้จากผูอ่ื้น เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
ผสัสะหรือการสัมผสัของอายตนะทั้ ง ๖ ของมนุษย์  คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ  กับปัจจัย
ภายนอก  คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์หรืออารมณ์ท่ีมากระทบใจ  การ
เสริมสร้างสัมมาทิฏฐิดว้ยปัจจยัภายนอกหรือ ปรโตโฆสะ ตอ้งอาศยัศรัทธาเป็นส าคญั  เม่ือน ามาใช้
ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลดีท่ีสุด  จะต้องมีผูแ้นะน าสั่งสอน  ผูบ้อกกล่าวช้ีแนะ  ผูใ้ห้
ค  าปรึกษา  และผูส้นทนาดว้ย เป็นผูเ้พียบพร้อมดว้ยคุณสมบติั มีความรู้ ความสามารถ  และเทคนิค
วิธีการช้ีแนะอบรมสั่งสอนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถส่งผลให้ส าเร็จลุล่วงบรรลุเป้าหมายได้ตาม
ประสงคด์ว้ยหลกัของความเป็นกลัยาณมิตร  และสัตบุรุษ 

 ปัจจุบนักระบวนการเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีเกิดจาก
ปัจจยัภายนอกมีดว้ยกนัหลายวิธี ทั้งในรูปแบบของกระบวนกลัยาณมิตร และกระบวนการธรรม
สากจัฉา เช่น  

๑.๑) การเรียนรู้โดยตรงจากผูเ้ผยแผ่ธรรมหรือจากพระธรรมทูต  เช่นการฟังเทศน์  
การฟังการบรรยายธรรม  การประพฤติปฏิบติัสมาธิภาวนาตามท่ีผูส้อนไดแ้นะน าอบรม  เป็นตน้ 



 ๒๒๓ 

๑.๒)  การเรียนรู้จากเอกสารหรือต าราจากแหล่งขอ้มูล เช่น การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
จากพระไตรปิฎก  ต าราเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นพระพุทธศาสนา จากห้องสมุดต่าง ๆ  
รวมถึงการศึกษาดูงาน ณ สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา  เป็นตน้ 

๑.๓)  การเรียนรู้จากสถานท่ีหรือส านกัปฏิบติัธรรม เช่น การถือศีลปฏิบติัธรรมในวนั
ส าคญัทางพระพุทธศาสนา  โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ หรือโครงการอบรมธรรม
ทายาท  เป็นตน้ 

๑.๔) การศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาของรัฐในสถานศึกษา ทั้งระดบัประถมศึกษา  
มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา ตามแนวทางการศึกษาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 
๒๕๔๒ 

๑.๔)  การศึกษาตามหลกัสูตรนกัธรรมและเปรียญธรรมในสถานบนัการศึกษาของสงฆ์ 
๑.๕)  การเรียนรู้จากอบรมสัมมนาวิชาการ  เช่น  การประชุมวิชาการ  การประชุมเชิง

ปฏิบติัการการเสวนาวชิาการหรือการสัมมนา  การฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ  โครงการหมู่บา้นสี
ขาว  โครงการชุมชนปลอดอบายมุข  โครงการครอบครัวอยูดี่มีสุข  เป็นตน้  

๑.๖)  การเรียน รู้จากส่ือสารมวลชนต่าง ๆ เช่น วิทยุ  โทรทัศน์   อิน เตอร์เน็ท  
หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร  วารสาร  เป็นตน้  

ลกัษณะรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกในปัจจุบนัน้ีจะเห็นวา่ เป็นการกระตุน้
หรือจูงใจจากภายนอก  เป็นปัจจยัทางสังคมหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นวิธีการแห่งศรัทธา ท่ีเกิดจาก
ความรัก  ความปรารถนาดี และความกระตือรือร้น เป็นลักษณะการเรียนรู้โดยกระบวนการ
กลัยาณมิตรและการเรียนรู้โดยกระบวนการธรรมสากจัฉาหรือการสนทนาธรรม เป็นการเรียนรู้ท่ี
ท าให้เกิดความเขา้ใจ แกข้อ้สงสัยในขอ้ธรรมและหลกัการปฏิบติัต่าง ๆ สมดงัท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัส
ไวว้่า “...เราไม่เล็งเห็นธรรมแมส้ักอยา่งหน่ึงท่ีเป็นเหตุให้กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิด เกิดข้ึน หรืออกุศล
ธรรมท่ี เกิด ข้ึนแล้ว  เส่ือมไป เหมือนความมีมิตรดี (กัลยาณมิตร)เลย  เม่ือบุคคลมี มิตรดี 
(กลัยาณมิตร) กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิด ยอ่มเกิดข้ึน  และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ ยอ่มเส่ือมไป..”๑๘ ซ่ึง
ลักษณะการเรียนรู้โดยกระบวนการกัลยาณมิตรหรือธรรมสากัจฉาน้ีเป็นวิธีการสอนของ
พระพุทธเจา้ท่ีทรงสั่งสอนเช่นเดียวกนั วิธีน้ีพระองคจ์ะทรงใชเ้ม่ือผูท่ี้มาเฝ้าหรือเขา้มาพบนั้นยงัไม่
เล่ือมใสหรือศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ยงัไม่ รู้  ไม่เข้าใจหลักธรรม  ในการสนทนาธรรม
พระพุทธเจา้มกัจะทรงเป็นทั้งผูถ้ามและผูต้อบเพื่อน าคู่สนทนาเขา้สู่ความเขา้ใจหลกัธรรม และ
ความเล่ือมใสศรัทธาในท่ีสุด  หรือแมก้ระทัง่การบรรยายและการตอบปัญหา  พระพุทธเจา้ก็ทรงใช้

                                                 
๑๘องฺ.เอก.๒๐/๗๒/๑๔. 



 ๒๒๔ 

ในท่ีประชุมใหญ่ในการแสดงธรรมประจ าวนั  ท่ีมีพระสงฆ์และประชาชนจ านวนมากท่ีมีความ
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรมและมีความเล่ือมใสศรัทธาอยูแ่ลว้  มาฟังเพื่อหาความรู้ความเขา้ใจ
เพิ่มเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจหรือผูท่ี้มีความสงสัยขอ้งใจในขอ้ธรรมต่าง ๆ  โดยมากมกัจะ
เป็นผูท่ี้นับถือลทัธิหรือศาสนาอ่ืน ๆ มาถามเพื่อตอ้งการรู้ค าสอนของพระพุทธศาสนาหรือน าไป
เปรียบเทียบกบัค าสอนในลทัธิของตน  เป็นตน้  การเรียนรู้จากปัจจยัภายนอกจะเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีท าให้เกิดการรับรู้และการเขา้ใจตรงกนัในขอ้ธรรมต่าง ๆ ของบุคคลและกลุ่มชนท่ีเรียนรู้
ร่วมกนั 

ส าหรับเร่ืองลกัษณะของกลัยาณมิตรส่วนหน่ึงไดส้อดคลอ้งกบังานวิทยานิพนธ์ครุศาสตร
ดุษฎีบณัฑิตของ มนสภรณ์  วิฑูรเมธา๑๙เร่ือง “การพฒันาระบบกลัยาณมิตรเพื่อส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล”  ซ่ึงสรุปได้ว่า ระบบกัลยาณมิตรท าให้นักศึกษาผูเ้ป็น
กลัยาณมิตรมีความรัก ความเอ้ืออาทร เป็นมิตรกบัผูอ่ื้นบุคลิกภาพยิ้มแยม้แจ่มใส ใจเยน็หนกัแน่น 
อดทน รับฟัง พูดดี คิดดี และเห็นคุณค่าในตัวเอง  ส่วนนักศึกษาท่ีได้รับการดูแลจากระบบ
กลัยาณมิตรจากรุ่นพี่ท่ีเป็นกลัยาณมิตร พบวา่ มีความอบอุ่น  เป็นกนัเอง  มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั  
ใหค้  าปรึกษาช่วยเหลือดา้นการเรียน และดา้นการปรับตวัเป็นอยา่งดี 

๒) ปัจจยัภายใน หรือปัจจยัภายในตวับุคคลท่ีเรียกวา่ โยนิโสมนสิการ  คือ การน าความรู้
หรือขอ้มูลท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกมาวิเคราะห์ดว้ยเหตุดว้ยผลตามความเป็นจริงท่ีเป็นอยู ่ทั้งน้ีเพื่อ
หาค าตอบท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง  เพื่อน าไปเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบติัในการด าเนินชีวิตของตน 
เพราะโยนิโสมนสิการ คือ การคิดท่ีถูกวิธี เป็นการคิดอยา่งมีระบบหรือคิดตามแนวทางของปัญญา 
เป็นการมองและพิจารณาส่ิงทั้งหลายทั้งปวงตามสภาวะความเป็นจริง เป็นการคิดตามเหตุปัจจยัและ
ความสุมพนัธ์ตามเหตุปัจจยั  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแมจ้ะมีความคิดหลากหลายวิธี  แต่โดย
หลกัการแลว้จะสรุปได ้๒ แบบ คือ  

(๑) การคิดหรือการมุ่งสกดัก าจดัอวิชชาโดยตรง เป็นการคิดการปฏิบติัธรรมให้ถึง
ท่ีสุด จนเกิดปัญญาความรู้แจง้ความเขา้ใจตามความเป็นจริงของสภาวธรรม ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
แทจ้ริงและเป็นฐานของการน าไปสู่การตรัสรู้  

(๒) การคิดแบบสกดัหรือบรรเทาตณัหา เป็นกระบวนการคิดในการพฒันาตนเองเพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดี  กระบวนการเรียนรู้ด้วยโยนิโสมนสิการ  มีความส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันา

                                                 
๑๙มนสภรณ์  วฑูิรเมธา, “การพฒันาระบบกลัยาณมิตรเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักศึกษาพยาบาล” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (คณะครุศาสตร์: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั), บทคดัยอ่.  



 ๒๒๕ 

บุคลิกภาพและวถีิชีวิตของบุคคลตลอดจนถึงการพฒันาสังคม  แต่อยา่งไรก็ตาม  การเรียนรู้ดว้ยการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการจะเป็นไปในทางใดยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีก าหนดหรือปรุงแต่งความคิดนั้น
อีกต่อหน่ึงคือ สติ ซ่ึงมีอิทธิพลมากต่อความคิด  เพราะการคิดอย่างโยนิโสมนสิการตอ้งมีสติอยู่
พร้อมดว้ย ดงัหลกัธรรมท่ีวา่ “…โยนิโสมนสิการ เป็นอาหารหล่อเล้ียงสติ ช่วยให้สติท่ียงัไม่เกิดก็
เกิดข้ึน ช่วยให้สติท่ีเกิดข้ึนแลว้เกิดต่อเน่ืองไปอีก...”๒๐ หลกัธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท
ถือว่า โยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในแห่ง สัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเป็นวิธีทางแห่งการเกิดปัญญา 
กระบวนการท่ีจะให้ความคิดเป็น สัมมาทิฏฐิ จะต้องมีการฝึกอบรมพัฒนาจิตตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท  การฝึกอบรมพฒันาจิต  เป็นการฝึกอบรมจิตให้รู้เห็นส่ิงทั้งปวงตามความ
เป็นจริง  ส่งผลใหมี้จิตใจมัน่คงรู้เท่าทนัความจริงของส่ิงทั้งหลาย  คลายความยึดมัน่ในส่ิงทั้งปวงลง
ได ้ ไม่วุน่วายเดือดร้อนไปตามกระแสของโลก สามารถก าจดักิเลสต่าง ๆ อนัเป็นตน้เหตุของความ
ทุกขค์วามเดือดร้อนทั้งปวงจิตใจ มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวติสูงข้ึน  

 การเรียนรู้การประพฤติปฏิบติัเพื่อการฝึกอบรมพฒันาจิต ในปัจจุบนัมีกระบวนการเรียนรู้
ท่ีเป็นรูปธรรมจากหลายส านกัปฏิบติัธรรม ซ่ึงแต่ละส านักก็จะมีวิธีการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัอาจารยห์รือผูแ้นะน าสั่งสอนในส านกันั้น ๆ แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ การพฒันาจิต 
ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบติั  ๒ ระดบั  ไดแ้ก่  สมถภาวนา  และวปัิสสนาภาวนา   

(๑)  การปฏิบติัสมถภาวนาเป็นขั้นสมาธิ   หรือท่ีเรียกว่า การฝึกสมาธิ  เป็นการบริหาร
พฒันาจิตในระดบัตน้  เป็นการอบรมจิตให้สงบ และเป็นการฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดสติ จุดมุ่งหมาย
หรือหลกัการเรียนรู้ของสมถะ คือ การก าหนดใจ (อารมณ์) ไวก้บัส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้แน่วแน่จนจิต
นอ้มด่ิงอยูใ่นส่ิงนั้นส่ิงเดียว และความแน่วแน่หรือความตั้งมัน่ของจิตน้ีเราเรียกวา่สมาธิ   ดงันั้น ผูท่ี้
ปฏิบติับริหารพฒันาจิตและเจริญสมถภาวนา จะเป็นผูท่ี้มีจิตใจสงบน่ิง มีสมาธิและสามารถท างาน
ต่าง ๆ ส าเร็จไดด้ว้ยดี ปราศจากความความเศร้าหมองขุ่นมวัในจิต  ไม่มีส่ิงรบกวนให้สะดุดท าให้
นิวรณ์ไม่อาจเกิดข้ึน จิตปราศจากความโลภ ความโกรธและความหลง  สามารถท าให้ผูฝึ้กมี
ความสุขทั้งทางดา้นร่างกาย และทางดา้นจิตใจ  ประสบผลส าเร็จในการด าเนินชีวิตของตน  แต่ใน
การเรียนรู้หรือการปฏิบติัสมถภาวนานั้น จ  าเป็นท่ีผูเ้รียนรู้หรือผูป้ฏิบติัจะตอ้งแสวงหาสถานท่ีท่ี
เหมาะสมมีบรรยากาศสงบสงดัพน้จากส่ิงรบกวนต่าง ๆ และตอ้งพน้จากหนา้ท่ีการงานประจ าในชัว่
ระยะหน่ึง  เพื่อปฏิบติัให้จิตเขา้สู่ความสงบในภาวะท่ีเป็นเพียงความมีจิตแน่วแน่อยูใ่นอารมณ์เดียว  
และเป็นการพฒันาเพื่อสร้างพลงัจิตเท่านั้น นัน่คือ เพื่อให้จิตเป็นสมาธิน่ิงสงบ  เขม้แข็งมีพลงั  และ
ชดัใสเอ้ือต่อการเกิดปัญญา  

                                                 
๒๐ส .ม. ๑๙/๓๖๕/๑๑๒. 



 ๒๒๖ 

(๒)  การปฏิบติัวิปัสสนาภาวนา  การเรียนรู้เกิดจากปัจจยัภายในท่ีสามารถน าไปสู่การเกิด
ความรู้ท่ีแทจ้ริงตามแนวทางพุทธศาสนาเถรวาท  เป็นการอบรมพฒันาจิตชั้นสูง  มีผลมากกวา่การ
บ าเพ็ญสมถภาวนา  เพราะท าให้เกิดการรู้แจง้เห็นจริง เป็นขั้นให้เกิดปัญญา  และท าจิตให้บริสุทธ์ิ 
เพื่อใหเ้กิดสัมมาทิฏฐิ ผูท่ี้ปฏิบติัเจริญวิปัสสนาเป็นนิสัยจะเป็นผูมี้จิตใจมัน่คง รู้เท่าทนัความเป็นจริง
ของส่ิงทั้ งหลาย คลายความยึดมั่นในส่ิงทั้ งปวงลงได้ ไม่วุ่นวายเดือดร้อนไปตามกระแสโลก 
สามารถก าจดักิเลสต่าง ๆ อนัเป็นตน้เหตุของความทุกขค์วามเดือดร้อนต่าง ๆ ลงได ้ มีความเห็นแก่
ตวัน้อยลงแต่เพ็ญประโยชน์เพื่อผูอ่ื้นมากข้ึน จิตใจมีคุณธรรมมีคุณภาพสูงข้ึน การเจริญวิปัสสนา
เป็นการพฒันาจิตเขา้สู่ขั้นความเป็นพระอริยบุคคลสามารถท าให้ผูป้ฏิบติัมีจิตบริสุทธ์ิเป็นขั้น ๆ ไป 
โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การบรรลุนิพพานอนัหมายถึงการดบัความทุกขค์วามเดือดร้อนทั้งปวง  
ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 

สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้หลักธรรมค าสอนท่ีท าให้เกิดความรู้ท่ีแท้จริงท าให้เกิด
ปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น  เร่ิมแรกกระบวนการเรียนรู้เกิดจากภายในตวับุคคล คือ 
เกิดการสัมผสัหรือผสัสะของอายตนะภายในทั้งหกไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน กายและใจ กบัส่ิงเร้าหรือ
ส่ิงกระตุน้จากปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ คือ อารมณ์ท่ีมาถูกตอ้งกาย  
และธรรม คือ อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัใจ ท าให้เกิดการรับรู้  การเรียนรู้ เกิดเวทนาข้ึน ส่วนปัจจยัส าคญั
ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนในการรับรู้ การเรียนรู้และเวทนา ซ่ึงเป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากปัจจยัภายนอกคือ ปัจจยัภายในตวับุคคล   เป็นกระบวนการวิเคราะห์พิจารณาไตร่ตรองใน
ส่ิงท่ีได้รับรู้และเรียนรู้มาด้วยหลักของโยนิโสมนสิการ โดยอาศัยความเพียรพยามยามและ
สติสัมปชัญญะเป็นเคร่ืองมือก ากับในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  ท าให้เป็นผูท่ี้ตั้ งอยู่ในความไม่
ประมาท มีความเพียรพยายาม มีความอดทนอดกลั้นต่อส่ิงต่าง ๆ  รอบตวัไดเ้ป็นอยา่งดี  ด าเนินชีวิต
ดว้ยความมีสติอยูต่ลอดเวลา  และเป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีดี  รู้อะไรควรท า ไม่ควรท า มีปัญญา
ก ากบัอยู่ตลอดเวลา และการท่ีจะท าให้เกิดปัญญาจากการเรียนรู้อย่างแทจ้ริงอนัเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ในขั้นสุดท้าย  คือ  การอบรมพฒันาจิต  หรือการบ าเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา 
เพราะการปฏิบติัสมถวิปัสสนาจะช่วยพฒันาจิตของผูห้มัน่ประพฤติปฏิบติัให้เกิดสัมมาทิฏฐิ เขา้ใจ
และรู้แจง้เห็นจริงในสรรพส่ิงตามความมีความเป็นของส่ิงนั้น ๆ รู้เท่าทนัชีวิต  รู้ความจริงของชีวิต 
รู้ว่าชีวิตเป็นไปอยา่งไร รู้ว่าควรจะให้ชีวิตเป็นอย่างไร  รู้ท่ีจะแกไ้ขปัญหา คือ ความทุกข์ของชีวิต  
และรู้เป้าหมายของชีวติ  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคมอยา่งแทจ้ริง ท าให้หลุดพน้จาก  
อวชิชา  ตณัหา อุปทาน โดยไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งหนีสังคมท่ีตนเองรับผดิชอบอยู ่   



 ๒๒๗ 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์  (สุเทพ  ปสิวิโก)๒๑  ได้ให้ข้อคิดเก่ียวกับการเรียนรู้
หลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาทซ่ึงสรุปไดว้่า  “ปัจจุบนัพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มี
การรับรู้  การเรียนรู้ และการประพฤติปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนหลากหลายวิธีการ  ทั้งท่ีเป็น
หลกัสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ จดัข้ึน  แต่ก็เป็นเพียงการรับรู้  และการเรียนรู้เท่านั้น  คือ รู้วา่หลกัธรรมค าสอนเป็น
ส่ิงท่ีดีงามประเสริฐสุด  เป็นสัจธรรมควรแก่การน้อมน ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง
หลักการในการด าเนินชีวิต  แต่ในหลักการปฏิบัติจริง ๆ แล้ว  การน าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขท่ีแทจ้ริงแก่ตนนั้นยงัไม่สมบูรณ์แบบตามหลกัของไตรสิกขา  ยงัยดึติดอยูใ่น
รูปแบบของพิธีกรรมซ่ึงเป็นแค่เปลือกธรรม  ประพฤติปฏิบติัตามความเช่ือของแต่ละบุคคล  และ
ศรัทธาปัจเจกบุคคลมากกวา่ท่ีจะยึดประพฤติปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนท่ีแทจ้ริง  จุดเร่ิมตน้ของ
การเรียนรู้อยู่ท่ีว่า  จะเรียนรู้อย่างไร  มนุษยส่์วนใหญ่มกัจะมีความเขม้แข็งทางจิตใจไม่พอ  ไม่มี
ความพยายาม  ถ้าถูกใจก็ยินดีชอบใจ  ถ้าไม่ถูกใจก็เกิดปฏิกิริยาไม่ชอบ  โกรธเกลียดในส่ิงนั้น  
บางคร้ังช่วยเหลือตนเองไม่ค่อยได ้ คือ ตดัสินใจไม่ไดว้า่ อะไรควร อะไรไม่ควร  เราจึงตอ้งเขา้ไป
ช่วยเหลือ  เราท่ีวา่น้ี คือ หลกัธรรมค าสอนท่ีถูกตอ้งเป็นความรู้ท่ีแทจ้ริง  เม่ือมนุษยเ์รามีการเรียนรู้ท่ี
ถูกตอ้งแทจ้ริง  ก็จะเกิดปัญญารู้วา่อะไรดี อะไรแท ้ ปัญหาต่าง ๆ ก็เกิดข้ึนนอ้ย  ส าคญัอยูท่ี่วา่  ตวั
มนุษยเ์องจะรู้จกัตวัตนท่ีแทจ้ริงของตนหรือเปล่า ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเองหรือไม่  
หรือยอมรับความรู้ความสามารถของผูอ่ื้นไดม้ากนอ้ยเพียงใด  การเขา้ใจตนเอง  เขา้ใจในสรรพส่ิง
รอบ ๆ ตวัเราตามความเป็นจริง  สามารถน าปัญญาจากองค์ความรู้และประสบการณ์ของตนมาใช้
ในการตดัสินใจ  การจดัการบริหารตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแทจ้ริงแก่ตนเองและผูอ่ื้น  น่ี
แหละ คือการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง” 
   จะเห็นได้ว่า การเรียน รู้ท่ี เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทางสังคม  เป็นเพียง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการรับรู้ เพื่อความรู้ เพื่อความเขา้ใจ เป็นการได้มาซ่ึงความรู้และข้อมูล
เท่านั้น  ยงัไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือปัญญาท่ีแทจ้ริงจากการเรียนรู้ ส าหรับปัญญาท่ีแทจ้ริงนั้น
เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากปัจจยัภายในตวับุคคล คือ โยนิโสมนสิการ ซ่ึงเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีน าไปสู่การเกิดปัญญาท่ีแท้จริง เพราะการเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดปัญญาแท้จริงนั้ นต้องผ่าน
กระบวนการทางความคิดอยา่งมีระบบมีระเบียบคือ มีการสังเกต การคิดถูกวธีิตามเหตุตามผล มีการ
พิสูจน์ทดลองจนบงัเกิดผลดีมีประโยชน์ทั้งตวัผูป้ฏิบติัเองและผูอ่ื้นแล้ว จึงนับได้ว่าเป็นความรู้
แทจ้ริงและถูกตอ้ง การสังเกต  การคิดหาเหตุผล  และการพิสูจน์ทดลองของผูเ้รียนรู้  จนบงัเกิดผลดี

                                                 
๒๑สัมภาษณ์  พระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยารย ์ (สุเทพ  ปสิวโิก), ๑๐  ธนัวาคม  ๒๕๕๑. 



 ๒๒๘ 

จากการเรียนรู้  ถือวา่เป็นไตรยางค์แห่งความรู้ท่ีเก่ียวกบัความเป็นจริง และความถูกตอ้งตามหลกั
ของการเรียนรู้  ซ่ึงไตรยางค์แห่งการเรียนรู้น้ี  พระพุทธเจา้ทรงใช้มาแล้วเม่ือคร้ังท่ีพระองค์ทรง
ปฏิบติั  อตัตกิลมถานุโยค  คือ การทรมานตนให้ล าบากดว้ยวิธีการต่าง ๆ  ท่ีเรียกว่า บ าเพ็ญทุกกร
กิริยา จนเกิดศาสตร์แห่งความรู้เร่ือง มชัฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลางเกิดข้ึน ก่อนท่ีจะตรัสรู้ชอบ
โดยพระองคเ์องดว้ยการบ าเพ็ญจิต หรือการบ าเพญ็สมถภาวนา  ดว้ยการใช ้สติ ก าหนดควบคุมจิต
ให้คิดแต่ส่ิงเดียวจนสงบแน่วน่ิง  แลว้ทรงอาศยัสมถภาวนาเป็นบาทฐานดว้ยความเพียรพยามยาม  
บ าเพญ็ วปัิสสนาภาวนา เจริญสติปัฏฐาน  คือ การใชจิ้ตท่ีสงบน่ิงพิจารณาสภาวธรรมจนเกิด ปัญญา 
เห็นแจง้ตามความเป็นจริง ท่ีเรียกวา่ ตรัสรู้อริยสัจ ๔   

เร่ืองการเรียนรู้ปัจจยัแห่งสัมมาทิฏฐิท่ีกล่าวมานั้น มีความสอดคลอ้งกบังานวทิยานิพนธ์ดุษฎี
บณัฑิตของ ไพรัช  สู่แสนสุข๒๒ ท่ีสรุปได้ว่า กระบวนการของการเรียนรู้และการสอนตามแนวพุทธ
ศาสตร์นั้น  สามารถจดัสรุปในองค์ธรรม อริยสัจ ๔ ได้  ไม่ว่าจะเป็นส่วนของจุดมุ่งหมาย  เน้ือหา  
กระบวนการเรียนการสอน วิธีการปฏิบัติ  และการตรวจสอบประเมินผล  สภาพของกระบวนการ
เรียนรู้และการสอนตามแนวพุทธศาสตร์ใหค้วามส าคญักบัเหตุ และทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน  
เพราะต่างมีผลต่อลกัษณะและทิศทางของการเรียนรู้ได้มาก  คือ เหตุ เป็นการปรุงแต่งให้แต่ละชีวิต
ของมนุษยมี์รายละเอียดท่ีแตกต่างกนัไปหลากหลาย  และปัจจยัภายนอกท่ีดีท่ีส าคญั คือ ปัจจยัทาง
สังคม เช่น พ่อ แม่ พี่นอ้ง ครู อาจารย ์ และผูค้นรอบขา้งในสังคม ควรมีลกัษณะเป็นกลัยาฯมิตร  เพราะ
กลัยาณมิตรมีความส าคญัต่อการช้ีแนะและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีดีและถูกตอ้ง  ส่วนปัจจยัภายในท าให้
มีความแตกต่างกนั  ทั้ งในเร่ืองของศรัทธา  ศกัยภาพของความเพียร สติ สมาธิ และปัญญา  และได้
เสนอหลกัการสอนปฏิบติัภาวนา ท่ีเนน้สอนแนวการฝึกปฏิบติัพฒันาจิต 
            อย่างไรก็ตาม  ปัจจยัแหล่งเกิดการเรียนรู้ทั้ ง ๒ แหล่งน้ีต่างก็สนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
กล่าวคือ ผูท่ี้มีความพอใจ มีความสนใจ มีศรัทธาท่ีจะเรียนรู้ศึกษาและประพฤติปฏิบติัธรรมแต่ยงัมี
การเรียนรู้นอ้ยมีปัญญาไม่แก่กลา้  ยอ่มตอ้งอาศยัค าแนะน าชกัจูงและค าช้ีแนะสั่งสอนท่ีถูกตอ้งจาก
กลัยาณมิตรหรือผูช้  านาญก็จะเป็นเคร่ืองน าทางในเบ้ืองตน้  แต่ก็จะตอ้งเรียนรู้ฝึกปฏิบติัดว้ยความ
เพียรและสามารถใชค้วามคิดอยา่งถูกวิธีดว้ยตนเองไดด้ว้ยก็จะกา้วหนา้ไปถึงท่ีสุดได ้ทั้งน้ีเพราะวา่ 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกหรือปรโตโฆสะ จะเร่ิมตน้ข้ึนด้วยความศรัทธาและ
อาศยัศรัทธาเป็นส าคญัน ามาสู่การประพฤติปฏิบติัในกระบวนการเรียนรู้ตามไตรสิกขา  เพราะ

                                                 
๒๒ไพรัช  สู่แสงสุข, “หลกัการและกระบวนการของการเรียนรู้และการสอนตามหลกัพุทธ

ศาสตร์ : การวิเคราะห์พระไตรปิฎก” วทิยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลง
กรณมหาวทิยาลยั), ๒๕๓๙, หนา้ ๓๙. 



 ๒๒๙ 

ศรัทธาเป็นธรรมขั้นตน้ท่ีส าคญัยิ่ง เป็นเคร่ืองชกัน าให้เดินหน้าต่อไป   ถา้ใชศ้รัทธาท่ีเป็นปัญญาก็
จะเร่ิมตน้ดว้ยดี แต่ในกลบักนั  ถา้ใช้ศรัทธาท่ีปราศจากปัญญาก็จะท าให้เกิดความผิดพลาดในการ
เรียนรู้    
             ดังนั้ น  ถ้าผู ้อบรมสั่งสอนหรือช้ีแนะเป็นผู ้ท่ี เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ มีความรู้  มี
ความสามารถ  มีเทคนิควิธีการอบรมสั่งสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพ และท่ีส าคัญคือ มีความเป็น
กลัยาณมิตร ก็ยอ่มส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิผลท่ีดี  ส่วนปัจจยัภายในบุคคลซ่ึงเป็นตวัหลกัของ
การใช้ปัญญานั้น ถา้ผูมี้ศรัทธาประกอบดว้ยสติมีปัญญายอ่มรู้จกัใช้โยนิโสมนสิการเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยส่งเสริมให้กา้วหน้าไปไดร้วดเร็วยิ่งข้ึนในกระบวนการเรียนรู้ แต่ถา้ในตรงกนัขา้มผูอ้บรมสั่ง
สอนหรือผูช้ี้แนะขาดคุณสมบติัท่ีดี  มีความรู้ไม่พอเพียง ไม่ชดัเจน ไม่มีความสามารถ ไม่มีเทคนิค
วธีิการสอนท่ีดี และไม่เป็นกลัยาณมิตร จะท าให้การเรียนรู้ท่ีเกิดจากปรโตโฆสะผิดพลาดจากความ
เป็นจริง และก็จะส่งผลให้เกิดความคิดท่ีผิดวิธีเป็นอโยนิโสมนสิการซ่ึงน าไปสู่ความคิดท่ีเป็น 
มิจฉาทิฏฐิ   ท่ี เป็นความเห็นผิดจากท านองคลองธรรม  คือ เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองไม่ตรงกบัความเป็น
จริง  และตนเองก็มีความเห็นท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริงนั้น  เป็นอาการของโมหะหรือมโนทุจริต  ท่ี
ประกอบไปดว้ยความโลภ  ความโกรธหรือพยาบาท  ความเห็นผิด  ท่ีท าให้หลงทางในการด าเนิน
ชีวิต  ทั้งทางกาย  วาจา  และใจ  เม่ือตนเองมีความเห็นผิดแลว้ยงัชกัชวนให้ผูอ่ื้นเห็นผิดตามไปดว้ย  
มีพุทธพจน์ท่ีแสดงถึงลกัษณะของปรโตโฆสะอนัเป็นคุณสมบติั ของกลัยาณมิตรไว ้ ดงัน้ี 

           “ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๓ พวกเหล่าน้ี  มีอยูใ่นโลก  กล่าวคือ บุคคลท่ีไม่ควร
เสวนา  ไม่ควรคบ  ไม่ควรหมัน่เขา้หาก็มี  บุคคลท่ีควรเสวนา  ควรคบ  ควรหมัน่เขา้
หาก็มี  บุคคลท่ีควรสักการะ  เคารพแลว้เสวนา  คบ  หมัน่เขา้หาก็มี  ...บุคคลบางคน  
เป็นผูท้รามกวา่โดยศีล  โดยสมาธิ  โดยปัญญา  บุคคลอยา่งน้ีไม่ควรเสวนา  ไม่ควร
คบ  ไม่ควรหมัน่เขา้หา  นอกจากจะเอ้ือเอ็นดู  นอกจากจะอนุเคราะห์  ...บุคคลบาง
คนเป็นผูเ้ช่นเดียวกนัโดยศีล  โดยสมาธิ  โดยปัญญา...บุคคลอย่างน้ี จึงควรเสวนา  
ควรคบ  ควรหมัน่เขา้หา  ...บุคคลบางคนเป็นผูย้ิง่กวา่โดยศีล  โดยสมาธิ  โดยปัญญา  
บุคคลอยา่งน้ี  ควรสักการะเคารพ  แลว้เสวนา  คบ  หมัน่เขา้หา...เพราะเราจกัไดก้อง
ศีล  กองสมาธิ  กองปัญญา  ท่ียงัไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์  หรือจะไดป้ระคบัประคอง
กองศีล  กองสมาธิ  กองปัญญา  ท่ีบริบูรณ์อยูแ่ลว้ไวไ้ด ้ ดว้ยปัญญา...”๒๓  
 

                                                 
๒๓องฺ.ติกฺ. ๒๐/๔๖๕/๑๔๘-๑๔๙. 



 ๒๓๐ 

            และธรรมภาษิตท่ีแสดงไวว้า่  “คบคนเช่นใด  ก็เป็นคนเช่นนั้น” หรือ  “ผูใ้ด ห่อปลาเน่าดว้ย
ใบคา  ใบคายอ่มเหม็นกล่ินปลาคละคลุง้  การเกลือกกลั้วคนพาลยอ่มมีผลอยา่งนั้น  ผูใ้ด ห่อกฤษณา
ดว้ยใบไม ้ ใบไมน้ั้นยอ่มพลอยมีกล่ินหอมฟุ้ง  การเสวนานกัปราชญย์อ่มมีผลอยา่งนั้น” ๒๔ 
            หรือพุทธพจน์ท่ีบ่งบอกลกัษณะของบณัฑิตและลกัษณะของคนพาล  ดงัมีใจความวา่ 

            “ภิกษุทั้งหลาย  คนพาลมีกรรมเป็นเคร่ืองก าหนด  บณัฑิตมีกรรมเป็นเคร่ือง
ก าหนด ต่างก็ ปรากฏแจ่มฉายดว้ยความประพฤติของตน  ผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ 
ประการ พึงทราบวา่ เป็นพาล  คือ ดว้ยกายทุจริต วจีทุจริต  มโนทุจริต...ผูป้ระกอบ 
ด้วยธรรม ๓ ประการ พึงทราบว่า เป็นบัณฑิต คือ ด้วยกายสุจริต วจีสุจริต  มโน
สุจริต...”๒๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๒๔ข.ุอิติ. ๒๕/๒๕๔/๒๖๑. 
๒๕องฺ.ติกฺ. ๒๐/๔๔๑/๑๒๐. 



 ๒๓๑ 

    

 
 
แผนภาพที ่๔.๑  กระบวนการปรโตโฆสะปัจจัยการเกดิสัมมาทฏิฐิและมิจฉาทฏิฐิ 

 
จากภาพกระบวนการความสัมพนัธ์ของปัจจยัการเกิดสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิ   แสดงให้

เห็นว่า  ทั้ งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิมีแหล่งเกิดของการเรียนรู้เหมือนกัน คือ ปรโตโฆสะ การ
เรียนรู้จากปัจจัยภายนอก  ต่างกันตรงท่ีแหล่งการเรียนรู้ของสัมมาทิฏฐิได้สัมผ ัสเรียนรู้กับ
กลัยาณมิตร  ส่วนมิจฉาทิฏฐิได้สัมผสัเรียนรู้กบัอกลัยาณมิตร  จึงส่งผลให้โยนิโสมนสิการ คือ 
กระบวนการทางความคิดแตกต่างกนั  ผูท่ี้ไดรั้บการแนะน าสั่งสอนท่ีถูกตอ้งชดัเจนจากกลัยาณมิตร
ก็จะเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงอนัน าไปสู่กระบวนการคิดท่ีถูกวิธีเป็นสัมมาทิฏฐิ  ส่วนผูท่ี้ได้รับการ
แนะน าสั่งสอนจากผูไ้ม่รู้ไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีแนะน าสั่งสอน อีกทั้งเป็นอกลัยาณมิตร  ถา้ผูเ้รียนรู้เกิด
ความศรัทธาอกลัยาณมิตรหรือในส่ิงท่ีเขาแนะน าสั่งสอน ท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในส่ิงท่ีเรียนรู้
แลว้น าไปสู่กระบวนการคิดท่ีไม่ถูกตอ้งเป็นมิจฉาทิฏฐิ 

 

โยนิโสมนสิการ 
กระบวนการคดิทีถู่ก 

อบรมส่ังสอนช้ีแนะ 
(การรับรู้ การเรียนรู้) 

ศรัทธา 

อบรมส่ังสอนช้ีแนะ 
(การรับรู้ การเรียนรู้) 

 

ศรัทธา 

อโยนิโสมนสิการ 
กระบวนการคดิทีผ่ดิ 

mmmmujzbf 

 
มจิฉาาทฏิฐิ 

การปฏบิัตธิรรมทีไ่ม่ถูกต้อง 
 

สัมมาทฏิฐิ 

การปฏบิัตธิรรมทีถู่กต้อง 

ปรโตโฆสะ 
อกลัยาณมติร 

ปรโตโฆสะ 
กลัยาณมติร 



 ๒๓๒ 

 การท่ีจะเสริมสร้างสัมมาทิฏฐิดว้ยปรโตโฆสะ ท่ีมุ่งหมายดว้ยหลกัท่ีเรียกวา่ กลัยาณมิตร  
จะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยศรัทธา  และตอ้งอาศยัศรัทธาเป็นส าคญั  เพราะการท่ีจะแนะน า  ชกัจูง  อบรมสั่ง
สอนให้ไดผ้ลดีท่ีสุดนั้นจะตอ้งอาศยัค าแนะน าสั่งสอนท่ีถูกตอ้งเป็นเคร่ืองน าทาง  เป็นเคร่ืองช่วย
ส่งเสริมให้ความก้าวหน้าในการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว  ดังนั้ น ผู ้แนะน าสั่ งสอน หรือ 
กลัยาณมิตรตอ้งเพียบพร้อมดว้ยคุณสมบติั  มีความสามารถ  และมีวธีิการอบรมสั่งสอนท่ีดีสามารถ
บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๓ 

 

 แผนภาพที ่๔.๒  ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการเกดิสัมมาทฏิฐิของปรโตโฆสะและโยนิโส
มนสิการกบัการด าเนินชีวติของมนุษย์ 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 

อายตนะภายใน 

(ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ) 

อายตนภายนอก 

รูป เสียง กลิน่ รส 
โผฏฐัพพะ ธรรม 

  การรับรู้  ความรู้สึก 

  อารมณ์ตอบสนอง 

ไม่ประมาทในการด ารงชีวติ 

ประพฤตปิฏิบตัธิรรมถูกต้อง 

ความเพยีรพยายาม 

มสีตกิ ากบัอยู่ตลอด 

โยนิโสมนสิการ 
การคดิอย่างมรีะบบ 

 

ศรัทธา   
 ประพฤตปิฏิบัตธิรรม 

ปรโตโฆสะ: การเรียนรู้
จากกลัยาณมติร 

สัมมาทฏิฐิ: ปัญญาเห็นชอบตาม
เป็นจริง 

สัมมาสต:ิ การรู้แจ้ง 

เท่าทนักายและจติ 

ฉันทะ 
ความพอใจ 



 ๒๓๔ 

จากภาพแสดงกระบวนการเรียนรู้แหล่งท่ีมาของสัมมาทิฏฐิ สามารถอธิบายไดต้ามขอ้ความ
ในพระไตรปิฎกท่ีแสดงไวว้า่ “ภิกษุทั้งหลาย  ปัจจยัเพื่อความเกิดข้ึนแห่งสัมมาทิฏฐิ  มี ๒ ประการ  
ดงัน้ี คือ ปรโตโฆสะ  และโยนิโสมนสิการ”๒๖  และพุทธพจน์ท่ีตรัสเก่ียวกบัเร่ือง ธรรมทั้งปวงมี
อะไรเป็นอะไรได ้ดงัน้ี  “…ผูมี้อายุ ธรรมทั้งปวง มีฉันทะ (ความพอใจ) เป็นมูล มีการท าไวใ้นใจ
เป็นแดนเกิด มีผสัสะเป็นตน้เหตุให้เกิด มีเวทนา (ความรู้สึกอารมณ์ทุกข ์สุข ไม่ทุกขไ์ม่สุข) เป็นท่ี
รวม มีสมาธิเป็นประมุข มีใจเป็นใหญ่ มีปัญญาเป็นยอดเยี่ยม มีวมุิติ (ความหลุดพน้) เป็นสาระ หย ัง่
ลงสู่อมตะมีปรินิพพานเป็นปริโยสาน...”๒๗                                                 

๔.๒.๒  รูปแบบและลกัษณะการรับรู้และการเรียนรู้หลกัธรรมค าสอน  
 การเผยแผ่หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท  และรูปแบบวิธีการเผยแผ่หรือ
การจดักระบวนการเรียนรู้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่ง  การเผยแผ่หรือการจดั
กระบวนการเรียนรู้หลกัธรรมต าสอนจะส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น  
ตอ้งเขา้ใจพฤติกรรม จริตหรือความตอ้งการของพุทธศาสนิกชน  เพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกนั
ทั้งการรับรู้ การเรียนรู้  การจดจ า  ทศันคติ ค่านิยม อารมณ์ และความคิดเห็น  อีกประการหน่ึงแต่ละ
คนมีแรงจูงใจไม่เหมือนกนั การยอมรับก็แตกต่างกนั  ดงันั้น  การท่ีจะท าให้พุทธศาสนิกชนเขา้ถึง 
เขา้ใจและเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนไดอ้ย่างถูกตอ้งตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ตอ้งค านึงถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดักระบวนการเรียนรู้กบัพุทธศาสนิกชนให้เหมาะสมทั้งบุคคล  กาลเวลา 
และสถานท่ี  เหมือนดัง่เช่นการปรุงอาหารใหค้นกิน  หรือการใหย้าของแพทยก์บัคนไข ้ เป็นตน้ 
 ลกัษณะรูปแบบของการเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนของพุทธศาสนิกชนในปัจจุบนั  มีลกัษณะ
เป็นเพียงการรับรู้  เรียนรู้ และปฏิบติัตามพิธีกรรมเท่านั้น ยงัไม่ไดน้ าไปสู่การประพฤติปฏิบติัท่ีท า
ให้เกิดประสุขสุขอยา่งแทจ้ริง นัน่หมายถึงวา่  พุทธศาสนิกชนเขา้ใจและรู้วา่ หลกัธรรมค าสอนใน
พุทธศาสนาเถรวาท เป็นส่ิงท่ีดี  เป็นส่ิงท่ีประเสริฐ เป็นส่ิงควรน ามาปฏิบัติหรือเป็นข้อคิดข้อ
เตือนใจของตนในการด าเนินชีวิต  จึงแสวงหาและเรียนรู้ตามความตอ้งการของตนเพียงเพื่อไดช่ื้อ
วา่ เป็นผูศึ้กษาธรรมหรือเพียงแค่ไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัธรรม และมีพระพุทธศาสนาเป็นท่ี
ยดึถือประจ าใจ  เม่ือมีปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึนกบัตนกลบัไม่ไดน้ าหลกัธรรมท่ี
ตนรู้ ตนศึกษามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือคล่ีคลายเหตุการณ์นั้น ๆ ตรงกนัขา้มตอ้งไป
พึ่ งพิงในส่ิงท่ีตนเองคิดว่าส่ิงนั้ นจะบันดาลให้ตนพ้นจากทุกข์นั้ นได้  หรือบางคนเป็นผูศึ้กษา
หลกัธรรมค าสอนอย่างกวา้งขวางมากมาย แต่พฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีสังคมไม่

                                                 
๒๖องฺ.ทุก. ๒๐/๓๗๑/๑๑๐. 
๒๗องฺ.ทสก. ๒๔/๕๘/๑๑๓-๑๑๔. 



 ๒๓๕ 

ยอมรับ  ซ่ึงลกัษณะท่ีกล่าวยกมาใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งขา้งตน้น้ี จึงกล่าวไดว้า่ เป็นลกัษณะการรับรู้ใน
การเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนเท่านั้น  ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงหรือเป็นผูเ้ขา้ใจหลกัธรรมค า
สอนท่ีแทจ้ริง 
 ปัญหาของการรับรู้และการเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท อีก
เร่ืองหน่ึงท่ีมีค าถามตามมานัน่คือ  เม่ือเรียนรู้แลว้เขา้ใจยากเพราะไม่คุน้กบัภาษาท่ีใช้ในการสอน
หรือท่ีมีอยูใ่นต าราเน่ืองจากเป็นภาษาบาลี  อีกทั้งผูส้อนหรือผูเ้ผยแผ่ส่วนใหญ่ยงันิยมใช้การสอน
แบบการเทศน์ดั้งเดิม คือ มีการใชภ้าษาธรรม ภาษบาลี และขอ้ธรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลทัว่ ๆ ไปเขา้ใจ
ยาก ยงัมิได้ปรับประยุกต์การน าเสนอข้อธรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม 
เพื่อให้ผูศึ้กษาเขา้ถึงและเกิดความเขา้ใจหลกัธรรมง่าย ๆ สามารถน าไปใช้ตรงกบัการด าเนินชีวิต
ประจ าของคนในสังคม  ส าหรับเร่ืองของภาษาบาลีนั้นต้องท าความเขา้ใจให้ถ่องแทเ้สียก่อนว่า  
พุทธศาสนาเถรวาทเป็นนิกายดั้งเดิมมีภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเป็นเอกลกัษณ์ เป็นภาษาหลกัท่ี
บนัทึกหลกัพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ทั้งหมดไวใ้นหนงัสือพระไตรปิฎก  และอรรถกถา
ฎีกา อนัถือว่าเป็นหลกัฐานอา้งอิงเดิมของพุทธศาสนาเถรวาท  ดังนั้น ผูเ้รียนรู้จ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ 
เขา้ใจและศึกษาไวบ้า้งเพราะเป็นหัวใจหลกัของพุทธศาสนาเถรวาท การเรียนรู้จะมีผลดีหรือไม่
ข้ึนอยู่กับความเพียรสติปัญญาและความเอาใจใส่ของผูเ้รียนรู้  แต่ทั้ งน้ี ต้องข้ึนอยู่กับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของผูส้อนหรือผูเ้ผยแผเ่ป็นส าคญั เพราะการสอน หรือกรรมวิธีหรือเทคนิคการ
จดักระบวนการเรียนรู้จะเป็นตวัเร้าตวักระตุน้ เพื่อให้ผูเ้รียนมีฉันทะเกิดแรงจูงใจในการท่ีจะรับรู้ 
เรียนรู้ และประพฤติปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตามจริตของตน ดงันั้น 
ผูส้อนหรือผูเ้ผยแผ่ต้องให้ความส าคญัว่า จะมีวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้อย่างไร ท่ีจะท าให้
ผูเ้รียนรู้เข้าใจและไม่เบ่ือกับการเรียนรู้ในหลักธรรมค าสอนทั้ งท่ีเป็นภาษาบาลีและภาษาไทย  
พร้อมท่ีจะน าไปประพฤติปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป  รองศาสตราจารย์ผจญ  ค าชู
สังข์๒๘ ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการรับรู้และการเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนซ่ึงสรุปไดว้่า 
“ระบบของการศึกษาเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนในปัจจุบนัยงัขาดวธีิการสร้างแนวคิด  และเป้าหมายท่ี
ชดัเจน เป็นนามธรรมมากกวา่ท่ีจะเป็นรูปธรรม  ท าให้เป็นเร่ืองยากคนไม่ค่อยเขา้ใจ  อีกทั้งยงัสอน
ไม่สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั  ขาดการยกตวัอยา่งหรือการอุปมาอุปไมยท่ีชดัเจนและทนัสมยั  
ควรจะมีวิธีการประยุกตก์ารสอนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์สังคมท่ีเกิดข้ึน  อีกทั้งผูศึ้กษาเรียนรู้มี
หลายหลายวยั  หลากหลายอาชีพ  หลากหลายความรู้ และหลากหลายในความคิดและความเช่ือ  
ดงันั้นควรสอนใหเ้หมาะสมกบัพื้นฐานความรู้  สภาพแวดลอ้มหรือศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญั”  

                                                 
๒๘สัมภาษณ์,  รองศาสตราจารยผ์จญ  ค าชูสังข,์  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๒. 



 ๒๓๖ 

จึงกล่าวไดว้่า ปัจจยัส าคญัในการเสริมสร้างการรับรู้ไปสู่การเรียนรู้อีกอย่าง คือ ลกัษณะ
ของผูส้อนหรือผูเ้ผยแผ่  ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงผูเ้รียนในเบ้ืองต้น  การสอนเป็น
กรรมวิธีส าหรับเร้าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และองคค์วามรู้ในระดบัต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นต ่าไปจนถึงขั้น
สูงสุด  ถา้ผูส้อนหรือผูเ้ผยแผ่ไม่มีเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสม  และไม่สร้างศรัทธาสร้างความ
พอใจให้เกิดกบัผูเ้รียนแล้วเป็นอนัว่า การล้มเหลวในการจดักระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนทนัที   มี
หลาย ๆ ปัญหาของการจดัการเรียนรู้ท่ีเกิดจากผูส้อน  นัน่คือ ผูเ้รียนรู้ไม่ศรัทธาในตวัผูส้อนทั้งดา้น
การประพฤติปฏิบติั  ความรู้  ความสามารถ ทกัษะในการส่ือสาร  และพื้นฐานทางดา้นอารมณ์ หรือ
ผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ ในเน้ือหาสาระท่ีสอนไม่ลึกซ้ึงพอเพียง ไม่สามารถท่ีจะอธิบายให้
เข้าใจได้โดยง่าย ๆ  เป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงเป็นครูชั้นยอดพระองค์หน่ึงดังค าสวดสรรเสริญ
พระพุทธเจา้ตอนหน่ึงวา่  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ  เป็นครูฝึกคนท่ีควรฝึก  ไม่มีผูอ่ื้นยิง่กวา่  สตฺถา  
เทวมนุสฺสาน   เป็นครูสอนเทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย  ทั้งน้ีเพราะพระพุทธเจา้ทรงมีวธีิการสอนและ
เป็นครูท่ีดีตามหลกัพุทธศาสตร์๒๙  คือ  มีความกรุณาเป็นพื้นฐานของจิตใจ  ไม่ถือตวัไม่หยิง่ยโส  มี
ความอดทนใจเยน็   มีความยุติธรรมไม่เห็นแก่หน้า  มีความรอบคอบ  มีความประพฤติน่าเคารพ
บูชา  และรู้จกัภูมิสติปัญญาของผูเ้รียน  พระพุทธเจา้สามารถสอนให้คนเกิดความรู้ถึงขั้นอริยสัจจะ  
และเกิดการเปล่ียนแปลงจากขั้นปุถุชนเป็นอริยบุคคลไดด้ว้ยการพูดธรรมดา 

 ดงันั้น  ถา้จะเสริมสร้างการเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตามจุดมุ่งหมายแลว้  ในดา้นผูส้อนควรจะมีลกัษณะท่ีประกอบดว้ย 

๑)  ความเป็นผูรู้้  ผูมี้ความสามารถ  ผูมี้ประสบการณ์  ในขอ้ธรรมต่าง ๆ  สามารถบรรยาย  
อธิบาย  แกไ้ขขอ้ขอ้งใจต่าง ๆ เก่ียวกบัหลกัธรรมค าสอนใหก้บัผูเ้รียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

๒)  ความเป็นผูมี้ความเมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขาเป็นพื้นฐานของจิตใจ  เพราะ
บางคร้ังผูเ้รียนอยูใ่นภาวะท่ีมืดไม่รู้ไม่เขา้ใจอะไร  หรือเขา้ใจขอ้ธรรมคลาดเคล่ือน ผูส้อนตอ้งมุ่งให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งและใหพ้น้จากภาวะเหล่านั้นได ้ โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน 

๓)  ความเป็นกลัยาณมิตรท่ีดี  เป็นผูยุ้ติธรรมไม่เห็นแก่หน้า  นัน่คือ การเอาใจใส่ในการ
สอนไม่วา่ผูเ้รียนจะเป็นใคร ฐานะเป็นอยา่งไร  มีช่ือเสียงหรือไม่มีช่ือเสียง สามารถเขา้มาเรียนรู้และ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเสมอภาคกนั ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ  ไม่เลือกท่ีจะสอนโดยอาศยัฐานะความเป็นอยู่
เป็นฐานคิด        

                                                 
๒๙แสง  จนัทร์งาม, วิธีสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลยั), 

หนา้  ๒๑--๒๗. 



 ๒๓๗ 

๔) รู้จกัเขา้ใจในภูมิปัญญาและจริตของผูเ้รียน  เพราะผูเ้รียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั
ทั้งในเร่ืองของการรับรู้  การเรียนรู้  ทศันคติ  ความเช่ือ  ภาษา  วฒันธรรม  และอารมณ์ เป็นต้น  
ผูส้อนควรมีการวิเคราะห์ผู ้เรียน ผูป้ฏิบัติ เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกบัแต่ละคนและหรือแต่ละกลุ่มผูเ้รียน ผูป้ฏิบติั   

๕) มีความประพฤติปฏิบติัถูกตอ้งเหมาะสมตามธรรม ตามกาลเทศะ  เป็นท่ีศรัทธาและน่า
เคารพบูชา  ทั้งน้ีเพราะผูส้อนหรือผูเ้ผยแผ่หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงแต่เป็น
ผูใ้หค้วามรู้หรือเผยแผอ่ยา่งเดียว แต่จะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นความประพฤติปฏิบติัแก่ผูเ้รียนรู้ดว้ย 

๖) มีทกัษะในการส่ือสาร  สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดฉันทะต่อการเรียนรู้  มี
เทคนิควิธีการ  และวิธีสอนต่าง ๆ ท่ีท าให้ผูเ้รียนไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียนรู้  สามารถจดักระบวน 
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตามศกัยภาพของผูเ้รียนหรือกลุ่มผูเ้รียนรู้   

อยา่งไรก็ตาม การสอนท่ีจะมีผลดีไดน้ั้น ถึงแมจ้ะมีผูส้อนผูแ้นะน าท่ีเก่ง มีความสามารถ มี
ลกัษณะเป็นผูส้อนท่ีดีแค่ไหนเพียงใดก็ตาม  ถา้หากผูเ้รียนรู้หรือผูป้ระพฤติปฏิบติัขาดองคป์ระกอบ
เบ้ืองตน้ท่ีส าคญัเหล่าน้ี คือ  

๑) มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง  ไม่ใช่เพียงแค่ความเช่ือท่ีมีตามกนัมาหรือในความรู้สึกของตนเท่านั้น 
๒)มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายและทางจิตใจเพื่อท่ีจะมีพละก าลงัและก าลงัใจในการเรียนรู้

และการปฏิบติั 
๓) เป็นผูว้า่นอนสอนง่าย ไม่เป็นผูโ้ออ้วด ยอมรับฟังความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างจาก

ความคิดของตนดว้ยเหตุดว้ยผลเสมอ 
๔)  มีความเพียรพยาม  ไม่ทอ้แทล้งัเลสงสัย  ตั้งใจเรียนรู้และปฏิบติัดว้ยจิตท่ีมุ่งมัน่ 
๕) มีปัญญาในธรรม  รู้จักวิเคราะห์  สังเคราะห์ ตามเหตุตามผล  เพื่อการรู้แจ้งด้วย

สัมมาทิฏฐิ 
ถา้ส่ิงเหล่าน้ีไม่เกิดกบัผูเ้รียนรู้ก็ไม่สามารถท าให้กระบวนการเรียนรู้ไม่ไปสู่ถึงจุดหมาย

ปลายทางไดเ้ช่นกนั แต่ถา้ผูเ้รียนรู้หรือผูป้ระพฤติปฏิบติัมีองค์ประกอบเหล่าน้ีพร้อมเป็นเบ้ืองตน้
แลว้  ประกอบกบัไดผู้แ้นะน า ผูส้ั่งสอนท่ีดีเป็นกลัยาณมิตรแล้ว  ย่อมสามารถเรียนรู้และได้องค์
ความรู้ท่ีแทจ้ริง ท่ีสามารถน าไปประพฤติปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ตนและสังคมอยา่งแทจ้ริง 

ในเร่ืองการจดัรูปแบบวิธีการลกัษณะการรับรู้ และการเรียนรู้ตลอดจนถึงการจดักิจกรรม
เก่ียวกบัหลกัธรรมค าสอนของพุทธศาสนิกชนนั้น สถาบนัทางพระพุทธศาสนา และผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการเผยแผค่  าสอนของพระพุทธศาสนา ยงัมีการบริหารจดัการท่ีไม่คล่องตวั และยงัไม่มี
การพฒันาในเร่ืองเท่าท่ีควรจะเป็น  จึงเป็นเหตุปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนท าให้การเรียนรู้หลกัธรรมยงัไม่
ก่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีแทจ้ริงแก่ผูป้ระพฤติปฏิบติั ทั้งท่ีสถาบนัพระพุทธศาสนาเป็นสถาบนัหน่ึงใน



 ๒๓๘ 

สังคม มีหน้าท่ีขดัเกลาสังคมเสริมสร้างก าลงัใจ  สร้างภูมิคุม้กนัในการด ารงชีวิตตามหลกัธรรมค า
สอนท่ีเป็นสัจธรรม  ทั้งน้ี ความบกพร่องในการท าหนา้ท่ีของสถาบนัพระพุทธศาสนาท่ีเกิดข้ึนอาจ
แยกพิจารณาได ้ ๒  ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

๑) เป็นความบกพร่องอนัสืบเน่ืองมาจากการบริหารจดัการงานดา้นเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ท่ีไม่มีการปรับปรุงเน้ือหา และวิธีการสั่งสอนหรือการเผยแผค่  าสอนไปสู่สาธารณชนให้เหมาะสม
กบักาลสมยั  คือ  เคยปฏิบติัอยา่งไรเม่ือหลายร้อยปีมาแลว้ปัจจุบนัก็ยงัปฏิบติัอยูเ่หมือนเดิมไม่วา่จะ
เป็นเน้ือหาของความรู้หรือวิธีการน าเสนอ  อนัเป็นเหตุให้ผูค้นเบ่ือหน่ายไม่สนใจกบัเน้ือหาและ
วิธีการน าเสนอ  หรือหาเน้ือยากแก่การเข้าใจ  อีกทั้ งการจัดพิ ธีกรรมต่าง ๆ ไม่ มีการน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั  ดว้ยเหตุน้ี คนในสังคมส่วนหน่ึงจึงเกิดความ
เบ่ือหน่ายต่อศาสนา  ไม่สนใจท่ีจะเขา้วดัฟังธรรม  ท าให้คนทัว่ไปขาดหลกัยึดทางดา้นจิตใจ  ขาด
ศีลธรรมจริยธรรม  เม่ือเผชิญกับภาวะวิกฤติต่าง ๆ ทางโลก ก็จะหาทางออกด้วยพฤติกรรมท่ี
เบ่ียงเบน  หรือพฤติกรรมท่ีกา้วร้าวรุนแรงอ่ืน ๆ ทั้งกายกรรม  และวจีกรรม เช่น การฆ่าตวัตาม การ
ท าลายชีวิตทรัพย์สินผู ้อ่ืน  เป็นต้น   ในเร่ืองน้ีอาจมีบางท่านแย้งว่า หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรม เป็นค าสอนของพระศาสดา  ผูใ้ดจะไปเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขตาม
ความคิดของตน ย่อมไม่เหมาะสมและกระท ามิได้  เร่ืองน้ีถูกตอ้งและเป็นจริง  แต่ท่ีกล่าวไวใ้น
เบ้ืองตน้มิไดห้มายถึงการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้  เพียงแต่ให้หา
วิธีการน าเสนอหรือการเผยแผ่ให้เหมาะสมและทนัต่อสภาพการณ์สังคมท่ีเป็นอยู่  โดยสร้างองค์
ความรู้จากองค์ความรู้เดิมท่ีเป็นสัจธรรมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเขา้ใจง่ายไม่ซับซ้อนยุง่ยากและ
สามารถน าไปใชไ้ดทุ้กเม่ือทุกเวลา ในเร่ืองการเผยแผน้ี่  พุทธวธีิการสอนของพระพุทธเจา้ พระองค์
ก็ทรงน ามาใช้ในรูปแบบของการปฏิรูป เช่น  การบูชาไฟ  และการไหวทิ้ศทั้ง ๖  เป็นตน้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความเช่ือในสมยันั้นและเพื่อการเผยแผท่ี่ตรงกบัจริตของคน เป็นการประยกุตค์  าสอน
ท่ีเหมาะสมกบักาลสมยั 

๒) บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแผ่ค  าสอนของพระพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและ
โดยออ้มไม่ประพฤติปฏิบติัตามสถานภาพบทบาทหน้าท่ีของตนอย่างเคร่งครัด ขาดความรู้ความ
เขา้ใจในหลกัธรรมคลาดเคล่ือน  เผยแผบิ่ดเบือนไปจากองคค์วามรู้ธรรมท่ีแทจ้ริง  ท าให้เกิดส านกั
ปัจเจกชนต่าง ๆ ข้ึนมากมาย  ซ่ึงแต่ละส านักก็มีหลักการ รูปแบบและวิธีการน าเสนอเผยแผ่ท่ี
แตกต่างกนั  ท่ีร้ายไปยิ่งกว่านั้นก็คือ  การแสวงหาประโยชน์อยา่งไม่ถูกตอ้งเพื่อสนองตณัหาของ
ตนโดยอาศยัสถานภาพและบทบาทหนา้ท่ีของตนท่ีประชาชนยกยอ่งนบัถือศรัทธา ไม่วา่จะเป็นการ
สร้างวตัถุบูชาท่ีไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมค าสอน และหรือการสร้างพุทธพานิชเพื่อการจูง
ใจในความเช่ือและการหลงผิดท่ี เป็นอวิชชา  ส่ิงเหล่าน้ีย่อมท าให้การเรียนรู้ตามหลักของ



 ๒๓๙ 

พระพุทธศาสนาเถรวาทผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง  พระภิกษุผูเ้ป็นเน้ือนาบุญของพระพุทธศาสนา
บางรูปก็มิไดป้ระพฤติปฏิบติัให้เกิดศรัทธาในหมู่ประชาชน ท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายในการเขา้หา
พระหรือเขา้วดัฟังธรรม ดงันั้น  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการเผยแผ่ทุกคนควรเปล่ียนบทบาทและ
จิตส านึกของตนจากการท่ีเป็นฝ่ายรับเพียงอย่างเดียว  ปรับเปล่ียนกลบัมาเป็นฝ่ายให้และรู้จกัการ
เสียสละบ้าง  หรือควรจะมีศีลธรรมมากกว่าประชาชนทั่วไป  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อเพื่อน
พุทธศาสนิกชน   

การบกพร่องในหน้าท่ีทั้ง ๒ ลกัษณะน้ี แสดงให้เห็นว่า  หลกัธรรมค าสอนยงัไม่ได้เขา้สู่
จิตใจของคนไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพุทธศาสนิกชนเท่าท่ีควรจะเป็น โดยส่วนใหญ่จะมีแต่ผูศึ้กษา
เล่าเรียนหรือท่ีเรียกว่า ปริยติั  แต่ไม่ค่อยมีผูป้ฏิบติัหรือมีผูป้ฏิบติัแต่ไม่ถูกตอ้งหลกัธรรมท่ีแทจ้ริง 
ปฏิเวธ คือ ผลท่ีเกิดจากการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งจึงไม่เกิด หรือบางทีก็มีแต่ผูป้ฏิบติัโดยไม่ยอมศึกษาเล่า
เรียนเพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจตามหลกัพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีแทจ้ริง จึงเกิดการปฏิบติัผดิ ๆ 
ลุ่มหลงเช่ือในส่ิงท่ีเป็นไสยศาสตร์ว่าเป็นพุทธศาสตร์ อันเป็นบ่อเกิดแห่งความเข้าใจผิดใน
หลกัธรรมค าสอนของพุทธศาสนาเถรวาท ดงันั้น  สถาบนัทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  จะตอ้งมีการปรับปรุงการบริหารจดัการแก้ไขทั้งเน้ือหา 
รูปแบบการน าเสนอ วธีิการเผยแผใ่ห้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์สังคมในปัจจุบนั  ทั้ง
กลุ่มท่ีไม่รู้ไม่เคยปฏิบติัธรรม  กลุ่มท่ีปฏิบติัธรรมอยูแ่ต่ไม่รู้ขอ้ธรรม กลุ่มท่ีรู้ธรรมแลว้แต่ไม่ปฏิบติั 
และกลุ่มท่ีรู้ธรรมแลว้ก าลงัปฏิบติัอยู ่ให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งแทจ้ริง ทั้งน้ีเพื่อช่วย
แกปั้ญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน  อีกทั้งเป็นการพฒันาจิตใจและพฤติกรรมของคนในสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึนสามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพากนัไดอ้ยา่งดี 

จากขอ้มูลและสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการรับรู้และการเรียนรู้หลกัธรรมตามท่ีกล่าว
มาแลว้เป็นปัจจยัเหตุส่วนหน่ึงท่ีส่งผลให้เห็นถึงลกัษณะรูปแบบการรับรู้และเรียนรู้ของผูเ้รียนรู้มี
ซ่ึงลกัษณะดงัน้ี  

๑) เป็นเพียงแค่การรับรู้อยา่งเดียว  นัน่หมายความวา่  เป็นพุทธศาสนิกชนโดยก าเนิดและรู้
วา่ค าสอนในพระพุทธศาสนาเป็นส่ิงท่ีดีท่ีประเสริฐตามค าสอนค าบอกเล่าของบรรพบุรุษ  และการ
ได้ยินจากพระเทศน์หรือจากการศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาเท่านั้น  การได้ยินได้ฟังได้เรียน
ประเภทน้ีถึงเป็นการเรียนรู้จากปัจจยัภายนอกก็จริง  แต่จะรู้ไม่เขา้ใจในหลกัธรรมท่ีแทจ้ริง  จึงถือ
วา่เป็นเพียงแค่การรับรู้เท่านั้น  ท าให้การน าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนมีผลน้อยหรืออาจท า
ใหเ้กิดคลาดเคล่ือนในขอ้ธรรมบางประการเพราะความเขา้ใจผิดก็ได ้

๒)  มีการรับรู้  มีการเรียนรู้  แต่ยงัไม่ไดมี้การพฒันาอบรมจิต  นัน่หมายความวา่  เม่ือรับรู้
แลว้มีความศรัทธาและมีความพอใจในการท่ีจะเรียนรู้ต่อไป  มีการศึกษาคน้ควา้หลกัธรรมและขอ้



 ๒๔๐ 

ธรรมต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล  รวมทั้ งการสนทนาธรรมกับกัลยาณมิตรหรือผู ้เช่ียวชาญด้าน
พระพุทธศาสนา  จนสามารถรู้และเขา้ในในหลกัธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี  เป็นการรู้แค่เพียงทฤษฎีหรือ
ขอ้มูลเท่านั้นไม่สามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ตนไดอ้ยา่งสมบูรณ์เพราะโยนิโสมนสิการยงั
ไม่เกิด  เพราะจิตยงัไม่มัน่คงไม่น่ิงยงัมีการแปรปรวนทั้งน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีการพฒันาอบรมจิต 

๓)  มีการเรียนรู้และพฤติปฏิบติัมาแลว้  แต่ไม่สามารถน ามาปฏิบติัให้เกิดประโยชน์สุขทั้ง
แก่ตนเองและผูอ่ื้น นั่นหมายความว่า เป็นผูท่ี้ศึกษาและปฏิบติัมาแลว้เป็นอย่างดี  แต่ไม่รู้วา่จะน า
องค์ธรรมขอ้ใดเป็นหลกัในการปฏิบติัเขา้ลกัษณะท่ีว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตวัไม่รอด ลกัษณะเช่นน้ี
มกัจะเป็นผูย้กตนเหนือท่านชอบมองผูอ่ื้นว่าเป็นผูด้อ้ยกว่าตนในดา้นความประพฤติ  ท่ีเป็นเช่นน้ี
เพราะถือว่าตนเองเป็นผูป้ฏิบติัธรรมเป็นผูส้มบูรณ์ดว้ยศีลเขา้ลกัษณะท่ีเรียกว่า สีลพัพตปรามาส  
คือ มีความยึดถือว่าบุคคลจะบริสุทธ์ิหลุดพน้ได้ดา้ยการประพฤติศีลและวตัรเท่านั้น ซ่ึงไม่เขา้ใจ
จุดหมายอยา่งแทจ้ริงของการเรียนรู้ 

๔)  มีการรับรู้  เรียนรู้และประพฤติปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  จนเขา้ใจอย่างรู้แจง้เห็นจริงใน
ไตรลักษณ์ ประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔ และด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท   มี
สติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา นั่นหมายความว่า เป็นผูท่ี้มีการพฒันาการกระบวนการเรียนรู้ คือ 
สามารถน าองค์ความรู้  ประสบการณ์หรือกระบวนการจากการปฏิบติัมาเป็นหลกัการแนวทาง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดี  เป็นผูเ้พียบพร้อมด้วยความเพียร มี
สัมมาสติ  และมีสัมมาทิฏฐิ 

จากลักษณะรูปแบบการับรู้และการเรียนรู้ดังท่ีกล่าวมาน้ี  มีความสอดคล้องกับความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ  รองศาสตราจารย์ ดร.เปร่ือง  กจิรัตน์ภร๓๐  ซ่ึงสรุปไดว้า่  “ปัจจุบนัมี
ผูรู้้  ผูเ้ขา้ใจท่ีไดศึ้กษาปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนโดยตรงมาแลว้   อีกทั้งยงัเป็นผูท่ี้เคยสอนธรรมะ  
เคยเผยแผ่หลักธรรมค าสอนแก่สังคมมาแล้ว  เม่ือเปล่ียนสถานภาพจากความเป็นอยู่เดิมมาสู่
สถานภาพสังคมใหม่  บางท่านไม่ยอมปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีของตนตามสถานภาพใหม่ท่ี
เป็นอยู ่   เม่ือก่อนตนเองอยู่ในฐานะเป็นผูท่ี้มีผูค้นเคารพศรัทธาเล่ือมใสโดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็น
ผูรั้บมากกวา่ท่ีจะให ้ เม่ือมาอยูใ่นสถานภาพใหม่สังคมใหม่ก็ไม่พยายามปรับเปล่ียนบทบาทของตน
ให้เขา้สภาพท่ีตนเป็นอยู ่ คือ ไม่คุน้เคยกบัการให้  การเสียสละ  การยอมรับในการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น  อีกทั้งไม่ได้น าความรู้หลกัธรรมค าสอนท่ีตนมีอยู่มาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบติัในการ
ด ารงชีวิตทั้งส่วนตวัและชีวิตการท างาน  จนบางคร้ังท าให้เกิดปัญหาในด าเนินชีวิตและเกิดการ
บกพร่องในหน้าท่ีการงานของตนเองข้ึน  อีกทั้งไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติัหน้าท่ี  ซ่ึง

                                                 
๓๐สัมภาษณ์,  รองศาสตราจารย ์ดร.เปร่ือง  กิจรัตน์ภร, ๖ มกราคม  ๒๕๕๒. 
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บางคร้ังรู้แต่ไม่ปฏิบติั  ในเร่ืองน้ีผูท่ี้เคยมีความรู้  ความสามารถ  และอยู่ในสถานะเป็นผูอ้บรมสั่ง
สอนเผยแผห่ลกัธรรมมาก่อน  น่าจะน าองคค์วามรู้ท่ีตนมีอยูม่าเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบติัใน
การด ารงชีวิต  เป็นแบบอยา่งท่ีดี  และสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนต่อเพื่อนร่วมงาน  เป็นการแสดงให้ถึง
คุณประโยชน์ท่ีดีงามของหลกัธรรมค าสอนอย่างแทจ้ริง  อนัจะส่งผลให้ระบบการสืบสานต่องาน
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาเป็นไปอยา่งสมบูรณ์”   

๔.๒.๓  การน้อมน าหลกัธรรมเพ่ือการพึง่ตนเองและการพึง่พากนั  
 พระพุทธศาสนาเถรวาทมีหลกัธรรมค าสอนท่ีเป็นจริง  สอนใหเ้ห็นจริง  และสามารถน าไป
ปฏิบติัให้เห็นจริงได ้ สอนให้พยายามพึ่งตนเองเสียก่อน ไม่มวัคิดแต่จะพึ่งผูอ่ื้น สอนให้มีอิสรภาพ
ทั้งภายนอกและภายใน คือไม่เป็นทาสของกิเลส หรือถา้มีกิเลสก็อยา่ใหกิ้เลสมีอ านาจเหนือเรา สอน
ใหมี้ความอดทนมีความพยายามขยนัหมัน่เพียรไม่เกียจคร้าน สอนให้ท าแต่ความดีและเห็นแก่ความ
ดี สอนให้เป็นผูก้ตญัญูรู้คุณผูอ่ื้นและกตเวทีตอบแทนคุณท่าน  ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขท่ี
แทจ้ริงแก่ตนเอง  ในขณะเดียวกนัก็สอนให้เมตตากรุณาต่อผูอ่ื้น เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จกัเห็นอก
เห็นใจผูอ่ื้น  เอาชนะความชัว่ดว้ยความดีรู้จกัผูกไมตรีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผซ่ึ่งกนัและกนั  สอนไม่ให้เช่ือ
อะไรไร้เหตุผลโดยใช้ปัญญาก ากบัอยู่เสมอ  ให้รู้จกัพิสูจน์ความจริงดว้ยการปฏิบติัและพิจารณา
อยา่งถ่ีถว้น  นัน่คือ  สอนใหล้งมือปฏิบติัเพื่อจะไดรู้้แจง้ผลดีดว้ยตนเอง 
 หลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีขอ้ธรรมและหลกัประพฤติปฏิบติัท่ี
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมหลาย
หมวดหลายขอ้ธรรมดว้ยกนั  ผูใ้ดจะใช้หลกัธรรมขอ้ใดหมวดใดก็ย่อมน ามาเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบติัได้  เพราะทุกข้อทุกหมวดธรรมล้วนแล้วแต่ก่อเกิดประโยชน์สุขท่ีแท้จริงแก่ผู ้
ประพฤติปฏิบติัทั้งส้ิน  แมค้  าสอนของพระพุทธเจา้จะแตกต่างกนัหลายระดบัก็ตาม  แต่สาระส าคญั
ท่ีเป็นแกนกลางก็เป็นแนวทางเดียวกนั  คือ  การด ารงชีวิตอยู่ดว้ยปัญญา  ด ารงชีวิตอยูด่ว้ยความไม่
ประมาท  รู้เท่าทนัสภาวะความเป็นของชีวิต  ไม่หลงงมงายตกเป็นทาสของกิเลสและความทุกข ์ มี
ชีวติจิตใจเป็นอิสระอยา่งนอ้ยก็สามารถบงัคบัควบคุมกิเลสของตนไวใ้นแนวทางท่ีเป็นกุศลได ้
 ในการนอ้มน าหลกัธรรมมาเป็นหลกัในการด าเนินชีวติของตนและการอยูร่่วมกนัในสังคม
หรือเพื่อการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมนั้น  พระเทพดิลก  (ระแบบ  ิิต าโณ)๓๑  ได้
ให้ขอ้คิดและแนวทางในการปฏิบติัซ่ึงสรุปไดว้า่ “การนอ้มน าหลกัธรรมค าสอนมาประพฤติปฏิบติั
จะน าหลกัธรรมใดมาปฏิบัติก็ได้ท่ีคิดว่าตนเองสามารถปฏิบัติได้และเห็นว่ามีประโยชน์สูงสุด
ส าหรับตนและสังคม   ในการปฏิบติัตอ้งมีสติสัมปชญัญะและความเพียรก ากบัอยูต่ลอดเสมอจึงจะ

                                                 
๓๑สัมภาษณ์,พระเทพดิลก  (ระแบบ  ิิต าโณ), ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๒. 
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เกิดผล  การประพฤติปฏิบติัเป็นหน้าท่ีของเราท่ีจะตอ้งท าดว้ยตนเอง  พระพุทธเจา้เป็นเพียงผูบ้อกทาง
ให้เท่านั้น  หลกัธรรมได้ให้หลกัในการบริหารตนเพื่อให้ผูป้ฏิบติัได้พบกบัความสุขท่ีแทจ้ริง  เพราะ
ลกัษณะของพระธรรมเป็นสวากขาตธรรม  เป็นธรรมท่ีพระพุทธเจา้แสดงไวดี้แล้วถูกตอ้งสมบูรณ์ทั้ง
โดยเน้ือหาและพยญัชนะ  เป็นสัลเลขธรรม  คือ เป็นธรรมเคร่ืองขดัเกลาจิตใจของบุคคล  เป็นนิยยานิก
ธรรม  คือ ธรรมท่ีน าผูป้ระพฤติปฏิบติัให้ออกจากอ านาจของเพลิงกิเลส และเพลิงทุกข์ ในระดบัต่าง ๆ 
ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบติัของบุคคลเหล่านั้น  เป็นสันติธรรม  คือ  ธรรมท่ีจะน าผูป้ฏิบติัเขา้สู่
สันติสุขอย่างแทจ้ริงเป็นท่ีสุด   ส าหรับในการอยู่ร่วมกนัในสังคมจากจุดย่อยท่ีสุด คือ คนสองคนและ
ขยายออกไปตามปริมาณการเพิ่มข้ึนของคนในสังคมนั้น ๆ  ในขณะเดียวกนัตอ้งมีสัญชาตญาณฝูง  คือ  
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  การอยู่ร่วมกันของบุคคลภายในสังคมจะมากหรือน้อยก็ตาม  จุดหมาย
ร่วมกนั คือ การอยูร่่วมกนัโดยปกติสุขภายในสังคม  หลกัธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงนั้นเพื่อประโย
ชนเก้ือกูลแก่คนหมู่มาก  เพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลก  เพื่อประโยชน์เก้ือกูล  และเพื่อความสุขแก่เทวดา
และมนุษยท์ั้งหลาย  ฉะนั้นหลกัการอยูร่่วมกนัโดยปกติสุขของคนในสังคมจะตอ้งมีความเคารพซ่ึงกนั
และกนัตามล าดบัอาวุโส  มีศรัทธาในหลกัธรรมค าสอน มีศีล คือ ส ารวมระวงัรักษากาย วาจาของตนให้
เรียบร้อย  มีหิริโอตบัปะ คือ ความละอายและเกรงกลวัต่อบาป  มีการศึกษาท่ีสมบูรณ์  มีการเสียสละ  
การให้  การแบ่งปัน ความโอบออ้มอารี  มีน ้ าใจต่อบุคคลทั้งหลาย  สุดทา้ย คือ ตอ้งมีปัญญา  รู้ว่าอะไร
เป็นบุญ  อะไรเป็นบาป  อะไรเป็นคุณ  อะไรเป็นโทษ  อะไรเป็นทางเส่ือม  อะไรเป็นทางเจริญ  ทั้งหมด
น้ีเป็นอริยทรัพย ์อนัเป็นทรัพยป์ระเสริฐภายในบุคคลเป็นสมบติัติดตวัเป็นท่ีพึ่งพ  านกัทั้งปัจจุบนัและ
ในภายภาคหนา้” 

เม่ือศึกษาวิเคราะห์ขอ้ธรรมต่าง ๆ แล้วจะพบว่าการน้อมน าหลกัธรรมท่ีมาเป็นขอ้ประพฤติ
ปฏิบติัท่ีตรงกบัจุดหมายของการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ  การรักษาคุม้ครองจิตให้
เป็นไปในสัมมาทิฏฐิ หรือเป็นไปในทางท่ีถูกตอ้ง  สัมมาทิฏฐิท่ีพึงประสงค์  คือ  การเห็นคลอ้ยตาม
หลกัธรรมค าสอนท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงไว ้ ความเห็นชอบตามความเป็นจริงของชีวิต  เห็นชอบ
ดว้ยปัจจยัเหตุวา่เม่ือมีเหตุเช่นน้ีผลท่ีเกิดข้ึนก็เป็นเช่นน้ี  เห็นชอบดว้ยผลว่าเม่ือมีผลเช่นน้ียอ่มมาจาก
เหตุอย่างน้ี  เห็นชอบในกฎแห่งกรรม  และเห็นชอบจากการใช้ปัญญาพิจารณา  คือ ปัญญาเห็นชอบ
นัน่เอง  การจะท าให้เกิดการรู้แจง้เห็นจริงจนถึงขั้นปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิ นัน่คือ ตอ้งมีการฝึกอบรม
พัฒนาจิต  เพราะเม่ือจิตได้รับการฝึกอบรมท่ีถูกต้องจะเป็นจิตท่ีมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุข  มี
ศกัยภาพสูงในการคุม้ครองกาย วาจา  ใจ และมีปัญญาในการท่ีจะรู้ไนส่ิงท่ีควรรู้  เห็นในส่ิงท่ีควรเห็น 
รู้วา่อะไรท่ีควรท า อะไรท่ีไม่ควร เขา้ใจวิธีประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งเพื่อการด าเนินชีวิตของตน
ให้มีความสุข นั่นหมายความว่า การประพฤติปฏิบติัธรรมขอ้ใดก็ตามตอ้งมีสติสัมปชญัญะก ากบัอยู่



 ๒๔๓ 

ตลอดเวลา  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิตของ ดรุณี  ชูประยูร๓๒ เร่ือง “การน้อมน า
สาระส าคญัของหลกัธรรมในพระไตรปิฎกเพื่อพฒันารูปแบบการพฒันานิสิตนกัศึกษา”  ซ่ึงสรุปไดว้า่ 
หลกัธรรมในพระไตรปิฎก มีคุณค่าต่อการน้อมน ามาพฒันานิสิตนกัศึกษา  โดยครอบคลุมการพฒันา
ทุกดา้น  คือ พฤติกรรมทางกาย  จิตใจ  และปัญญา  แต่ละหลกัธรรมสามารถน าไปพฒันาไดต้ั้งแต่ ๑ 
ดา้นถึงครบทั้ง ๔ ดา้น และหลกัธรรมในพระไตรปิฎกครอบคลุมการพฒันานิสิตนกัศึกษาตามทฤษฎี
จิตสังคม  ทฤษฎีโครงสร้างสติปัญญา  ทฤษฎีสัญลกัษณ์  และทฤษฎีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบั
สภาพแวดลอ้ม  โดยมีอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหลกัธรรมส าคญั  โดยน ามาบูรณาการกบัหลกัธรรมท่ี
เป็นบุพนิมิต ๗ ประการ ไดแ้ก่  ความเป็นผูมี้มิตรดี  ความถึงพร้อมดว้ยศีล  ความถึงพร้อมดว้ยฉนัทะ  
ความถึงพร้อมด้วยตน  ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท  และความถึง
พร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ ผลของการพฒันานิสิตนักศึกษาโดยน้อมน าหลกัธรรมในพระไตรปิฎก  
ท าใหนิ้สิตนกัศึกษาไดรั้บการพฒันาโดยองคร์วม 

จากการจัดเสวนากลุ่มย่อย เร่ือง “ปัญหา/อุปสรรคของการน้อมน าหลักธรรมมาเพื่อ
พึ่งตนเองและพึ่งพากนั”  สรุปได้ว่า “สภาพสังคมปัจจุบนั การน้อมน าหลกัธรรมค าสอนมาเป็น
แนวทางประพฤติปฏิบติัเพื่อการพึ่งตนเองและพึ่งพากนัของพุทธศาสนิกชนในสังคมนั้น  เห็นไดว้า่
ยงัไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของการเรียนรู้ตามแนว พระพุทธศาสนาเถรวาท  นั่นอาจเป็น
เพราะส่ิงแวดล้อมในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ความนิยมในวตัถุนิยมและบริโภค
นิยมมีอิทธิพลมากข้ึน สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นส่ิงส าคญัของชีวิต  แต่ละคนต่างก็ด้ินรน
เพื่อแสวงหาส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการของตน  และเป็นท่ีกล่าวอา้งวา่ ไม่มีเวลาเขา้วดัฟังธรรม  
หรือไม่มีเวลาเรียนรู้ประพฤติปฏิบติัธรรม อีกทั้งพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจหลกัธรรมค า
สอนท่ีถูกตอ้งและแทจ้ริง  หรือเพียงแค่การรับรู้ในหลกัธรรมเท่านั้น จึงไม่ไดใ้ชธ้รรมเพื่อป้องกนั
ทุกขห์รือเป็นภูมิคุม้กนัตนเองเพื่อรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  เขา้ลกัษณะท่ีวา่ ทุกขแ์ลว้จึงเขา้หา
ธรรมมากกวา่ท่ีวา่ ใชธ้รรมเพื่อการดบัทุกข ์และยงัมีปัจจยัอีกอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พุทธศาสนิกชน
ยงัไม่ไดน้ าหลกัธรรมค าสอนมาใชใ้นการแกปั้ญหาของชีวติ คือ เร่ืองของความเช่ือ  ปัจจุบนัประชน
ส่วนใหญ่มกัจะแสวงหาส่ิงท่ีลือกนัวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ  และสามารถบนัดาลโชคลาภหรือท าให้ตนเองหมด

                                                 
๓๒ดรุณี  ชูประยูร, “การน้อมน าสาระส าคญัของหลักธรรมในพระไตรปิฎกเพื่อพฒันา

รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษา”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั), ๒๕๔๗. 



 ๒๔๔ 

เคราะห์กรรมได้  ไม่ว่าส่ิงนั้ นจะอยู่ท่ีไหนก็จะไปบนบาลหรือกราบไหวเ้พื่อขอพรจากส่ิงนั้ น  
เพื่อท่ีจะใหข้จดัปัดเป่าใหต้นเองหมดทุกข ์ หมดโศก  หมดโรค  หมดภยั  และมีโชคลาภเกิดข้ึน” ๓๓   

จริงอยู ่พระพุทธศาสนาเถรวาทสอนให้รู้จกัทุกข ์เขา้ใจทุกข ์สาเหตุของทุกข ์ การดบัทุกข์  
และหนทางของการดับทุกข์ตามหลักของอริยสัจ ๔ ท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้   แต่หลังจากท่ี
พระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้แล้ว  พระองค์ได้ทรงมาบอกกล่าวให้สรรพสัตวใ์นโลกได้รับรู้ถึงธรรมท่ี
พระองคท์รงตรัสรู้ วา่หนทางแห่งการดบัทุกขคื์อ อะไร และจะปฏิบติัต่อหนทางนั้นอยา่งไรเพื่อให้
เกิดการดบัทุกข์ท่ีแทจ้ริง  พุทธศาสนิกชนได้รับรู้  ได้เรียนรู้  และไดป้ฏิบติัตามค าบอกกล่าวของ
พระพุทธเจา้ผ่านสาวกของพระองค์  และผูเ้ผยแผ่หรือผูส้อนหลกัธรรมค าสอนทั้งท่ีเป็นพระภิกษุ
และผูเ้ช่ียวชาญทางศาสนาหลายส านกัหลายชัว่คน  นัน่แสดงให้เห็นวา่ พุทธศาสนิกชนไดรั้บรู้  ได้
เรียนรู้  ได้ปฏิบัติในข้อธรรมต่าง ๆ มาแล้ว  แต่มีค าถามว่า  ได้เข้าใจ  ได้เรียนรู้  และได้ปฏิบัติ
ถูกตอ้งและแทจ้ริงมากนอ้ยเพียงใด 
 ในสถานการณ์และสภาพปัจจุบนัน้ี  จะเห็นไดว้า่ลกัษณะของการน้อมน าหลกัธรรมมาใช้
เพื่อเป็นท่ีพึ่งพาของพุทธศาสนิกชนนั้นมีลกัษณะใหเ้ห็นพอท่ีจะกล่าวสรุปได ้คือ 
 ๑)  ตั้ งอยู่บนฐานความเช่ือ ความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาว่า  พระพุทธเจ้า 
พระพุทธรูป  พระเกจิอาจารยต่์าง ๆ และพุทธวตัถุทั้งหลาย ว่าบารมีของท่านหรือส่ิงเหล่านั้นจะ
ปกป้องรักษาคุม้ครองและประทานพรให้แก่ตน อนัเกิดจากความความเคารพ  ความจงรักภกัดี และ
ความไวเ้น้ือเช่ือใจ  ถึงแมว้า่จะเป็นความเช่ือท่ีเกิดจากการยอมรับวา่ส่ิงน้ีมีอยูแ่ละเป็นจริงโดยอาศยั
หลกัฐานและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีอยูส่นบัสนุน  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นความเช่ือท่ีมีเหตุผลแต่เป็นเหตุผลท่ีแฝง
อยูก่บัความเช่ือท่ีเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นอตัทศันคติ   ลกัษณะการนอ้มน าหรือการแสวงหา
เพื่อมาเป็นท่ีพึ่งหรือคุม้ครองตนเองจึงมีลกัษณะเป็นวตัถุนิยมมากกว่าธรรมนิยม  ในปัจจุบนัมีผูท่ี้
พยายามยกเอาพระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์  พระภิกษุสงฆ์บางรูป  ตลอดจนพระ
เกจิอาจารยต่์าง ๆ ข้ึนมาเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีอ านาจเหนือธรรมชาติ  และเช่ือวา่ส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถ
ดลบนัดาลตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการพึ่งพาจากอ านาจภายนอก  อนัเป็นลกัษณะของ
ศาสนาเทวนิยมมากกวา่ท่ีจะเป็นลกัษณะของศาสนาอเทวนิยมอยา่งเช่นพุทธศาสนาเถรวาท  จริงอยู ่ 
พุทธศาสนาเถรวาทไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าในทางวตัถุ  แต่สอนให้มนุษยย์ึดถือคุณค่าท่ีแท้จริงและ
ประโยชน์ของวตัถุท่ีเป็นปัจจยัในการด ารงชีวิตตามสถานะและศกัยภาพของแต่ละบุคคล  ไม่ได้

                                                 
๓๓เสวนากลุ่มยอ่ย เร่ือง “รูปแบบของการนอ้มน าหลกัธรรมมาเพื่อการพึ่งพาตนเองและการ

พึ่งพากนั”,  ศูนยก์ารเรียนรู้วดัสุทธจินดา   จงัหวดันครราชสีมา, ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๐,  ศูนยก์าร
เรียนรู้หวัไทร  จงัหวดันครศรีธรรมราช,  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๐.   



 ๒๔๕ 

สอนใหห้ลงใหลในคุณค่าของวตัถุเทียมท่ีไม่เท่ียงแทข้ึ้นอยูก่บัการสมมุตติของสังคม  อนัเป็นปัจจยั
ท่ีน าไปสู่มิจฉาทิฏฐิ  และความประมาทในการด าเนินชีวติ   
 ๒)  ตั้งอยูบ่นฐานความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและพิธีกรรมทางศาสนาวา่  การจะไดม้าซ่ึงโชค
ลาภ ความร ่ ารวย  หรือการจะหายจากโรคภยัไขเ้จ็บ  พน้เคราะห์พน้โศกหรือพน้จากความทุกข์ทั้ง
ปวงท่ีเกิดข้ึนจะต้องไปสะเดาะเคราะห์หรือท าพิธีกรรมต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีถูกก าหนดไว ้จาก
สถานท่ีต่าง ๆ จากพระภิกษุ  จากเกจิอาจารย ์ จากร่างทรง  หรือจากประธานผูป้ระกอบพิธี  เป็นตน้  
ลกัษณะเช่นน้ีจะเห็นไดจ้ากเช่น  การรดน ้ ามนต ์ การท าบุญสังฆทาน  การใส่บาตรพระประจ าวนั
เกิด  การไหวร้าหู  การบูชาปลดัขิก การบูชาสากต าน ้ าพริก  การบูชาไหวไ้มต้ะเคียน  การไหวบู้ชา
ส่ิงท่ีผดิแปลกจากธรรมชาติ  เป็นตน้ 
 ดงัท่ีได้กล่าวแลว้ว่า  พิธีกรรมต่าง ๆ ถึงแมจ้ะเป็นการเสริมสร้างศรัทธากระตุน้จิตส านึก
ทางศาสนา  เป็นส่ือแรงจูงใจในการเขา้มานบัถือศาสนา  อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างคนในสังคมให้มีไมตรีจิตมิตรภาพต่อกนั  แต่ถ้าให้ความส าคญัทางพิธีกรรมมากเกินไป 
เน้นความศกัด์ิสิทธ์ิของพิธีกรรมนั้นเป็นหลกั  แก่นแทค้  าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีมีอยู่
และเป็นอยูก่็จะไดรั้บความสนใจนอ้ยลง ท าใหเ้กิดความสงสัยในขอ้ธรรมต่าง ๆ ตามมา 
 ๓)  ตั้งอยู่บนฐานของความศรัทธาท่ีว่า เม่ือไม่สบายใจ ทุกข์ใจ ธรรมเท่านั้นจะเป็นเคร่ือง
ระงบัหรือดบัความไม่สบายใจหรือความทุกข์เหล่านั้นได ้ แต่การท่ีจะท าไดเ้ช่นน้ีตอ้งไปประพฤติ
ปฏิบติัท่ีวดัหรือส านกัปฏิบติัธรรมชัว่ระยะเวลาหน่ึง เช่น  การไปถือศีลท่ีวดั  การไปปฏิบติับวชชี
พราหมณ์  การไปปฏิบติัสมถวิปัสสนากรรมฐาน  เป็นตน้  ลกัษณะเช่นน้ีเป็นการเขา้หาธรรมเพียง
การแกปั้ญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น  ถา้พูดถึงเร่ืองการพฒันาจิตแลว้ไม่ใช่ลกัษณะของการพฒันาจิตท่ี
ย ัง่ยืน  เพราะเม่ือพน้จากระยะของการปฏิบติัธรรมแลว้กลบัเขา้มาสู่การด าเนินชีวิตตามปกติเจอกบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่พึ่งประสงค์ตนเองก็จะเกิดความไม่สบายใจและเกิดความทุกข์ข้ึนอีกเขา้ลกัษณะ
ท่ีว่าเม่ือมีทุกข์ก็เข้าหาธรรม  อีกอย่างการท่ีจะมีเวลาไปปฏิบัติบ่อย ๆ ไม่ใช่เร่ืองง่ายนักใน
สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีจะตอ้งด้ินรนต่อสู้ท างานเพื่อความอยูร่อดของตนและครอบครัว  การนอ้มน า
หลักธรรมมาใช้ในลกัษณะเช่นน้ีเป็น เป็นเพียงการรับรู้และการเรียนรู้เท่านั้น  ยงัไม่เกิดผลการ
ปฏิบติัท่ีแทจ้ริง นัน่คือ ปัญญา 
 ๔)  ตั้งอยู่บนฐานของความศรัทธาท่ีว่า  ธรรมเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ  ผูใ้ดปฏิบติัด้วยความ
ถูกตอ้งประพฤติปฏิบติัดว้ยความเพียรสม ่าเสมอไม่วา่จะเวลาใด จะมีความสุข ความสบายใจสบาย
กายตลอดเวลา  สอดคลอ้งกบัค าสรรเสริญคุณพระธรรมท่ีวา่  พระธรรมท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวดี้แลว้  
เป็นธรรมท่ีควรน้อมเขา้มาปฏิบติั  เป็นธรรมท่ีอศัจรรยเ์รียกให้ผูอ่ื้นมาดูและศึกษาได ้ ผูป้ฏิบติัพึ ง
เห็นไดด้ว้ยตนเองและวญิญูชนหรือผูรู้้แจง้จะพึงรู้ไดเ้ฉพาะตน  พุทธศาสนิกชนท่ีนอ้มน าหลกัธรรม



 ๒๔๖ 

มาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติับนฐานของความศรัทธาน้ีจะมีลกัษณะของคนท่ีเป็นอตัสัมมาทิฏฐิ  
คือ ตั้งกายถูกตอ้ง ตั้งใจถูกทาง  เป็นการใชธ้รรมเพื่อไม่ให้ทุกขเ์กิด  ซ่ึงเป็นการใชปั้ญญาท่ีถูกตอ้ง
ในการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีแทจ้ริง   
 ลกัษณะของการน้อมน าหลกัธรรมมาใชเ้พื่อเป็นท่ีพึ่งพาของพุทธศาสนิกชนบนพื้นฐานท่ี
กล่าวมาน้ี  ในแง่ของการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  ฐานความเช่ือขอ้ท่ี ๑ และ ๒ เป็น
เพียงแค่การรับรู้ และการเรียนรู้เท่านั้ นไม่ใช่ความรู้ท่ีแท้จริง  อาจส่งผลให้การเข้าใจข้อธรรม
คลาดเคล่ือนและน าไปสู่การปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง ส่วนฐานความศรัทธาในขอ้ ๓  เป็นการปฏิบติัท่ีเกิด
จากการรับรู้และการเรียนรู้เพียงเพื่อความหลุดพน้ชัว่ขณะเท่านั้นไม่ไดก่้อให้เกิดผลประโยชน์หรือ
ปัญญาท่ีแทจ้ริงย ัง่ยนืแก่ตนเท่าท่ีควร  อาจจดัเขา้อยูใ่นลกัษณะของพิธีกรรมไดเ้หมือนกนั จดัอยูใ่น
ส่วนของขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้เท่านั้น ส่วนฐานศรัทธาในขอ้ท่ี  ๔ เป็นการปฏิบติัอนัเกิดจาก
ความรู้และการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง  หรือการใช้ปัญญาท่ีถูกตอ้ง  เป็นขั้นของการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้  คือ การน าองค์ความรู้จากการรับรู้ การเรียนรู้  ไปปฏิบติัจนเกิดผลท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อเอง
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 ตามความเป็นจริงแลว้  พระพุทธศาสนาเถรวาทไม่ไดป้ฏิเสธเร่ืองของความเช่ือ  แต่ในหลกั
ความเช่ือทางพระพุทธศาสนาเถรวาท๓๔  มีหลกัแห่งการเช่ือ คือ  
 ๑)  เช่ือในหลกัแห่งกรรม ซ่ึงเป็นกฎธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษยเ์ก่ียวกบั
กระบวนการให้ผลหรือปรากฏผลตามเง่ือนไขการกระท าของมนุษย ์ การเช่ือในเร่ืองกรรมท าให้
มนุษยไ์ม่กล้าท าความชั่วเพราะกลวัผลกรรมจะติดตามมา  เม่ือมนุษยก์ลวัความชั่วก็จะหันมาท า
ความดี  ในเร่ืองกฎแห่งกรรมความเพียรจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่การพฒันาปรับปรุงการ
กระท าแต่ส่ิงท่ีดี  ในขณะเดียวกนั การกระท าท่ีดีก็ไม่ใช่การแสดงออกทางกายและวาจาเท่านั้น  แต่
รวมถึงกระบวนการท างานในจิตใจดว้ย  และให้ความส าคญักบักรรมท่ีเกิดจากการกระท าภายใน
จิตใจเพราะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อบุคลิกภาพของคน  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 
 ๒)  ให้เช่ือและสนบัสนุนเฉพาะในหลกัปาฏิหาริยท่ี์เป็น อนุศาสนียปาฏิหาริย ์คือ ค าสอน
เป็นอศัจรรยท่ี์ก่อให้เกิดปัญญาเพื่อการรู้แจง้เห็นจริง  ไม่สนบัสนุนและหลงใหลในอิทธิปาฏิหาริย ์ 
คือ การอวดอิทธิฤทธ์ิ  การแสดงฤทธ์ิ  ไม่สนบัสนุนในอาเทศนาปาฏิหาริย ์ คือ การทายความคิด
และอุปนิสัยของผูอ่ื้นได ้ ซ่ึงการเช่ือทั้งสองประการหลงัน้ีจะท าให้มนุษยร์อคอยแต่การพึ่งพาจาก
ผูอ่ื้นไม่คิดท่ีจะพึ่งตนเอง  พระพุทธเจา้ทรงสอนใหม้นุษยรู้์จกัการพึ่งตนเองเสียก่อน   

                                                 
๓๔สุวฒัน์  จนัทรจ านง, ความเช่ือของมนุษย์เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๓๓๐. 
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 ๓)  ให้เช่ือและศรัทธาในศกัยภาพของความเป็นมนุษย ์ เช่ือว่ามนุษยส์ามารถเรียนรู้ได ้ 
พฒันาได้ และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มนุษย์สามารถใช้ความเพียรพยายามในการเสริมสร้าง
ศกัยภาพให้แก่ตนเอง  เม่ือมนุษยไ์ดพ้ฒันาตนเองจนเกิดปัญญารู้เขา้ใจในส่ิงทั้งหลายถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริง  รู้กฎเกณฑ์ความเป็นไปของธรรมชาติดีแลว้  ก็สามารถด าเนินชีวิตและปฏิบติัต่อส่ิง
ทั้งหลายไดถู้กตอ้ง 
 ส่วนการสวดมนตไ์หวพ้ระเป็นการสอนให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 
เพื่อเตือนให้เราระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยท่ีไดแ้นะแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง และศกัยภาพ
ของความเป็นมนุษย์ นั่นคือ เม่ือท่านแนะแนวทางให้แล้วการท่ีจะปฏิบติัเพื่อให้เกิดผล ก็ตอ้งเพียร
พยามท าด้วยตนเอง  มิใช่การสวดเพื่อออ้นวอนให้พระองค์หรือผูใ้ดผูห้น่ึงลงมาช่วยเหลือให้ตนได้
สมหวงัในส่ิงท่ีตนต้องการตามความเช่ือท่ีคนส่วนหน่ึงในสังคมปฏิบัติกันอยู่  ถ้าผูใ้ดต้องการให้
พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาช่วยเหลือหรืออยากพบพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเร่ืองยากเลย  เพียงแต่ผูน้ั้ น
ประพฤติปฏิบัติธรรมตามค าสอนของพระองค์อย่างถูกต้องแท้จริงก็จะพบพระองค์เอง ดังท่ี
พระพุทธเจา้ไดต้รัสไวอ้ยา่งน้ีวา่   

“...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถา้แมว้่าภิกษุนั้น อยู่ไกลตั้งร้อยโยชน์ แต่เธอไม่มี
ความละโมบ ไม่มีความติดใจแรงกลา้ในกามทั้งหลาย มีจิตไม่พยาบาท มีความด าริ
แห่งใจอนัไม่เป็นโทษ มีสติตั้งมัน่ มีสัมปชญัญะ มีจิตตั้งมัน่ มีจิตมีอารมณ์เป็นอนั
เดียว ส ารวมอินทรีย ์ ภิกษุนั้นยอ่มช่ือวา่อยูใ่กลเ้ราโดยแท ้และเราก็อยูใ่กลภิ้กษุนั้น 
ขอ้นั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นเห็นธรรม ผูเ้ห็นธรรม ยอ่มเห็นเรา...”๓๕ 
 
จากฐานแห่งความเช่ือดงักล่าว  จึงเป็นท่ีมาของรูปแบบการนอ้มน าหลกัธรรมมาเพื่อเป็นท่ี

พึ่งพาท่ีมีลกัษณะ ดงัน้ี 
 ๑)  ใชเ้ป็นท่ีพึ่งทางใจ  นัน่หมายความวา่  เม่ือตนเองมีทุกขท์างใจ เช่นไม่สบายใจ มีความ
ขดัขอ้งขุ่นใจ  ผิดหวงัในส่ิงท่ีตนปรารถนา  เป็นตน้ ก็จะเขา้วดัไปท าบุญฟังธรรมบา้ง  ไปสะเดาะ
เคราะห์ท าสังฆทานบา้ง  ไปถือศีลบา้ง  ไปปฏิบติัธรรมบา้ง หรือแมก้ระทัง่เขา้ไปใหพ้ระดูดวงชะตา
ราศี  ตลอดจนถึงการสวดมนตภ์าวนาในบทสวดมนต์ท่ีมีความเช่ือวา่ ถา้สวดเป็นประจ าแลว้จะท า
ให้อยูเ่ยน็เป็นสุขปลอดภยัจากภยัอนัตรายทั้งปวง  ทั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเหมือนกนัคือ ความสบายใจ 
หายกงัวลในส่ิงท่ีเป็นอยู่ หรือมีความหวงัในอนาคต  การพึ่ งลักษณะน้ีเป็นการพึ่ งท่ีเกิดข้ึนจาก
อารมณ์ และอตัทศันคติท่ีมีอยู ่

                                                 
๓๕ข.ุอิติ. ๒๕/๒๗๒/๒๗๙-๒๘๐.  
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 ๒)  ใช้เป็นท่ีพึ่ งทางกาย  นั่นหมายความว่า  เม่ือตนมีความตอ้งการท่ีจะปลอดภยัจากภยั
อนัตรายหรืออุบติัภยัต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตน ก็จะมีการแสวงหาส่ิงท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองป้องกนัและ
คุม้ครองตนเอง เช่น พระเคร่ืองบูชา  เหรียญรูปพระภิกษุท่ีมีความเช่ือว่าเป็นพระอริยบุคคลหรือ
เหรียญเกจิอาจารยต่์าง ๆ ตลอดจนวตัถุบูชาท่ีตนมีความเช่ือวา่จะคุม้ครองและปกป้องรักษาตนได ้
มาบูชาหรือน ามาใส่สร้อยแขวนคอไว ้ ลกัษณะของการพึ่งพาเช่นน้ีสามารถมองพิจารณาได้สอง
แนวคิด คือ ประการแรกเป็นการดีในแง่ของการระลึกถึงบารมีของผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบและเป็น
เคร่ืองเตือนสติไม่ให้ท าชัว่ท าให้มีความระมดัระวงัมากข้ึน  แต่ในทางกลบักนัอาจจะท าให้ผูน้ั้นมี
ความประมาทเกิดข้ึนเพราะมีความเช่ือว่าส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้ นจะคุ้มครองปกป้องรักษาตนอยู่
ตลอดเวลา เป็นการขาดสติในการด าเนินชีวิตซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองส าคญัมากในการเรียนรู้และการ
ประพฤติปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๓)  ใชเ้ป็นท่ีพึ่งทัว่ไป  นัน่หมายความวา่  ไดน้ าหลกัธรรมค าสอนมาเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม  เช่น ความเมตตากรุณา  การบริจาคการให้ทาน  การสงเคราะห์
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  การท าอาชีพสุจริต  ความซ่ือสัตย ์ โดยเฉพาะการน าองค์ธรรมในอริยสัจ ๔ มา
เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานของตน  และการน าองคธ์รรมในอริยมรรคมีองค ์๘ มา
เป็นแนวทางในการพฒันาบุคลิกภาพของตน  อีกทั้งการใชอ้งคธ์รรมในสัปปุริสธรรม ๗ มาเป็นแนวทาง
ปฏิบติัตนในการอยู่ร่วมกนัในสังคมได้อย่างดี  ตลอดจนถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทาง
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ซ่ึงพระองค์ทรงใช้หลักธรรมเป็นปัจจยั
ส าคญัในการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใชส้ามารถพึ่งตนเองได ้ 

๔)  ใช้เป็นท่ีพึ่งทัว่กายใจ  นัน่หมายความว่า  เป็นผูรู้้เท่าทนักาย  รู้เท่าทนัจิต  เขา้ใจรู้แจง้
เห็นจริงตามสภาวะความเป็นจริงของสรรพส่ิงทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ละดบัสูญไปตามเหตุปัจจยั
ท่ีสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั มีความเขา้ใจในหลกัไตรลกัษณ์  และน าองคธ์รรมในอริยมรรคมีองค ์๘ มา
เป็นหลกัการในการพึ่งตนเองและพึ่งพากนัในสังคมไดอ้ยา่งชดัเจน เช่นเร่ืองของการมีสติและความ
ไม่ประมาท เป็นตน้ 

๔.๒.๔  ปัจจัยแหล่งเกดิการเรียนรู้เพ่ือการพึง่ตนเองและการพึ่งพากนั 
จากการศึกษาหลกัการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาและขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี

ศึกษาวเิคราะห์ไดว้า่  
๑)  การจะพึ่ งตนเองได้นั้ นต้องอาศัยระบบความคิดของตนเองเป็นส าคญั  โดยเฉพาะ

ความคิดท่ีประกอบไปดว้ยปัญญาอนัเกิดจาก โยนิโสมนสิการ  ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในบุคคล  และเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นแหล่งเกิด สัมมาทิฏฐิ  ซ่ึงเป็นองคธ์รรมขอ้แรกของอริยมรรค  และเป็นองค์ธรรม
หน่ึงในสองของหมวด ปัญญาสิกขา ของหลกัไตรสิกขา  ดว้ยเหตุน้ี โยนิโสมนสิการจึงเป็นแหล่ง



 ๒๔๙ 

เกิดเบ้ืองต้นของการพึ่ งพาตนเอง  ท่ีกล่าวได้เช่นน้ี  เพราะว่า  โยนิโสมนสิการเป็นกระบวนต่อ
เน่ืองมาจาก ปรโตโฆสะ ท่ีเป็นปัจจยัภายนอก  เป็นแหล่งเกิดการเรียนรู้และสัมมาทิฏฐิเช่นเดียวกบั
โยนิโสมนสิการ  กระบวนความคิด หรือ ระบบความคิดของโยนิโสมนสิการส่งผลโดยตรงให้เกิด
สัมมาทิฏฐิ  ทั้ งน้ีก็เพราะว่าโยนิโสมนสิการเป็นกระบวนการพฒันาปัญญา  ดงันั้นเม่ือมีโยนิโส
มนสิการสัมมาทิฏฐิก็ยอ่มเกิดข้ึนดงัพุทธพจน์ท่ีไดแ้สดงไวว้า่ “เราไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแมส้ักขอ้หน่ึง 
ซ่ึงเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิท่ียงัไม่เกิดไดเ้กิดข้ึน หรือให้สัมมาทิฏฐิท่ีเกิดข้ึนแลว้ เจริญยิ่งข้ึน เหมือน
โยนิโสมนสิการ  เม่ือมีโยนิโสมนสิการ สัมมาทิฏฐิท่ียงัไม่เกิด ยอ่มเกิด และสัมมาทิฏฐิท่ีเกิดข้ึนแลว้
ยอ่มเจริญยิง่ข้ึน”๓๖   

โยนิโสมนสิการจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือเรามีความพอใจ หรือ มีจุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง  ท่ี
ตอ้งการจะคน้หาค าตอบหรือความจริงในเร่ืองนั้น  นั่นคือ ระบบความคิดเร่ิมเกิดข้ึนการคิด การ
วิเคราะห์คน้หาหนทางและเหตุผลต่าง ๆ ย่อมตามมา อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของวิธีการแห่งปัญญาหรือ
กระบวนการโยนิโสมนสิการ  เม่ือโยนิโสมนสิการเกิดข้ึน อาศยัความเพียรพยายามเป็นแรงหนุน
แรงผลกัจนสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึน องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ก็จะตามมาเปรียบเสมือนเราจะท าอะไรสักอยา่ง
หน่ึงอยา่งนอ้ยก็ตอ้งรู้วา่ ส่ิงท่ีเราจะท านั้นคืออะไร  ท าไมตอ้งท า  ท าท่ีไหน  จะเร่ิมตน้เม่ือไหร่ และ
จะท าอย่างไร  แต่เม่ือเรามีระบบความคิดท่ีดีมีเหตุมีผล  จะท าให้เราเห็น เรารู้ เราเขา้ใจ  และเห็น
แจง้ชดัเขา้ใจยิง่ข้ึนในส่ิงนั้น  ก็จะช่วยชกัน าก าหนดเก้ือกูลแก่การกระท าในส่ิงนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง
ไปดว้ยดี  ในการประพฤติปฏิบติัเพื่อพึ่งตนเองก็เช่นกนั  เร่ิมแรกทีเดียวจะตอ้งมีความรู้ มีความเห็น 
มีความเขา้ใจถูกตอ้งตามแนวทางท่ีจะประพฤติปฏิบติัเสียก่อน เม่ือสัมมาทิฏฐิเปิดช่องทางตั้งตน้ไว้
แลว้องค์มรรคขอ้อ่ืน ๆ และองค์ธรรมหรือขอ้ธรรมต่าง ๆ ก็เกิดข้ึนตามมาเป็นล าดบัไป  ดงัพุทธ
พจน์ท่ีแสดงถึงความส าคญัของสัมมาทิฏฐิ วา่  

“ภิกษุทั้งหลาย  เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอ่ืนแมส้ักอยา่งหน่ึง  ท่ีเป็นเหตุให้
กุศลธรรมทั้งหลายท่ียงัไม่เกิดข้ึน ก็เกิดข้ึน  กุศลธรรมทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็เป็นไป
เพื่อความเจริญยิง่ข้ึนไปจนไพบูลย ์ เหมือนอยา่งสัมมาทิฏฐิน้ีเลย”๓๗ 

 
ผูท่ี้เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างท่ีดีของการพึ่ งตนเองโดยอาศยัโยนิโสมนสิการเป็น

แหล่งเกิดท่ีเห็นไดช้ัดเจนคือ  เจา้ชายสิทธัตถะท่ีได้เล็งเห็นโทษภยัแห่งทุกข์จาก การเกิด แก่ เจ็บ 
และตาย  ทรงปรารถนาพอใจท่ีจะแสวงหาทางพน้ทุกข์ โดยมีความเช่ือว่าอยู่ในวิสัยท่ีมนุษยจ์ะ

                                                 
๓๖องฺ.เอก. ๒๐/๑๘๖/๔๑-๔๒. 
๓๗องฺ.ติก. ๒๐/๑๘๒/๔๑. 
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แสวงหาไดจ้ากความจริงท่ีมีอยูจ่ากการพบเห็นโดยทัว่ ๆ วา่ส่ิงทุกส่ิงยอ่มมีคู่กนั คือ เม่ือมีความมืดก็
ตอ้งมีสว่าง  เม่ือมีร้อนก็ตอ้งมีเย็น  ดังนั้นเม่ือมนุษยมี์ความทุกข์  มนุษยก์็ย่อมจะค้นหาวิธีการท่ี
น าไปสู่ความดบัทุกขไ์ด ้ เม่ือมีความคิดเช่นน้ีแลว้  เจา้ชายสิทธตัถะทรงตดัสินพระทยัออกบรรพชา
และเสด็จออกแสวงหาในส่ิงท่ีพระองคท์รงตั้งพระทยัไว ้ พระองคท์รงอาศยัความวิริยะอนัแรงกลา้
ในการแสวงหาโมกขธรรมทั้งการศึกษาจากส านกัต่าง ๆ  และการบ าเพญ็ทุกรกิริยาโดยการทรมาน
ร่างกายดว้ยวิธีการต่าง ๆ  จนสุดทา้ยพระองคท์รงพิจารณาดว้ยปัญญาจึงรู้วา่ท่ีกระท าทั้งหมดไม่ใช่
วิถีทางท่ีจะหลุดพน้จากทุกขแ์ต่ประการใด จึงลม้เลิกแนวทางปฏิบติัในการปฏิบติันั้น  และหันมา
ปฏิบติัธรรมบ าเพญ็เพียรภาวนาตามทางสายกลางโดยใชว้ิธีปฏิบติัสมาธิภาวนาต่อจากนั้นทรงเจริญ
วิปัสสนาจนเกิดปัญญาเห็นประจกัษ์ชดัแจง้ในสังขารและธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริง  ท าให้
พระองคท์รงตรัสรู้ความจริงอนัประเสริฐท่ีเรียกวา่ อริยสัจ ๔ อนัเป็นการตรัสรู้ชอบโดยพระองคเ์อง
จนไดพ้ระนามวา่ “พระสัมมาสัมพุทธเจา้” 

๒) การพึ่งพากนั  มีจุดเร่ิมตน้หรือมีปัจจยัแหล่งเกิดคือ ปรโตโฆสะ ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก 
และเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นแหล่งเกิดของสัมมาทิฏฐิเช่นเดียวกบัโยนิโสมนสิการ  เหตุผลท่ีปรโตโฆ
สะเป็นปัจจยัแหล่งเกิดของการพึ่งพากนั คือ ลกัษณะการเรียนรู้จากปรโตโฆสะ เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิด
จากบุคคลอ่ืนหรือจากส่ิงท่ีอยูน่อกตวั  เช่น การไดเ้ห็น ไดฟั้ง ไดพู้ดคุย  ไดป้รึกษา ไดรั้บการอบรม
สั่งสอน ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั  การถ่ายทอดความรู้ หรือแมก้ระทัง่การช่วย
เก้ือกูลกนัในสังคม เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ี เป็นวถีิชีวติหรือการด าเนินชีวติการอยูร่่วมกนัของคน
ในสังคม  ซ่ึงในท่ีน้ีหมายเฉพาะแต่การเกิดจาก หรือ การได้มาจากบุคคลท่ีเป็นกัลยาณมิตร  
เพราะปรโตโฆสะท่ีจะให้เกิดสัมมาทิฏฐิได ้ ตอ้งเป็นเสียงท่ีดีงาม ช้ีแจงความจริงมีเหตุผล  และเป็น
ประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งเกิดจากความรักความปรารถนาดี  และการยอมรับนบัถือใหเ้กียรติ
ซ่ึงกนัและกนั  โดยอาศยัธรรมท าหนา้ท่ีบ ารุงและอนุเคราะห์ตามทิศทั้ง ๖  อนัเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัเพื่อการพึ่งพากนั   

  การอยูร่่วมกนัในสังคมส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีสุด คือ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และความสมคัร
สมานสามคัคีของคนในสังคม  ระเบียบวินยัเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งให้มีให้เกิดข้ึนและให้คงอยูใ่น
สังคมตลอดไป  การท่ีจะให้คนมีระเบียบวินยัไดน้ั้นตอ้งมีส่ิงท่ีเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั
ร่วมกนั  และส่ิงท่ีจะเป็นแนวทางประพฤติปฏิบติัของคนในสังคมให้มีระเบียบวินยัไดน้ั้น คือ ศีล  
ในกระบวนการพฒันาตนเอง หรือ กระบวนการปฏิบติัธรรม จะตอ้งเร่ิมดว้ย การละเวน้หรือการ
ก าจดัความชัว่เสียก่อนแลว้จึงค่อยเสริมสร้างความดีใหบ้ริบูรณ์แก่ตน  จากเร่ืองท่ีกล่าวมาน้ีบ่งแสดง
ใหเ้ห็นถึงลกัษณะท่ีมาของปรโตโฆสะ ปัจจยัแห่งการเกิดการพึ่งพากนั 



 ๒๕๑ 

จากเร่ืองท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  เม่ือเรามีความตอ้งการสังคมท่ีมีคุณภาพ มีระเบียบเรียบร้อย 
ผูค้นในสังคมอยูร่่วมกนัอย่างสันติสุข มีการพึ่งพากนั คือ การช่วยเหลือเก้ือกูล การแนะน าปรึกษา  
การนบัถือใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัและการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขท่ีแทจ้ริงแลว้ จ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีกลัยาณมิตรเป็นผูค้อยบอก คอยแนะน า คอยช้ีทาง และอบรมสั่งสอน  เพราะปัจจยัส าคญั
ท่ีสุดของการพึ่งพาจากปรโตโฆสะคือ กลัยาณมิตร  พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบนัขดัเกลาทาง
สังคม  ย่อมมีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ีเป็นอย่างยิ่ง  ดงันั้น  หน้าท่ีในการอบรมสั่งสอน ให้ความรู้
หลกัธรรมค าสอน แนะแนวทางการประพฤติปฏิบติัท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนในสังคมทั้ง
ส่วนตวัและส่วนรวม  เปิดโอกาสให้คนในสังคมไดเ้รียนรู้หลกัธรรมค าสอนไดห้ลายหลากวิธีทั้งท่ี
เป็นการเทศนาสั่งสอน  การสอนโดยตรง การอบรมสัมมนา  การจดักิจกรรมโครงการธรรมต่าง ๆ  
การสอนผ่านส่ือ หรือแม้กระทั่งการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ งระดับอุดมศึกษา และ
บณัฑิตศึกษา เป็นตน้  จากวิธีการดงัท่ีกล่าวมาน้ี  ลว้นเป็นลกัษณะการเรียนรู้ของ ปรโตโฆสะ ท่ีมา
จากกระบวนการกลัยาณมิตร  ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปรโตโฆสะท่ีเป็นกลัยาณมิตรน้ี มีพุทธพจน์ได้
แสดงสนับสนุนในเร่ืองไวว้่า “...โดยก าหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอก  เราไม่เล็งเห็นองค ์
ประกอบอ่ืนแมส้ักขอ้หน่ึงท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิง่ใหญ่  เหมือนความเป็นกลัยาณมิตรเลย” ๓๘   

ตัวอย่างของการพึ่ งพากันมีให้เห็นตั้ งแต่คร้ังพุทธกาลแล้ว คือ การได้ฟังธรรมจาก
พระพุทธเจา้ของปัญจวคัคียแ์ละพระสาวกทั้งหลาย  หรือ การท่ีอุปติสสปริพาชก (พระสารีบุตร) ได้
ฟังธรรมจากพระอสัสชิ (๑ ใน ๕ ของพระปัญจวคัคีย)์  หรือแมก้ระทัง่ในปัจจุบนัน้ี การพึ่งพากนั 
ท่ีมาจากปรโตโฆสะ ก็มีปรากฏให้เห็นมากมายเช่น  การแสดงธรรม  การอภิปรายธรรม ทั้งโดยตรง
และผา่นส่ือ  การอบรมธรรมะ  การประชุมสัมมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา  การอบรมทายาท
ธรรม การปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน  การเผยแผ่ผลงานวิชาการ เป็นต้น  หรือแม้แต่การปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีพึงบ ารุงและอนุเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัในทิศทั้ง  ๖  ของหลกัคิหิปฏิบติั  ก็เป็นรูปแบบของ
การพึ่งพากนั 

จึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัแหล่งเกิดของการพึ่งตนเอง คือ โยนิโสมนสิการ  และปัจจยัแหล่งเกิด
ของการพึ่งพากนั คือ ปรโตโฆสะ  โดยทั้งสองมีจุดเร่ิมตน้คลา้ยกนั คือ ความพอใจ  นัน่คือ การท่ีเรา
จะตกลงปลงใจในการท าอะไรหรือตอ้งการอะไรสักอย่างท่ีเป็นกุศลหรือส่ิงท่ีดีท่ีงามเราจะตอ้งมี
ความพอใจ เป็นแรงจูงใจเสียก่อน  ค าวา่ พอใจ ในท่ีน้ีเป็นการพอใจฝ่ายกุศลท่ีเรียกวา่ ฉนัทะ  ไม่ใช่
ความพอใจฝ่ายอกุศล ท่ีเรียกว่า ตณัหา คือ ความทะยานอยาก หรือความกระหายด้ินรนไม่รู้จกัอ่ิม  
ส่วนฉนัทะ  คือ ความพอใจ ความชอบในส่ิงท่ีดีงาม และส่ิงท่ีเก้ือกูลแก่ชีวิตจิตใจ หรือส่ิงท่ีเป็นผล

                                                 
๓๘องฺ.เอก. ๒๐/๑๑๒/๒๐. 



 ๒๕๒ 

เก้ือกูลแก่ความเจริญงอกงามในทางท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและผูอ่ื้น  และมีสัมมาทิฏฐิ
เป็นท่ีสุดของทั้งสอง 

แผนภาพท ี๙   ลกัษณะเฉพาะกระบวนการเกิดของการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนั   

 
แผนภาพท ี๔.๓  ลกัษณะเฉพาะกระบวนการเกดิของการพึง่ตนเองและการพึง่พากนั   

ฉันทะ  ความพอใจ 

สัมมาทฏิฐิ 

การพึง่ตนเอง 

โยนิโสมนสิการ 

ความเพยีรพยามยาม 

สัมมาสต ิ

สัมมาทฏิฐิ 

สัมมาปฏิปทา 
การปฏบิัตทิีถู่กต้อง 
มชัฌิมาปฏิปทา 

คือ 
อริยมรรค ๘ 

สัมมาสต ิ

ความเพยีรพยายาม 

โยนิโสมนสิการ 

ศรัทธา 

ปรโตโฆสะ 

การพึง่พากนั 



 ๒๕๓ 

๔.๓ หลกัการและแนวทางการน าองค์ธรรมมาปฏบิัติเพ่ือการพึง่ตนเองและการพึง่พากนั   
 ดงัท่ีกล่าวแล้วว่า  ขอ้ธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีหลายหมวดหลายขอ้ธรรม  ข้อ
ปฏิบติัก็มีอยูม่าก และขอ้ธรรมต่าง ๆ เหล่านั้นลว้นเป็นธรรมท่ีควรน ามาประพฤติปฏิบติัอยา่งยิง่  ไม่
รู้ว่าจะน าขอ้ธรรมขอ้ไหนมาปฏิบติัจึงจะเหมาะสมและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ถ้าพิจารณาใน
หลกัธรรมค าสอนท่ีแทจ้ริงจะพบวา่ ค าสอนท่ีส าคญัสุดก็คือ สอนให้ดบัทุกข ์รวมทั้งขอ้ปฏิบติัท่ีจะ
ให้ถึงซ่ึงความดบัทุกข์  ถา้ในแง่ของการเรียนรู้ก็คือ การเรียนรู้เร่ืองชีวิตของคน  ลกัษณะประการ
หน่ึงของพระพุทธศาสนาเถรวาทก็คือ มนุษยนิยมท่ีถือวา่ คนเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของ
กระบวนการเรียนรู้ ธรรมชาติชีวิตของคนตามนัยแห่งพุทธธรรมประกอบด้วยขันธ์ ๕ คือ รูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  ซ่ึงแยกออกเป็น รูปกบันาม  และดว้ยเหตุน้ีรูปกบันามจึงเป็น
ฐานของการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท   
 รูป  ตามหลักพุทธธรรม  เป็นส่วนหน่ึงของเบญจขันธ์ ท่ี เรียกว่า รูปขันธ์  อันหมายถึง  
ร่างกาย คุณสมบติัต่าง ๆ ของส่วนท่ีเป็นร่างกาย  และพฤติกรรมท่ีแสดงออก   ส่วนนาม เป็นนามธรรม
ท่ีประกอบรวมกนัเขา้กบัส่วนท่ีเป็นรูปธรรมแลว้เป็นชีวิตของคน  นามเป็นองค์ประกอบอีก ๔ ส่วน
ของเบญจขนัธ์ อนัได้แก่  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ   กล่าวโดยสรุปก็คือ  ชีวิตของคน 
ประกอบดว้ย ๒ ส่วน คือ กายกบัจิต    จิตจะเป็นตวัรับรู้และปรุงแต่งชีวิตของคนทั้งหมด  พฤติกรรม
ทั้งปวงของคนย่อมเน่ืองมาจากจิต  จิตเป็นจุดเร่ิมตน้ของการท าดีหรือท าชัว่เป็นตวัก าหนดพฤติกรรม
ของมนุษย ์ ถา้ผูท่ี้มีการอบรมหรือพฒันาจิตมาดีแลว้ยอ่มแสดงพฤติกรรมทั้งปวงในทางท่ีดี  แต่ตรงกนั
ข้ามถ้าผูน้ั้ นไม่มีการอบรมพัฒนาจิตท่ีดีแล้วย่อมแสดงพฤติกรรมทั้ งปวงในทางไม่ดี ด้วยเหตุน้ี
หลกัธรรมค าสอนของพุทธศาสนาเถรวาทจึงเน้นความส าคญัของการฝึกอบรมจิต   การท่ีจะเกิดการ
เรียนรู้ท่ีแทจ้ริงจะตอ้งอาศยัความสืบต่อเก่ียวขอ้งระหวา่งความคิดท่ีเกิดข้ึนจากภายในของตวับุคคลนั้น
กบัสภาพแวดลอ้มและอิทธิพลจากภายนอกเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการเรียนรู้  ซ่ึงมีส่วนสอดคลอ้งใน
งานวิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิตของ ดุษฎี  ลีตลวรางค์๓๙ ท่ีได้สรุปไวว้่า พระพุทธศาสนามี
ความเห็นวา่ ชีวติมนุษยป์ระกอบดว้ยขนัธ์ ๕ การท างานประสานกนัของขนัธ์ ๕ ท าให้มนุษยรั์บรู้โลก
ได ้ โลกท่ีควรศึกษา คือ โลกตามการรับรู้ของมนุษยเ์อง  และพบวา่ ปัญญารู้ชดัตามความเป็นจริง คือ รู้
ชดัในอริยสัจ ๔ เป็นหลกัปฏิบติัเพื่อการศึกษาจากหยาบไปหาประณีต ๓ ประการ คือ ไตรสิกขา  อนั
จะน าผูศึ้กษาบรรลุภาวะชีวติท่ีสมบูรณ์ คือ มีปัญญาพน้ทุกขส้ิ์นเชิง 

                                                 
๓๙ดุษฎี  ลีตลวรางค์, “การศึกษาในสังคมพระพุทธศาสนาตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก”, 

วทิยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต, (คณะครุศาสตร์: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั), ๒๕๔๗,  



 ๒๕๔ 

 แนวทางในการน าองค์ธรรมมาปฏิบัติ เพื่อการพึ่ งตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ด าเนินการเป็นขั้นตอนจากภายในตวับุคคลแล้วน าไปสู่การเกิดความรู้  ความเขา้ใจ  แนวคิดและ
ทศันคติท่ีถูกตอ้งดีงามสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงเหมาะสมท่ีจะเก้ือกูลแก่ชีวติตนเองและสังคม  ส่ิง
ส าคัญท่ีสุดท่ีเป็นแนวทางเพื่อน าไปสู่การพึ่ งพาตนเองคือ การมีสติ  พุทธศาสนาเถรวาทเน้น
ความส าคญัของสติเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบติัธรรมทุกขั้นตอน  การด าเนินชีวิตหรือการประพฤติ
ปฏิบติัโดยมีสติก ากบัอยูเ่สมอนั้นท าให้เราไม่ประมาท  เพราะสติจะคอยควบคุมการประพฤติปฏิบติั
ให้ถูกตอ้ง  และคอยยบัย ั้งป้องกนัไม่ให้ส่ิงชั่วร้ายเขา้ไปในจิตใจ   การอยู่โดยไม่ขาดสติเป็นการ
ระมดัระวงัไม่ยอมให้ชีวิตถล าลงไปในทางเส่ือม  ในขณะเดียวกนัสติจะคอยให้ตระหนักถึงส่ิงท่ี
จะตอ้งท าไม่ปล่อยปละละเลย 
 โดยปกติแลว้ ค าวา่ สติ คนทัว่ไปมกัจะมีการพูดถึงตลอดเวลา เช่น ท าอะไรให้มีสติ  ไปตั้ง
สติเสียก่อนแล้วค่อยมาพูด  ทุกวนัน้ีคนในสังคมขาดสติปัญหาสังคมจึงเกิดข้ึนบ่อยมาก  เป็นตน้  
นัน่แสดงว่า สติ เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีส าคญัส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ อาจกล่าวไดว้่า สติเป็น
สัญชาตญาณของมนุษยทุ์กคน สติเป็นความรู้สึกของมนุษยท่ี์มีผลมาจากการถูกกระทบหรือสัมผสั
กบัส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้จากปัจจยัภายนอก  เช่น เม่ือมนุษยใ์กลไ้ฟก็จะรู้สึกวา่ร้อน  อยูใ่นหิมะก็จะ
รู้สึกวา่หนาว  อยูใ่กลเ้สียงดงัก็จะรู้สึกหนวกหู  อยูบ่นท่ีสูงก็กลวัจะตกลงมา  เป็นตน้  ซ่ึงความรู้สึก
เหล่าน้ีมนุษยจ์ะมีปฏิกิริยาโตต้อบทนัทีทั้งพอใจหรือไม่พอใจ  ทั้ งน้ีเพราะอารมณ์เป็นปฏิกิริยา
ตอบสนองท่ีช้ีน าพฤติกรรมของมนุษย ์ น่ีก็แสดงวา่ สติ เป็นความรู้สึกโดยธรรมชาติท่ีมาจากภายใน
ตวัของมนุษยอ์ยูแ่ลว้  แต่สติท่ีวา่น้ีเป็นอารมณ์ท่ีแปรเปล่ียนรูปไปไดง่้ายตามสภาวะของอากาศหรือ
ส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีการแสดงออกของมนุษยอ์าจไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ใน
ขณะนั้นเป็นการโตต้อบดว้ยสัญชาตญาณเท่านั้น  เหมือนกบัสัตวท์ัว่ ๆ ไป  แต่ถา้จะให้รับรู้ เขา้ถึง 
เขา้ใจอารมณ์และกระบวนการของอารมณ์  สามารถใคร่ครวญตรึกตรองควบคุมอารมณ์และแสดง
อารมณ์ออกมาไดอ้ยา่งเหมาะสม  อนัเป็นทางเสริมสร้างความงอกงามของสติและปัญญา   เราตอ้ง
ใช้สติท่ีไม่ใช่สัญชาตญาณ  ตอ้งใชส้ติท่ีประกอบดว้ยปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ 
ตอ้งท าใหส้ติมีศกัยภาพ 
 ดงันั้น  แนวทางท่ีจะให้สติมีศกัยภาพในการท างานก็คือ การเจริญสติเป็นเบ้ืองตน้ นัน่คือ 
เม่ือมีส่ิงเร้า ส่ิงกระตุ้นจากภายนอกเขา้มากระทบหรือสัมผสักับอายตนะทั้ง ๖ ผูท่ี้เจริญสติต้อง
ส ารวมอินทรียไ์ม่ให้ยนิดียินร้ายในรูป เสียง กล่ิน รส  สัมผสั และรู้อารมณ์ดว้ยใจ  ใชค้วามเพียรใน
การพฒันาสติหรือพฒันาจิต เพื่อให้จิตมีสมาธิสงบน่ิงปราศจากความโลภ  ความโกรธ และความ
หลง  ไม่ใหเ้กิดอารมณ์ยินดียนิร้าย  ดูกาย ดูจิตของตน แลว้พิจารณาดว้ยโยนิโสมนสิการ  การเจริญ
สติเป็นการฝึกสมาธิหรือฝึกสติท่ีเรียกวา่ จิตตภาวนา ซ่ึงจะท าให้ผูป้ฏิบติัเป็นผูมี้จิตใจสงบเยือกเยน็



 ๒๕๕ 

เป็นสุขและเกิดปัญญารู้ในส่ิงท่ีควรรู้เห็นในส่ิงท่ีควรเห็นและรู้วิธีปฏิบติัในส่ิงเหล่านั้นไดถู้กตอ้ง  
ตามหลกัของพุทธศาสนาเถรวาทถือว่า  ถ้าผูใ้ดไดป้ฏิบติัจิตตภาวนาดว้ยความเพียรพยายามอย่าง
ละเอียดลึกซ้ึงแล้วถือว่า เป็นการอบรมเจริญปัญญาอย่างแท้จริง  เพราะปัญญากับสติจะเป็น
องคป์ระกอบและเป็นปัจจยัเก้ือกูลสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
 ในเร่ืองการบ าเพ็ญจิตตภาวนาหรือบ าเพ็ญสมาธินั้น  พุทธศาสนิกชนส่วนหน่ึงยงัมีความ
เขา้ใจวา่ การนัง่สมาธิเป็นการนัง่ภาวนาจิตให้จิตสงบเพื่อจะไดเ้ห็นส่ิงต่าง ๆ ท่ีคนทัว่ไปไม่อาจเห็น
ได ้ และจะท าให้เป็นผูว้ิเศษมีอิทธิฤทธ์ิเหนือคนสามญัทัว่ไป  ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัของการปฏิบติัจิตตภาวนา  ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราศึกษาและท าความเขา้ใจในเร่ืองของ
ไตรสิกขาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้วจะเห็นว่า สัมมาสติ อยู่ในกลุ่มเดียวกนักบั 
สัมมาวายามะ  และสัมมาสมาธิ    ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสมาธิสิกขาหรือจิตตภาวนาในไตรสิกขา  
หลกัไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค ์๘ นั้นมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัเป็นกลุ่มธรรมเดียวกนั  เป็น
หลักปฏิบติัหรือขอ้ธรรมส าหรับการปฏิบติัอย่างแท้จริง  พุทธศาสนิกชนหรือผูป้ฏิบติัตามหลัก
ไตรสิกขาหรืออริยมรรค  จึงไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ฏิบติัธรรมอยา่งแทจ้ริง  ดงันั้น  เม่ือพูดถึงแนวทางใน
การน าขอ้ธรรมมาใช้เพื่อการพึ่งตนเองแล้วถือว่า  การปฏิบติัธรรมท่ีเน้นถึงการฝึกจิตให้มี ความ
เพียรชอบ  มีสติชอบ  และการฝึกฝนจิตให้เป็นสมาธิ  เพื่อให้เกิด สัมมาสติ  จะเป็นแนวทางหน่ึงใน
การนอ้มน าองคธ์รรมมาปฏิบติัเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งแทจ้ริง 

หลกัการท่ีท าใหส้ัมมาสติเกิดข้ึนไดน้ั้น  มีกระบวนการท่ีด าเนินเป็นขั้นตอนสืบเน่ืองมาจาก
การเรียนรู้  นัน่คือ  เม่ือมีส่ิงเร้าหรือตวักระตุน้จากปัจจยัภายนอกกระทบกบัอายตนะทั้งหกท่ีเรียกวา่ 
ผสัสะ ก็จะเกิดการรับรู้และเรียนรู้  เกิดความรู้สึก เกิดการปรุงแต่ง เกิดการยึดติดหรือการจ า ใน
ขั้นตอนน้ี สติ จะมีหน้าท่ีส าคญัท่ีจะคอยเป็นยามเฝ้าอายตนะต่าง ๆ ท่ีเป็นทางรับอารมณ์เหล่านั้น 
คือ ไม่ปล่อยให้ใจเผลอลอย ไม่เลินเล่อ ไม่เล่ือนลอย  มีความระมัดระวงัไม่ปล่อยให้ความคิด
ฟุ้งซ่าน  ต่ืนตวัต่อหน้าท่ี  มีความพร้อมอยู่เสมอท่ีรับรู้ต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีมาเก่ียวขอ้งและพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติัต่อส่ิงนั้น ๆ   สติ จะท าหน้าท่ีเป็นทั้งตวัปฏิเสธ นั่นคือ สติจะเป็นตวัยบัย ั้งจิตไม่ให้ฟุ้งซ่าน  
เผลอใจ ไม่ให้ถล าลงไปในธรรมท่ีไม่พึงประสงค์  ไม่ยอมให้ความชัว่เกิดข้ึนในจิต  สติจะเป็นตวั
ป้องกนัอยู่ตลอดเวลา   ส่วนสติท่ีเป็นตวัอนุมติั  คือ สติจะเป็นตวัระลึกคอยควบคุมตรวจตราการ
รับรู้และพฤติกรรมทุกอยา่งท่ีแสดงออกใหอ้ยูใ่นแนวทางของความถูกตอ้งและเหมาะสม  สัมมาสติ 
เป็นองค์มรรคข้อท่ี ๗ ในมรรคมีองค์ ๘ และเป็นองค์มรรคข้อท่ี ๒ ในกลุ่มอธิจิตตสิกขา ใน
ไตรสิกขา  ซ่ึงมีค าจ  ากดัความเป็นหลกัธรรมท่ีเรียกวา่ สติปัฏฐาน ๔ กล่าวไวใ้นพระสูตรวา่ 

“ภิกษุทั้งหลาย  สัมมาสติเป็นไฉน  ท่ีเรียกว่า สัมมาสติ คือ ภิกษุในธรรม
วินัยน้ี พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติก าจดัอภิชฌาและ



 ๒๕๖ 

โทมนัสในโลกน้ีเสียได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้ งหลาย มีความเพียร มี
สัมปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกน้ีเสียไดพ้ิจารณาเห็นจิตในจิต มี
ความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกน้ีเสียไดพ้ิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทั้ งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกน้ีเสียได”้๔๐ 

 
แต่การท่ีจะท าให้สติเป็น สัมมาสติ  ไม่ใช่เร่ืองง่าย  จะต้องมีการฝึกจิต  อบรมจิต  หรือ

พฒันาจิตท่ีเรียกวา่ จิตตภาวนา  ในขั้นตอนน้ีองคธ์รรมส าคญัท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติัจิตตภาวนาบงัเกิด
ผลอย่างแท้จริง คือ  สัมมปัปธาน  ความเพียรพยายามในทางท่ีชอบ ซ่ึงมุ่งในทางป้องกนั บ าบดั 
บ ารุง และรักษา และป้องกนัท่ีจะไม่ให้ส่ิงท่ีกั้นจิตเอาไวไ้ม่ให้บรรลุความดี ได ้ท่ีเรียกว่า นิวรณ์   
ความเพียรพยายามเป็นองคธ์รรมท่ีน าผูป้ระพฤติปฏิบติัเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง  พุทธศาสนาเถรวาท
เป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายาม   เป้าหมายหรือผลทั้งหลายท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิตของมนุษยไ์ม่ว่า
จะระดบัใดหรือขั้นใดก็ตามลว้นตอ้งอาศยัความเพียรพยายามทั้งส้ิน  แต่ความเพียรพยายามท่ีเป็น
ความเพียรพยายามในทางท่ีชอบจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไดป้ฏิบติัหรือด าเนินไปตามหลกัอริยมรรค ๘ 
ตามท่ีพระพุทธเจา้ไดแ้สดงไว ้

ในขั้นตอนของความเพียรพยายาม  จะมีองค์ธรรมอีกขอ้หน่ึงเกิดข้ึนและคอยก ากบัความ
เพียรไม่ให้หลงผิด และมีความมัน่คง คือ ความไม่ประมาท  หรือการมีสตินั่นเอง  การด าเนินชีวิต
หรือการประพฤติปฏิบติัท่ีมีสติก ากบัอยู่เสมอนั้น เรียกว่า อปัปมาทธรรม หรือความไม่ประมาท  
อปัปมาทธรรมเป็นองค์ธรรมท่ีส าคัญยอย่างยิ่งส าหรับการปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอน  เป็นหลัก
ความรู้สึกรับผิดชอบตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท  กล่าวไดว้า่  ความไม่ประมาทนั้น หมายถึง การมี
ชีวติอยูอ่ยา่งไม่ขาดสติ  หรือ  การใชส้ติอยูเ่สมอในการด าเนินชีวติ  จะเห็นวา่  สติจะท าหนา้ท่ีแทรก
และพ่วงกนัไปกบัองค์ธรรมอ่ืน ๆ  เป็นอนัมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัความเพียรพยายามในการ
ปฏิบติัจิตตภาวนา อนัเป็นการท างานของจิตในกระบวนการพฒันาปัญญา เพราะในภาวะท่ีจิตเป็น
สมาธิอาจใช้สติเหน่ียวน ากระบวนการรับรู้  ขอบเขตของการรับรู้และกระแสความคิดให้ขยาย
ออกไปหรือให้เป็นไปต่าง ๆ   โดยการยึดเอาอารมณ์ท่ีเป็นวตัถุแห่งการพิจารณาวางต่อหน้าแล้ว
สืบคน้พิจารณาร่วมกบัสัมปชญัญะจนเกิดปัญญา  จนสามารถช าระพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้ง กายกรรม  
วจีกรรม และมโนกรรม  ให้บริสุทธ์ิ  เป็นอิสระ  ไม่เกลือกกลั้วหรือเป็นไปดว้ยอ านาจของตณัหา
และอุปทาน  ในกระบวนเหล่าน้ีจะมีสติเขา้ไปตั้งอยู ่ หรือมีสติเป็นท่ีตั้ง 
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 ๒๕๗ 

การท่ีมีสติเขา้ไปตั้งอยู่  หรือมีสติก ากบัอยู่  เรียกว่า สติปัฏฐาน ซ่ึงโดยหลกัการของการ
เรียนรู้ก็คือ วธีิการปฏิบติัเพื่อใชส้ติใหบ้งัเกิดผลดีท่ีสุด  สติปัฏฐานเป็นองคธ์รรมขอ้หน่ึงท่ีเป็นปัจจยั
สนับสนุนให้เกิด สัมมาสติ   อาจกล่าวไดว้่า สติปัฏฐาน เป็นปัจจยัให้เกิดปัญญาท่ีส าคญัประการ
หน่ึง เพราะเป็นการพิจารณาให้เกิดการรู้เห็นและเขา้ใจตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งปวง 
การเจริญสติปัฏฐาน  เป็นวิธีปฏิบติัธรรมท่ีถือวา่มีพร้อมทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาในตวั  
โดยสาระส าคญัของสติปัฏฐานจะบอกให้เราไดท้ราบว่า  ชีวิตของคนมีจุดท่ีควรใช้สติคอยก ากบั
ดูแลทั้งหมด ๔ แห่งดว้ยกนั คือ  

๑) ร่างกายและพฤติกรรมของเรา   
๒) เวทนา อนัไดแ้ก่ ความรู้สึกสุขทุกขต่์าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเราขณะนั้น ๆ   
๓) ภาวะจิตท่ีเป็นไปต่าง ๆ นานา  ท่ีเกิดข้ึนและเป็นอยูใ่นจิตเราขณะนั้น ๆ  
๔) ความนึกคิดพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลตามความเป็นจริง 
ดังนั้ น  ถ้าเราด าเนินชีวิตโดยมีสติก ากับอยู่ ท่ี เรียกว่าสติปัฏฐาน จนเกิดเป็นสัมมาสติ 

คุม้ครองจุดทั้ง ๔ แหล่งน้ีแลว้  จะช่วยให้การด าเนินชีวิตของเราอยู่อย่างปลอดภยั  มีความสุข  มี
ภูมิคุม้กันตนเอง  เกิดปัญญารู้แจง้ในอริยสัจธรรมอย่างแท้จริง  ซ่ึงสอดคล้องกับพุทธพจน์ท่ีได้
แสดงไวด้งัน้ี วา่  

“ภิกษุทั้งหลาย เม่ือรักษาตน ก็ช่ือวา่รักษาผูอ่ื้น เม่ือรักษาผูอ่ื้นก็ช่ือวา่รักษาตน
ดว้ย…, ภิกษุทั้งหลาย เม่ือคิดวา่ เราจะรักษาตน ก็พึงตอ้งใชส้ติปัฏฐาน  เม่ือคิดวา่  เรา
จะรักษาผูอ่ื้น ก็พึงต้องใช้สติปัฏฐาน เม่ือรักษาตน ก็ช่ือว่ารักษาคนอ่ืน (ด้วย) เม่ือ
รักษาคนอ่ืน ก็ช่ือวา่รักษาตนเอง (ดว้ย)”๔๑ 

 
 ส่ิงท่ีน่าสังเกตในค าจ ากัดความของสัมมาสติท่ีมีกล่าวไวใ้นสติปัฏฐาน ๔  คือ ค าว่า มี
สัมปชญัญะ  ซ่ึงองคธ์รรมน้ีมกัจะปรากฏควบคู่กบัสติอยูเ่สมอ   สัมปชญัญะ คือ ความรู้ตวั ความรู้
แจง้ เขา้ใจชดัในส่ิงท่ีสติก าหนด เป็นอาการของการระลึกรู้ถึงความจริงท่ีปรากฏในขณะนั้น ๆ ว่า 
ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์และส่ิงใดไม่เป็นประโยชน์ ทางใดท่ีไม่ควรไปทางใดท่ีควรไป ส่ิงใดท่ีควรท า
ส่ิงใดท่ีไม่ควรท า  ธรรมขอ้ใดเม่ือปฏิบติัแลว้จะไดรั้บความสบายใจ เป็นความรู้ตวัท่ีขจดัความหลง 
จากลกัษณะการรู้ดงักล่าวเป็นการรู้เท่าทนัในส่ิงนั้น ๆ อนัเป็นลกัษณะของการใช้ปัญญา  ดงัท่ีได้
กล่าวมาแล้วว่า การฝึกฝนเร่ืองสติเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันาปัญญา   ฉะนั้น  การมี
สัมปชญัญะ ก็หมายถึง การมีปัญญา นัน่เอง  ในอริยมรรคมีองค ์๘  องคม์รรคท่ี ๑ คือ  สัมมาทิฏฐิ  มี
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 ๒๕๘ 

ความเห็นชอบ  และองคม์รรคขอ้ท่ี ๒ คือ สัมมาสังกปัปะ  ด าริชอบ  เป็นองคธ์รรมท่ีอยูใ่นกลุ่มของ
หมวดปัญญาในไตรสิกขา   โดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิ เป็นองคธ์รรมท่ีส าคญัมาก การเห็นชอบ  คือ  การ
มองโลกตามความเป็นจริง มีความเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้อง  แยกแยะและเขา้ใจถูกต้องในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบั ความดี ความชัว่ ซ่ึงเป็นเร่ืองของคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสังคมโลกแสวงหาเรียกร้องกนั
อยู่  และมีความเขา้ใจถูกตอ้งในเร่ืองของความเป็นไปตามธรรมชาติหรือไตรลกัษณ์ท่ีเรียกว่า สัจ
ธรรม   เม่ือพิจารณาความหมายตามนยัของสัมปชญัญะกบัสัมมาทิฏฐิแลว้พบวา่ เป็นหมวดธรรมใน
กลุ่มเดียวกนั คือ ปัญญา และจดัวา่เป็นปัญญาท่ีแทจ้ริงสามารถน ามาเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบติัเพื่อการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัได ้

สรุปว่า  แนวทางในการน าองค์ธรรมมาปฏิบัติเพื่อการพึ่ งตนเอง  มีกระบวนการท่ีสืบ
เน่ืองมาจากการรับรู้  การเรียนรู้ ในหลกัธรรมค าสอนแลว้น ามาปฏิบติัเพื่อพฒันาจิตท่ีเรียกวา่ จิตต
ภาวนาโดยอาศยัความเพียรพยายามหนุนจิตในการปฏิบติัธรรมไม่ให้ย่อทอ้เกียจคร้าน เบ่ือหน่าย
ลงัเลสงสัย  ไม่เปิดช่องให้อกุศลธรรมเกิดข้ึน  อาศยัความเพียรพยายามเป็นแรงเร่งให้การปฏิบติั
รุดหนา้ต่อไป  และหนุนให้กุศลธรรมต่าง ๆ เจริญยิ่งข้ึน  มีสติแน่วแน่เป็นตวัก าหนดจบัอารมณ์ใน
ส่ิงนั้น ๆ  ทุกขณะไม่สับสน และมีสัมปชัญญะ หรือปัญญา เป็นตวัพิจารณารู้เท่าทนัอารมณ์ท่ีสติ
ก าหนดท าให้ไม่หลงและเขา้ใจถูกตอ้งตามสภาวะท่ีเป็นจริง  ดงันั้น องคธ์รรมท่ีน ามาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัเพื่อประโยชน์ในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนั  คือ  

 ๑)  ปัญญา   
 ๒)  ความเพียร  
 ๓)  สติ    
องคธ์รรมทั้ง ๓ ขอ้น้ี  มีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งยิง่ตอ้งใชค้วบคู่เก่ียวขอ้งกนัตลอดเวลาและ

ปฏิบติัไปพร้อม ๆ กนักบัองค์ธรรมอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งเพราะเหตุท่ีว่า ปัญญา เปรียบเสมือนไฟ
ส่องทางหรือเข็มทิศ ท่ีจะบอกทิศทางและท าให้เห็นทิศทางชดัเจนท่ีจะน าไปสู่จุดหมายปลายทาง  
ส่วนความเพียร จะเป็นแรงขบัเคล่ือน เป็นแรงส่ง และเป็นแรงเสริมท่ีจะท าใหไ้ปถึงปลายทางให้ได ้ 
โดยมีสติ เป็นตวับังคบัควบคุม ป้องกันระวงัรักษา  ไม่ให้เกิดอนัตรายและไม่ให้เดินออกนอก
เส้นทาง หรือหลงทาง  เป็นหลักและกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บุคคลได้คน้พบและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยการเรียนรู้จากการสัมผสัและสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อม ปัญหา  สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนรอบ ๆ ตวัจนสามารถเกิดทกัษะในการด าเนินชีวิตอยา่งถูกตอ้งในสังคมปัจจุบนั  องค์ธรรม
ทั้ ง ๓ ยงัสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ตามไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ซ่ึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  กล่าวคือ  การเรียนรู้ตามไตรสิกขาในหมวด
ของ ศีล เป็นเร่ืองของการฝึกฝนในดา้นความประพฤติ  การมีสติท่ีถูกตอ้งเป็นสัมมาสติ  สามารถท่ี



 ๒๕๙ 

จะท าให้ศีลสมบูรณ์ได้ ทั้งน้ีเพราะวา่ การมีสติท่ีสมบูรณ์หรือการท่ีมีสติก ากบัอยูต่ลอดเวลานั้น จะ
สามารถควบคุมพฤติกรรมทั้งทางกาย  ทางวาจา  และทางจิตใจไปในทางท่ีดี  ท่ีควร ท่ีถูกตอ้ง  และ
เหมาะสม  เพราะสติจะเฝ้าระวงัตรวจสอบป้องกนัให้บุคคลประพฤติผิดทั้งกาย และวาจาท่ีดีท่ีพึง
ประสงค์  อีกทั้งสติจะเป็นเคร่ืองมือในการจดัระเบียบระบบ ทั้งหลายทั้งปวงท่ีดีให้กบัสังคม  ใน
หมวดของสมาธิ  ความเพียรหรือสัมมาวายามะจะเพียรระวงัปิดกั้นความชัว่ไม่ให้เกิดข้ึนแก่ตน และ
เพียรก าจดัละทิ้งความชัว่ท่ีมีอยูใ่นตวัให้หมดไป จะเป็นแรงหนุนแรงกระตุน้ในการพฒันาจิตท าให้
จิตแน่วแน่มัน่คงเป็นสมาธิ มีสมรรถภาพจิตท่ีดีจนเกิด สัมมาสติ อนัน าไปสู่การเกิดปัญญาท่ีเป็น 
สัมมาทิฏฐิ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการท างานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานทุกอย่างให้ราบร่ืนและประสบ
ผลส าเร็จ สามารถด าเนินชีวิตท่ีดีไดต้ามหลกัอริยมรรคและพร้อมท่ีจะปรับตวัเองให้เหมาะสมกบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง  “ปัญญา”  “ความเพียร”  และ “สติ”  กบัการพึ่งตนเองและพึ่งพากนั
ในสังคมสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
 ๑) ปัญญา  ท าให้คนพึ่งตนเองและพึ่งพากนัได้  เพราะปัญญา เป็นการพฒันาความรู้และ
พฒันาพฤติกรรมตามแนวทางแห่งมรรคท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้และการประพฤติปฏิบติัตาม
แนวพระพุทธศาสนาเถรวาท นัน่หมายถึงว่า บุคคลสามารถใช้ปัญญาจากการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตทั้งแก่ตนและประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง ผูมี้ปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิ จะเป็นผูม้องโลกในความเป็นจริง   มีความ
เขา้ใจชีวิตอย่างถูกตอ้ง  เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตให้ดีข้ึนจากเดิมท่ีเป็นอยู ่  
และประพฤติปฏิบติัตนอยู่ในทางสายกลาง  เช่น  เม่ือความทุกข์  ความผิดหวงั  หรือความพลัด
พรากจากส่ิงท่ีตนรัก  ก็ไม่ท าร้ายตนเอง  ไม่ทรมานตนเอง  ไม่พึ่ งพาสุราหรือส่ิงเสพติดเป็นท่ีพึ่ง
ของตนในยามทุกข ์ หรือปล่อยตวัปล่อยใจไปกบัการหาความสุขความเพลิดเพลินกบัแหล่งอบายมุข  
จนละเลยหน้าท่ีของตนท่ีมีอยู ่เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการด าเนินชีวิตของตนเองอยา่งสุดโต่งในทางใดทาง
หน่ึงอนัไม่ใช่วิธีการปฏิบติัตามแนวของมรรค  การด าเนินชีวิตตามแนวทางของมรรคท่ีเป็นปัญญา
หรือสัมมาทิฏฐินั้น ผูป้ฏิบติัจะไม่เสียเวลากบัการปล่อยตวัปล่อยใจไปสุดโต่งไปในทางใดทางหน่ึง 
แต่จะเพียรพยามยามประพฤติปฏิบัติตนเอง ประคับประคองชีวิตของตนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งมีสติสัมปชญัญะ ดว้ยความรู้แจง้เขา้ใจถูกตอ้งชดัเจน พฤติกรรมท่ีเกิดจาก
การประพฤติปฏิบัติตาม สัมมาทิฏฐิ อนัเป็นปัญญาท่ีแท้จริงตามหลักของไตรสิกขา จะท าให้ผู ้
ประพฤติปฏิบติั   คิดเป็น  พูดเป็น  ท าเป็น  สามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

๒)  ความเพียร ท าให้คนพึ่งตนเองและพึ่งพากนัได ้ เพราะความเพียรเป็นองคธ์รรมในการ
ป้องกนั  บ าบดั  บ ารุงและรักษา  ไม่ให้บาปเกิดข้ึนในใจ  ความเพียรจะประคองและรักษาจิตไว้



 ๒๖๐ 

ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในเวลาท่ีเกิดการรับรู้และเรียนรู้ทางผสัสะ  ในลกัษณะของการอดทน  
อดกลั้น เพียรพยายามไม่ให้เกิดความโลภ  ความโกรธ และความหลงหรือมิจฉาทิฏฐิเกิดข้ึนในใจ
ตน  ถึงแมส่ิ้งนั้น ๆ เกิดข้ึนหรือมีอยู่ในใจตนก็พยายามท่ีจะสลดัเอาส่ิงนั้น ๆ ออกไปจากตน โดย
คิดถึงผลเสียเสียหายท่ีจะเกิดกบัตน  พยามคิดในส่ิงท่ีดีงามท่ีเป็นประโยชน์รักษาคุณภาพจิตดว้ย
จิตใจท่ีมั่นคง  อีกทั้ งพยายามรักษาส่ิงท่ี ดีงามและผลลัพธ์ ท่ี เกิดจากการได้มาด้วยความ
ขยนัหมัน่เพียรและสุจริตของตนให้อยู่ย ัง่ยืนและเจริญสืบต่อไป  นัน่หมายความว่า ความเพียรจะ
ป้องกนัส่ิงท่ีเป็นพิษเป็นภยัไม่ใหเ้กิดข้ึนกบัตนและผูอ่ื้น  ความเพียรจะท าใหเ้ห็นโทษของส่ิงท่ีนั้น ๆ 
ว่าเป็นภัยแล้วก็จะพยายามบ าบัดหรือขจัดออกไป  ความเพียรจะช่วยให้เกิดส่ิงท่ีดีงามท่ีเป็น
ประโยชน์เก้ือกูลแก่ตนเองและผูอ่ื้น และบ ารุงรักษาส่ิงนั้น ๆ ให้เพิ่มพูนงอกงามเจริญสืบต่อไป  ใน
ขณะเดียวกนั ความเพียรจะท าให้คนมีลกัษณะกระตือรือร้น  มีความอดทน  ไม่ยอมแพต่้ออุปสรรค  
สามารถแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง  เป็นท่ีศรัทธาเช่ือถือของคนทัว่ไป 

๓)  สติ ท าให้คนพึ่ งตนเองและพึ่ งพากันได้  เพราะสติเป็นส่ิงปิดกั้นความประมาทไม่ให้
เกิดข้ึน  และเป็นการพฒันาพฤติกรรมของคน  การมีสติสัมปชัญญะ  จะคอยควบคุมพฤติกรรมทั้ง
กายกรรม  วจีกรรมไปในทางท่ีดีท่ีถูกตอ้ง ท าให้คนรู้วา่ก าลงัจะท าอะไร อะไรควรท า  อะไรไม่ควรท า  
อะไรถูกตอ้ง  อะไรไม่ถูกตอ้ง  และส่ิงท่ีไดก้ระท าไปนั้นไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนก่อความเสียหาย
ให้กับตนเองและผูอ่ื้นแต่เป็นไปในทางท่ีสร้างสรรค์ อนัเป็นการประพฤติปฏิบัติในเร่ืองของศีล  
สติสัมปชญัญะจะช่วยมองให้เห็นส่ิงต่าง ๆ ตามความเป็นจริงของปรากฏการณ์ธรรมท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง  จนสามารถพิจารณารู้เท่าทนัว่า ส่ิงนั้น ๆ คืออะไรและควรจะปฏิบติัต่อส่ิง
นั้น ๆ ไดอ้ยา่งไรจึงจะถูกตอ้งและเหมาะสม  อนัน าไปสู่การเกิดคุณธรรมท่ีเรียกว่า สัปปุริสธรรม คือ 
ธรรมของคนดี   อนัเป็นคุณสมบติัของความเป็นคนท่ีสมบูรณ์  เป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัในการพฒันา
ตนเองสู่การพึ่งพาตนเองในเบ้ืองตน้และน าไปสู่การพึ่งพากนัในท่ีสุด    นัน่คือ เป็นผูมี้เหตุ  มีผล  รู้จกั
ตน  รู้จกักาล  รู้จกัประมาณ  แลว้จึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสังคมดว้ยการรู้ชุมชนรู้บุคคลท่ีไปเก่ียวขอ้งดว้ย
ในขณะนั้น ๆ  วา่ควรประพฤติปฏิบติัอยา่งไรท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  

แต่อยา่งไรก็ตาม  วิถีการด าเนินชีวิตของคนในยุคน้ีมุ่งแสวงหาแต่เร่ืองของวตัถุนิยม และ
บริโภคนิยมจนเกินตวั  เกินศกัยภาพของตนท่ีมีอยู่  ขอเพียงให้ไดค้วามสุขมาสนองความตอ้งการ
ของตนเท่านั้นเป็นพอไม่สนใจถึงผลท่ีจะเกิดตามมา   อนัท่ีจริงแลว้ ชีวิตมนุษยน์ั้นก็มีอยู่เพียงสอง
เร่ือง คือ ทุกข์ กับ สุข  หรือแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ ทุกข์กายทุกข์ใจ  และ สุขกายสุขใจ  ใน
หลกัธรรมค าสอนพระพุทธเจา้เนน้ให้ดบัทุกข ์  ดงันั้น  การท่ีจะมีชีวิตอยูอ่ยา่งเป็นสุขโดยเฉพาะใน
ยุคปัจจุบันนั้ น  จ  าเป็นต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจเร่ืองทุกข์เร่ืองสุขให้ถ่องแท้เป็นเบ้ืองต้น
เสียก่อน  หลกัธรรมในพุทธศาสนาเถรวาทสอนว่า ทุกข์ทุกอยา่งมีทางแก ้ และสุขก็มีทางท่ีท าให้



 ๒๖๑ 

เกิดข้ึนได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการใชส้ติปัญญา  การอยู่อยา่งเป็นสุขนั้นก็คืออยู่อยา่งมีธรรม  อยูอ่ย่างมี
ธรรมก็คืออยู่อย่างมีสติและปัญญา  ถา้อยูอ่ยา่งไร้สติไม่ใชปั้ญญา  ก็ช่ือวา่อยู่อย่างไร้ธรรม  เม่ืออยู่
อยา่งไร้ธรรม ก็ช่ือวา่อยูอ่ยา่งเป็นทุกข ์  

กล่าวไดว้า่กระบวนการเรียนรู้ตามไตรสิกขาสู่อริยมรรคตอ้งมีพื้นฐานทางจิตใจท่ีดีพอท่ีจะ
เขา้ใจสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งยงัเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของวิถีชีวิต  และช่วยสร้างสมรรถภาพให้ผูเ้รียนรู้สามารถเผชิญ  ผจญ  
ผสมผสานวิธีการ  ขจดัทุกข์หรือปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี  การเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขานั้นมีลกัษณะ
เป็นบูรณาการ  เพราะทุกองคธ์รรมคือ ศีล  สมาธิ ปัญญา ซ่ึงครอบคลุมมรรคมีองค ์๘ นั้นมีลกัษณะ
ผสมผสานกลมกลืนกนัอยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  ดงัพุทธพจน์ท่ีแสดงไวว้่า “ท่านวิสาขะผูมี้อาย ุ 
กองธรรม ๓ หมวดสงเคราะห์ด้วยอริยอัฏฐังคิกมรรคหามิได้  อริยอัฏฐังคิกมรรคต่างหาก 
สงเคราะห์ด้วยกองธรรม ๓  สัมมาวาจาก็ดี สัมมากัมมันตะก็ดี สัมมาอาชีวะก็ดี ธรรมเหล่าน้ี
สงเคราะห์เขา้ดว้ยศีลขนัธ์  สัมมาวายามะก็ดี สัมมาสติก็ดี สัมมาสมาธิก็ดี ธรรมเหล่าน้ีสงเคราะห์เขา้
ดว้ยสมาธิขนัธ์  สัมมาทิฏฐิก็ดี สัมมาสังกปัปะก็ดี ธรรมเหล่าน้ีสงเคราะห์เขา้ดว้ยปัญญาขนัธ์”๔๒ 

การเรียนรู้หลักธรรมค าสอนตามหลักไตรสิกขา  คือ ศีล สมาธิ  ปัญญา มีกระบวนการ
เรียนรู้ คือ ปริยติั  ปฏิบติั  ปฏิเวธ  โดยเฉพาะหลักการเรียนรู้ตามไตรสิกขาสู่อริยมรรค  มีความ
สมบูรณ์ตามนยัแห่งพุทธศาสนาเถรวาท เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่เฉพาะถ่ายทอดความรู้แค่ด้าน
ปริยติัเท่านั้น  แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งฝึกหดัอบรม คือ การปฏิบติั  ท่ีเป็นการพฒันาการทาง
สังคม  พฒันาการทางอารมณ์  และการพฒันาทางปัญญาตามล าดบั  อนัจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ตนเองและประโยชน์แก่ผูอ่ื้น  การเรียนรู้ตามกระบวนการไตรสิกขาสู่อริยมรรคนั้น ท าให้
มนุษยเ์กิด “ทกัษะชีวิต” คือสามารถจดัการกบัการด ารงชีวิตของตนได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบั
ปรากฏการณ์สังคมท่ีเกิดข้ึนรอบตวัของเขาไดใ้นปัจจุบนั  และมีภูมิคุม้กนัตนเองส าหรับการปรับตวั
ต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี  ทกัษะชีวติ  ท่ีเกิดข้ึน  ไดแ้ก่ 

(๑)   มีความคิดวิเคราะห์วิจารณ์  คือ สามารถแยกแยะข้อมูล  ข่าวสาร  ปัญหา  และ
ปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ ท่ีรอบตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

(๒)   มีความตระหนกัรู้ในตน  คือ  มีความสามารถในการคน้หาและเขา้ใจจุดเด่น  จุดดอ้ย  
และขอ้แตกต่างของตนจากผูอ่ื้น 

(๓)  มีความเห็นใจผูอ่ื้น คือ  สามารถเขา้ใจในความรู้สึก  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นท่ีแตกต่าง
จากเรา 

                                                 
๔๒ม.มู. ๑๒/๕๐๘/๔๕๒. 



 ๒๖๒ 

(๔)  มีความภูมิใจในตนเอง  คือ  มีความรู้สึกภูมิใจว่าตนเองมีคุณค่า  มีความภูมิใจใน
ความสามารถต่างๆ ของตนตามสภาวะของความเป็นจริงตามธรรมชาติ 

(๕)  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  คือ  มีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  และมี
ส่วนรับผดิชอบในความเจริญหรือเส่ือมลงของสังคม 

(๖)  มีสัมพนัธภาพและการส่ือสารท่ีดี  คือ  สามารถใชค้  าพูด  และภาษาท่าทางเพื่อส่ือสาร
กับบุคคลอ่ืนให้รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของตน และเข้าใจรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้นได้อย่าง
ถูกตอ้งและเขา้ใจเป็นไปในทางสร้างสรรค ์

(๗) มีการตดัสินใจและแกปั้ญหา  คือ มีความสามารถในการรับรู้ปัญหา  สาเหตุของปัญหา  
หาทางเลือกวิเคราะห์ข้อดี  ข้อเสียของทางเลือก  ประเมินทางเลือก  ตดัสินใจเลือก  และลงมือ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งละเหมาะสม 

(๘) มีการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  คือ  สามารถประเมินและรู้เท่าทนัอารมณ์ของ
ตน  และสามารถเลือกใชเ้ทคนิควิธีในการบริหารจดัการกบัอารมณ์และความเครียดท่ีเกิดข้ึนกบัตน  
อีกทั้งการแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ดงันั้น ผูท่ี้ศึกษาเรียนรู้ตามกระบวนการของไตรสิกขาสู่อริยมรรค   สามารถน้อมน าองค์
ธรรมไปบูรณาการประยุกตใ์ชเ้ป็นองคร์วมของการพฒันาตน  พฒันาคน  พฒันาสังคม และพฒันา
ชีวิตให้สมบูรณ์ทั้งปริยติั  ปฏิบติั  เพื่อให้เกิดผล คือ ปฏิเวธ  โดยอาศยัพลงัแห่งความเพียรคอยพยุง
ใจมิให้ตก ไม่ให้เกิดความเหน่ือยหน่ายทอ้ถอยในการประกอบกิจทั้งปวง ผลกัดนัใจให้เดินหน้า
เร่ือยไปไม่ยอมท้อถอย ดังพุทธภาษิตท่ีกล่าวรับรองว่า  “วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ  ล่วงความทุกข์ได้
เพราะความเพียร”   และพลงัแห่งปัญญาท่ีฉลาดรอบรู้ในส่ิงต่าง ๆ ทั้งทางดา้นดีและดา้นไม่ดี  ดา้นท่ี
เป็นคุณ  ดา้นท่ีเป็นโทษ   ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์ให้คุณท่ีดีท่ีประเสริฐแก่ตนเองและผูอ่ื้น  ตลอดถึง
การรู้จกัท่ีจะหลีกเล่ียงเหตุแห่งหายนะ ประกอบแต่เหตุวฒันะส าหรับตน  จึงถือไดว้า่ เกิดการเรียนรู้
ตามกระบวนการของหลกัไตรสิกขาสู่อริยมรรคท่ีสมบูรณ์   
 
 
 

  



 
 

บทที ่๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง “การเรียนรู้เพื่ อการพึ่ งตนเองและการพึ่ งพากันในสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาท”  สืบเน่ืองมาจากผูศึ้กษามีความสนใจและมีแรงจูงใจในการศึกษาว่า  
สังคมไทยนอ้มรับพุทธศาสนาเถรวาทมาเป็นแนวทางในการพฒันาสังคม เพื่อน าสังคมใหเ้กิดความ
สงบสุขและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคม   คนสังคมไทยส่วนใหญ่เป็น
พุทธศาสนิกชนมีหลกัธรรมค าสอนเป็นท่ียึดเหน่ียวเคารพศรัทธา และยึดถือประพฤติปฏิบติัสืบต่อ
กนัมาเป็นเวลายาวนาน  อีกทั้งพุทธศาสนาเถรวาทมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่าง
มากตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ทั้งในเร่ืองของภาษา วฒันธรรมประเพณี ท่ีอยูอ่าศยั อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค ตลอดถึงการอยูร่่วมกนัในสังคม มีการรับรู้และเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนหลายทางหลาย
วิธีการ ทั้ งท่ีเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา และทั้ งการเรียนรู้ การปฏิบัติ จาก
สถาบนั และส านักพระพุทธศาสนาต่าง ๆ มากมาย แต่สภาพการณ์ท่ีปรากฏข้ึนและท่ีเป็นปัญหา
สังคมในปัจจุบนั ถูกมองวา่ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะคนในสังคมขาดศีลธรรม คุณธรรมอนัเป็นปัจจยัเหตุ
ของปัญหาทั้งปวงท่ีเกิดข้ึน ทั้ง ๆ ท่ีหลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาทลว้นแลว้เป็นสัจ
ธรรมบ่งบอกถึงความเป็นจริงในสรรพส่ิงทั้งส้ิน และเนน้เร่ืองปัญญาท่ีเกิดจากการเรียนรู้เป็นส าคญั 
ค าถามอยูท่ี่วา่ พุทธศาสนิกชนหรือคนในสังคมได้แสวงหาปัญญาท่ีเกิดจากการเรียนรู้หลกัธรรมค า
สอนมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัถูกตอ้งแทจ้ริงหรือไม่เพียงใด หรือเป็นเพียงแค่การรับรู้
แลว้น ามาปฏิบติัเป็นเพียงพิธีการหรือพิธีกรรมเท่านั้น หาใช่เป็นการเรียนรู้และการประพฤติปฏิบติั
ท่ีแทจ้ริงตามหลกัของการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนาเถรวาทไม่ และถา้จะน าหลกัธรรมค าสอนของ
พุทธศาสนาเถรวาทมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขท่ีแทจ้ริงแก่ตนเอง
และผูอ่ื้นให้ได้นั้น จะน าธรรมข้อใด หมวดใด หรือมีหลักการ วิธีการ หรือกระบวนการเรียนรู้
อย่างไร เพื่อให้เกิดปัญญาจากการเรียนรู้ การประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงตามหลกัการเรียนรู้
ของพุทธศาสนาเถรวาท 

โดยมีเป้าหมายปัจจยัผลของการศึกษา คือ การเกิดปัญญาจากการเรียนรู้และการประพฤติ
ปฏิบติัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท มาเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบติัในการด าเนินชีวิตของ
ตน และเป็นกลัยาณมิตรท่ีดีในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นใหมี้ความถูกตอ้งดีงามเกิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง 



 ๒๖๔ 

เกิดประโยชน์สุขแก่ผูอ่ื้น และเกิดประโยชน์สุขร่วมกนัทั้งสองฝ่าย สามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากนั
ในสังคมได ้ทั้งก่อเกิดประโยชน์ในปัจจุบนั ประโยชน์เบ้ืองหน้าท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตในอนาคต และ
ประโยชน์สูงสุด คือ การรู้การเขา้ใจในสรรพส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง มีจิตท่ีเพียงพอ โดยยึด
หลกัแนวคิด การพึ่งตนเอง การเก้ือกูลกนั การอนุเคราะห์กนั และมีประโยชน์สุขร่วมกนั  
 จากแนวคิดวิธีการศึกษาและการวิ เคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุปผลการศึกษาตาม
วตัถุประสงคก์ารศึกษาได ้ดงัน้ี  
 

๕.๑ สรุปผลการศึกษา: หลกัการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนาเถรวาท 
ผลจากการศึกษาเก่ียวกับการเรียนรู้การพึ่ งตนเองและพึ่ งพากันในสังคมตามแนว

พระพุทธศาสนาเถรวาท ซ่ึงเป็นขั้นของ การปริยตัิ ในกระบวนการเรียนรู้ พบวา่  
๕.๑.๑ บุพภาคของการศึกษาหรือบ่อเกิดของการรับรู้และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาทมี ๒ ทาง ไดแ้ก่  
๑) ปรโตโฆสะ คือ แหล่งเกิดความรู้ท่ีมาจากปัจจยัภายนอก เป็นกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีเกิดจากผสัสะทั้งหกของมนุษยส์ัมผสักับส่ิงเร้าภายนอกแล้วเกิดการรับรู้และเรียนรู้ข้ึน 
ลกัษณะและรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกในปัจจุบนัน้ี เป็นลกัษณะการเรียนรู้โดย
กระบวนการกลัยาณมิตรและการเรียนรู้โดยกระบวนการธรรมสากจัฉาหรือการสนทนาธรรม เป็น
การเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจ แกข้อ้สงสัยในขอ้ธรรมและหลกัการปฏิบติัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นวิธีการ
สอนของพระพุทธเจา้ท่ีทรงสั่งสอนเช่นเดียวกนั วธีิน้ีพระองคจ์ะทรงใชเ้ม่ือผูท่ี้มาเฝ้าหรือเขา้มาพบ
นั้นยงัไม่เล่ือมใสหรือศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยงัไม่รู้ ไม่เขา้ใจหลกัธรรม ในการสนทนาธรรม
พระพุทธเจา้มกัจะทรงเป็นทั้งผูถ้ามและผูต้อบเพื่อน าคู่สนทนาเขา้สู่ความเขา้ใจหลกัธรรม และ
ความเล่ือมใสศรัทธาในท่ีสุด การเรียนรู้จากปัจจยัภายนอกจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดการ
รับรู้และการเขา้ใจตรงกนัในขอ้ธรรมต่าง ๆ ของบุคคลและกลุ่มชนท่ีเรียนรู้ร่วมกนั รูปแบบและ
ลกัษณะของการเรียนรู้ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกจะมีรูปแบบและลกัษณะ ดงัน้ี คือ 

ก. การเรียนรู้โดยตรงจากผูเ้ผยแผธ่รรมหรือจากพระธรรมทูต  
ข. การเรียนรู้จากเอกสารหรือต าราจากแหล่งขอ้มูล  
ค. การเรียนรู้จากวดัหรือส านกัปฏิบติัธรรม  
ง. การศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาของรัฐในสถานศึกษา  
จ. การเรียนรู้จากอบรมสัมมนาวชิาการ  
ฉ. การเรียนรู้จากส่ือสารมวลชน  



 ๒๖๕ 

 ลกัษณะรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกในปัจจุบนัน้ีจะเห็นว่าเป็นการกระตุน้
หรือตวัเร้าจากภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยัทางสังคมและเป็นวิธีการแห่งศรัทธา เป็นลกัษณะการเรียนรู้
โดยกลัยาณมิตรและโดยการสนทนาธรรมหรือธรรมสากจัฉา เป็นการเรียนรู้ท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจ 
แกข้อ้สงสัยในขอ้ธรรมและหลกัการปฏิบติัต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี สมดงัพุทธพจน์ท่ีวา่  

“...เราไม่เล็งเห็นธรรมแม้สักอย่างหน่ึงท่ีเป็นเหตุให้กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิด 
เกิดข้ึน หรือ อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ เส่ือมไป เหมือนความเป็นกลัยาณมิตรเลย เม่ือ
บุคคลมีกลัยาณมิตร กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิด ยอ่มเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ 
ยอ่มเส่ือมไป”๑ 

 
๒) โยนิโสมนสิการ คือ การน าความรู้หรือข้อมูลท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกมาคิดอย่างมี

ระบบตามแนวทางของปัญญา วิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลตามความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ ทั้ งน้ีเพื่อหา
ค าตอบท่ีถูกต้องแท้จริง เพื่อน าไปเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของตน 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากปัจจยัภายในมีปัจจยัท่ีสนบัสนุนเพื่อให้เกิดปัญญาในการพิจารณาดว้ย
อุบายอนัแยบคาย คือการพฒันาจิตตามหลกัพระพุทธศาสนาเถรวาท ท่ีเรียกวา่การฝึกอบรมพฒันา
จิต เป็นการฝึกจิตให้เกิด สัมมาสติ เห็นส่ิงทั้งปวงทั้งหลายตามสภาวะท่ีส่ิงนั้น ๆ เป็นอยู่ตามความ
เป็นจริง ส่งผลให้มีจิตใจมัน่คงรู้เท่าทนัความจริงของส่ิงทั้งหลาย จิตใจมีคุณธรรม มีสมรรถภาพ
สูงข้ึน มีความเห็นแก่ตวันอ้ยลง คลายความยึดมัน่ถือมัน่ในส่ิงทั้งปวงลงได ้ไม่วุน่วายเดือดร้อนไป
ตามกระแสของโลก สามารถก าจดักิเลสต่าง ๆ อนัเป็นตน้เหตุของความทุกขค์วามเดือดร้อนทั้งปวง
ลงได ้ทั้งน้ีเพราะระบบความคิดของโยนิโสมนสิการเป็นกระบวนการพฒันาปัญญาท่ีส่งผลโดยตรง
ใหเ้กิดสัมมาทิฏฐิ เม่ือมีโยนิโสมนสิการสัมมาทิฏฐิก็ยอ่มเกิดข้ึน ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่  

“...เราไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแมส้ักขอ้หน่ึง ซ่ึงเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิท่ียงัไม่เกิด 
ไดเ้กิดข้ึน หรือให้สัมมาทิฏฐิท่ีเกิดข้ึนแลว้ เจริญยิ่งข้ึน เหมือนโยนิโสมนสิการ เม่ือมี
โยนิโสมนสิการ สัมมาทิฏฐิท่ียงัไม่เกิด ย่อมเกิด และสัมมาทิฏฐิท่ีเกิดข้ึนแลว้ ย่อม
เจริญยิง่ข้ึน”๒ 

 
๕.๑.๒ กระบวนการเรียนรู้ การรับรู้และการเรียนรู้จะเร่ิมข้ึนจากภายในไปสู่ภายนอก นัน่

หมายความวา่ อายตนะทั้งหกของมนุษยจ์ะไปสัมผสักบัส่ิงเร้าภายนอก ประสาทสัมผสัจะก่อให้เกิด

                                                 
๑องฺ.เอก. ๒๐/๗๒/๑๔. 
๒องฺ.เอก. ๒๐/๑๘๖/๔๑-๔๒. 



 ๒๖๖ 

ความคิดหรือเกิดความรู้สึก ผสัสะจะเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้จิตคิด ทั้งน้ีเพราะตวัผสัสะเป็นพื้นฐาน
ของความคิดทั้ งปวง เป็นตัวกระตุ้นจิตให้เกิดความคิดหรือความรู้ในลักษณะต่าง ๆ กัน ซ่ึง
กระบวนการคิดของจิตจะเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนและรวดเร็วท่ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ กบัเวทนาคือ
ความรู้สึกแยกแยะในส่ิงนั้น ๆ วา่ ดี เลว ทุกข ์สุขอยา่งไร ชอบหรือไม่ชอบ  แลว้เกิดการปรุงแต่งใน
ส่ิงท่ีรับรู้ เกิดธาตุรู้ คือ วิญญาณจนรู้แจง้เห็นชดัในส่ิงท่ีรับรู้หรือส่ิงท่ีคิด อนัน าไปสู่อุปทานคือการ
ยึดมั่นถือมั่นในส่ิงนั้น ๆ การท่ีจะรู้เท่าทนัตามสภาวะความเป็นจริงของส่ิงนั้น ๆ จะต้องอาศัย
โยนิโสมนสิการ ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในแห่งสัมมาทิฏฐิอนัเป็นวิธีทางให้เกิดปัญญา และการท่ีจะเกิด
สัมมาทิฏฐิไดน้ั้นตอ้งพฒันาจิตเพื่อให้สัมมาสติเกิดข้ึนเสียก่อน กระบวนการเรียนรู้โดยการพฒันา
จิต เป็นกระบวนการพฒันาจิตหรือการอบรมจิตให้มีสติท่ีเรียกวา่ จิตตภาวนา ซ่ึงมี ๒ ลกัษณะ คือ 
สมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา การปฏิบติัจิตตภาวนาถ้าปฏิบติัด้วยความเพียรพยายามอย่าง
ละเอียดลึกซ้ึงผลท่ีไดย้อ่มก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูป้ฏิบติั หลกัการทางพระพุทธศาสนาเถรวาท
เน้นให้ความส าคญัอย่างยิ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคญัของการเรียนรู้และการปฏิบติัตามหลกัธรรมค า
สอนท่ีแทจ้ริง ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่  

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยา่ง เป็นไปในส่วนของวิชชาธรรม ๒ อยา่ง
เป็นไฉน คือ สมถ (ความสงบ) ๑ วิปัสสนา (ความเห็นแจง้) ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
สมถะ อนับุคคลเจริญแลว้ ยอ่มท าใหจิ้ตไดรั้บการอบรม จิตไดรั้บการอบรมแลว้ ยอ่ม
ท าให้ละราคะ (ความก าหนัดยินดี หรือ ความติดอกติดใจ) ได้ วิปัสสนา อนับุคคล
เจริญแลว้ยอ่มท าให้ปัญญาไดรั้บการอบรม ปัญญาไดรั้บการอบรมแลว้ ยอ่มท าให้ละ
อวชิชา (ความไม่รู้ตามความจริง) ได”้๓   

 
๕.๑.๓ จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ในหลกัธรรมค าสอนไดอ้ธิบายการเรียนรู้ของมนุษยว์่า 

ทุกส่ิงทุกอยา่งเกิดข้ึนในวิถีชีวิตของมนุษยท์ั้งหมดเป็น อนิจจงั ทุกขงั และอนตัตา  ซ่ึงเป็นหลกัของ
ไตรลกัษณ์ อนัเป็นการสอนเร่ืองชีวตินัน่เอง หลกัส าคญัท่ีสุดของค าสอน คือ เร่ืองของทุกขแ์ละการ
ดบัทุกขชี์วิต เน้นเร่ืองปัญญา คือเนน้สอนให้คนเกิดปัญญาและรู้จกัใชเ้หตุผลท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อ
การดับทุกข์ของชีวิต  โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของการเรียนรู้ คือ การเกิดปัญญา เพราะ
พระพุทธศาสนาเถรวาทถือวา่มนุษยเ์ป็นเวไนยสัตว ์หรือเวไนยบุคคล และมีภาวะทางสติปัญญามา
แต่ก าเนิด แมว้า่มนุษยจ์ะมีความแตกต่างกนั แต่ก็สามารถรับการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยได ้ทั้งน้ีตอ้ง
ข้ึนอยู่กับการพฒันาโดยการแสวงหาความรู้ การฝึกฝนค้นคิด และการฝึกพฒันาตนเอง โดยมี

                                                 
๓องฺ.ทุก. ๒๐/๒๗๕/๗๒-๗๓.  



 ๒๖๗ 

องคป์ระกอบท่ีสนบัสนุนการหลกัธรรมเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จ คือ องคธ์รรมอิทธิบาท ๔ ไดแ้ก่ 
ฉนัทะ ความพอใจใฝ่รู้, วริิยะ ความพยายามขยนัหมัน่เพียร, จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น ไม่
คิดฟุ้งซ่าน และวิมงัสา การหมัน่ตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในส่ิงนั้น หมัน่ทดลองตรวจสอบอยูเ่ป็น
นิจดว้ยปัญญา เพราะปัญญาจะเป็นเคร่ืองวินิจฉยัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาทั้งหมด แหล่งท่ีก่อให้เกิดปัญญา
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท มี ๓ แหล่งเกิด คือ ๑) ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง การอ่าน การสนทนา ๒) 
ปัญญาท่ีเกิดจากการคิดใคร่ครวญดว้ยเหตุผล ๓) ปัญญาท่ีเกิดจากการประพฤติปฏิบติั  ส าหรับแหล่ง
ท่ีเกิดในสองขอ้แรกเม่ือท าความเขา้ใจในการศึกษาและวิเคราะห์แลว้จะพบวา่เป็นเพียงความรู้หรือ
ขอ้มูลเท่านั้น  ส่วนแหล่งเกิดปัญญาในขอ้ท่ีสามเป็นลกัษณะของการเกิดปัญญาท่ีแทจ้ริง เพราะเป็น
การน าความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่ไปใช้ในการแกปั้ญหาและการด ารงชีวิตให้มีความสุขท่ี
แทจ้ริง อนัเป็นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดงัค าบาลีท่ีกล่าววา่  

“ปญฺ า สุตวนิิจฺฉินี  ปญฺ า กิตฺติสิโลกวฑฺนี 
ปญฺ าสหิโต นโร อิธ  อปิ ทุกฺเขสุ สุขานิ วนฺิทติ. 

ปัญญาเป็นเคร่ืองวินิจฉัยส่ิงท่ีฟังแล้ว ปัญญาเป็นเคร่ืองเพิ่มพูนเกียรติคุณ
และช่ือเสียง 

  ผูค้นประกอบดว้ยปัญญาในโลกน้ี แมใ้นความทุกขก์็หาความสุขได ้  
 

๕.๑.๔ ผลของการเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนทุกระดบัท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนรู้ประพฤติปฏิบติั
แล้ว ย่อมก่อให้เกิดผล คือ ด้านปัญหาขอ้ขอ้งใจ เปล่ียนจากไม่รู้ ไม่เข้าใจ เป็นรู้และเขา้ใจ ด้าน
คุณภาพของจิต จากหมกมุ่นขุ่นมวัไปสู่ความสะอาดบริสุทธ์ิ ดา้นอารมณ์ เปล่ียนจากความเดือดร้อน
กระวนกระวายใจไปสู่ความสงบ ดา้นทศันคติต่อโลก เปล่ียนจากการยึดถือ เป็นการปล่อยวาง จาก
ความโกรธ ความอาฆาตเป็นความเมตตาสงสาร ความกรุณา  และดา้นพฤติกรรม เปล่ียนแปลงจาก
การท ากรรมชั่ว  เป็นการมุ่ งประพฤติป ฏิบัติแ ต่กรรมดี  นอกจาก น้ีการเรียน รู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาทยงัส่งผลท าให้มีสุขภาพกายและจิตท่ีสมบูรณ์ มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อน
มนุษยด์ว้ยกนั มีกลัยาณมิตร เป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคม มีชีวิตท่ีดีงาม มีคุณค่า มีปัญญารู้และ
เขา้ใจในสรรพส่ิงในโลก มีความมัน่ใจในชีวติเบ้ืองหนา้และมัน่ใจในคุณค่าชีวติของตนเอง สามารถ
พึ่งตนเองได ้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในภายภาคหนา้ อีกทั้งมีจิตใจแจ่มใสสงบเยน็ มี
จิตใจปลอดโปร่งและผอ่งใส ไม่เศร้าหมอง ไม่ขุ่นมวั ไม่หว ัน่ไหว และเป็นอิสระหลุดพน้จากความ
ครอบง าของกิเลสและความทุกข์ทั้งปวง อีกทั้งสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ยปัญญาได ้เป็นอย่างดี 
ดงัค าบาลีท่ีวา่  

 



 ๒๖๘ 

  ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ 
  เอสานิส โส ธมฺเม สุจิณฺเณ น ทคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารีติ.  

    ธรรมแลยอ่มรักษาผูป้ระพฤติธรรมเป็นปกติวสิัย ธรรมท่ีบุคคลประพฤติดี
แลว้ยอ่มน าสุขมาให ้

 
 น่ีเป็นผลแห่งธรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแลว้ ผูป้ระพฤติธรรมเป็นปกติวสิัยยอ่มไม่ไปสู่ทุคติ 
 

หลกัการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท

หลกัไตรสิกขา 
ศีล สมาธิ ปัญญา

วธีิการขั้นตอนการเรียนรู้
ปริยตัิ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ

วธีิการเข้าถึงการเรียนรู้
ปรโตโฆสะ  ปัจจัยภายนอก
โยนิโสมนสิการ  ปัจจัยภายใน

 

แผนภาพที ่๕.๑  แสดงข้ันตอนหลกัการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 



 ๒๖๙ 

การรับรู้ / การเรียนรู้
ที่เกดิจากปรโตโฆสะ

(ปัจจัยน าเข้า)

กระบวนการเรียนรู้
การประพฤติ / การปฏิบัติ
ที่เกดิจากโยนิโสมนสิการ

การพฒันากระบวนการเรียนรู้
การเกดิปัญญาจากการเรียนรู้ 

การพฒันาจิต

การเรียนรู้ท าให้เกดิปัญญามีลกัษณะเป็นไปตามฐานเกดิการเรียนรู้

ปริยตัิ

ปฏิบัติ

ปฏิเวธ

สุตมยปัญญา

จินตามยปัญญา

ภาวนามยปัญญา

 
 

แผนภาพที ่๕.๒ แสดงฐานการเกดิปัญญาตามฐานเกดิการเรียนรู้ 
 
 
 



 ๒๗๐ 

๕.๒  สรุปผลการศึกษา: การเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งพากันตามแนวพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาท 

การเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัเป็นการนอ้มน าหลกัธรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใน
ขั้นปริยติัมาสู่ขั้นตอนของการปฏิบติั ของกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
พบวา่ 

๕.๒.๑ รูปแบบและลกัษณะการพึ่งพาของพุทธศาสนิกชนปัจจุบนั พบวา่ส่วนมากยงัไม่ได้
นอ้มน าหลกัธรรมมาประพฤติปฏิบติั เพื่อเป็นท่ีพึ่งอยา่งถูกตอ้งท่ีแทจ้ริงตามหลกัธรรมค าสอน ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในหลกัธรรมค าสอน อีกทั้งผูส้อนผูแ้นะน าช้ีแนะหรือผู ้
ท่ีมีส่วนในการเผยแผห่ลกัธรรมค าสอนยงัขาดการพฒันารูปแบบหรือวิธีการสอนหรือการน าเสนอ
ท่ีเหมาะสมกบับุคคล สถานท่ี และภูมิปัญญาของผูเ้รียนรู้ ท าให้เกิดความสับสนในขอ้ธรรมและการ
ประพฤติปฏิบติัในหลกัธรรมค าสอน หรือแมก้ระทัง่การไม่อยากเขา้วดัฟังธรรมซ่ึงมูลเหตุต่าง ๆ 
เหล่าน้ีสามารถสรุปได ้ดงัน้ี คือ 

๑) ความเป็นเอกลกัษณ์และรูปแบบการน าเสนอหรือการเผยแผห่ลกัธรรมของแต่
ละส านกัปฏิบติัธรรมท่ีมีอยู ่ในปัจจุบนั 

๒) การเกิดเกจิอาจารย ์หรือเจา้ส านกัต่าง ๆ ท่ีสร้างความศรัทธาเป็นปัจเจกบุคคล
ข้ึนมากมาย และท่านเหล่านั้นก็มีวิธีการน าเสนอการเผยแผ ่และการปฏิบติัหลกัธรรมเป็นรูปแบบ
เฉพาะของท่านซ่ึงก็แตกต่างกนัไป บางคร้ังท าให้เกิดการสับสนในการปฏิบติัธรรมของผูป้ฏิบติั
ธรรมทั้งหลาย 

๓) รูปแบบและวิธีการน าเสนอทั้ง เน้ือหา วิธีการ กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่วน
ใหญ่ไม่ไดป้รับรูปแบบ เทคนิควธีิการน าเสนอใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ท าให้
ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ จะมีแต่เพียงการรับรู้เท่านั้น 

๔) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการเผยแผ ่บางรูป บางคน ยงัประพฤติปฏิบติัและมีพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสม มุ่งแสวงหาอ านาจและประโยชน์ส่วนตน ไม่ไดน้ าหลกัธรรมค าสอนมาเผยแผ่หรือ
แสดงใหเ้กิดความรู้ท่ีแทจ้ริง ตรงกนัขา้มมุ่งแสดงและน าเสนอพิธีกรรมท่ีขดัต่อหลกัธรรมค าสอนมา
เป็นแรงจูงใจใหเ้กิดความเช่ือมัน่ศรัทธาในส่ิงนั้น 

๕) ผูส้อนหรือผูเ้ผยแผ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการเผยแผ่บางรูปบางคน ยงัมีความรู้
ความเขา้ใจในหลกัธรรมไม่ถ่องแทลึ้กซ้ึงจนสามารถท่ีจะอธิบายใหช้ดัเจนได ้ไดแ้ต่เพียงเป็นผูบ้อก
กล่าวใหรั้บรู้เท่านั้น 



 ๒๗๑ 

๖) ผูส้อน ผูเ้ผยแผ่ หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการเผยแผบ่างรูปบางคน ประพฤติ
ตวัไม่เหมาะสมกบัฐานะบทบาทหน้าท่ี ไม่ท าหน้าท่ีของตนให้สมบูรณ์ ประพฤติผิดเพี้ ยนไปจาก
หลกัธรรมตั้งตนเป็นเจา้ลทัธิเสียเอง แต่ก็ใชห้ลกัธรรมค าสอนเป็นเคร่ืองท ามาหากิน 

จากปรากฏการณ์ท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี ลว้นเป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้รูปแบบ
และลักษณะการน้อมน าหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อการพึ่ งพาของพุทธศาสนิกชนยงัไม่
ถูกตอ้งแทจ้ริงตามหลกัของปัญญา จากการศึกษาพบวา่ รูปแบบและลกัษณะการพึ่งพาลว้นเป็นผล
มาจากเหตุแห่งความศรัทธาหรือตั้งอยูบ่นฐานของความเช่ือ ๔ ประการ  ดงัน้ี   

๑) ตั้งอยู่บนฐานของความศรัทธาท่ีว่า เม่ือไม่สบายใจ ทุกข์ใจ ธรรมเท่านั้นจะเป็นเคร่ือง
ระงบัหรือดบัความไม่สบายใจหรือความทุกขเ์หล่านั้นได ้ ลกัษณะเช่นน้ีเป็นการเขา้หาธรรมเพียง
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น และเป็นการพึ่งพาเฉพาะชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่ลกัษณะของการ
พึ่งพาท่ีย ัง่ยนื เป็นการปฏิบติัท่ีเกิดจากการรับรู้และการเรียนรู้เพียงเพื่อความหลุดพน้ชัว่ขณะเท่านั้น  

๒) ตั้ งอยู่บนฐานความเช่ือ ความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาว่า พระพุทธเจ้า 
พระพุทธรูป พระเกจิอาจารยต่์าง ๆ และพุทธวตัถุทั้งหลาย ว่าบารมีของท่านหรือส่ิงเหล่านั้นจะ
ปกป้องรักษาคุม้ครองและประทานพรให้แก่ตน ซ่ึงไม่ใช่การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงอีกทั้งยงัก่อให้ความ
ประมาทเกิดข้ึนในการด ารงชีวิตแก่ตนเองได ้ เพราะคิดวา่ส่ิงเหล่านั้นจะคุม้ครองปกป้องรักษาตน
อยูต่ลอดเวลา จึงไม่ไดร้ะมดัระวงัตวัขาดสติ  

๓) ตั้งอยูบ่นฐานความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและพิธีกรรมทางศาสนาว่า การจะไดม้าซ่ึงโชค
ลาภ ความร ่ ารวย หรือการจะหายจากโรคภยัไขเ้จ็บ พน้เคราะห์พน้โศกหรือพน้จากความทุกข์ทั้ง
ปวงท่ีเกิดข้ึนจะต้องไปสะเดาะเคราะห์หรือท าพิธีกรรมต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีถูกก าหนดไว ้จาก
สถานท่ีต่าง ๆ จากพระภิกษุ จากเกจิอาจารย ์จากร่างทรง หรือจากประธานผูป้ระกอบพิธี เป็นตน้ 
ส่งผลใหก้ารเขา้ใจในหลกัธรรมค าสอนคลาดเคล่ือนและน าไปสู่การประพฤติปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง  

๔) ตั้ งอยู่บนฐานของความศรัทธาท่ีว่า ธรรมเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ ผูใ้ดปฏิบัติด้วยความ
ถูกตอ้งประพฤติปฏิบติัดว้ยความเพียรสม ่าเสมอไม่วา่จะเวลาใด จะมีความสุข ความสบายใจสบาย
กายตลอดเวลา ซ่ึงเป็นการเรียนรู้และการประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง เป็นขั้นของการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ คือ การน าองค์ความรู้จากการรับรู้และการเรียนรู้ไปปฏิบติัจนเกิดผลดีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

จากฐานของความเช่ือดงักล่าว ท าให้เห็นรูปแบบและลกัษณะการพึ่งพาโดยใช้ธรรมเป็นท่ี
พึ่งของพุทธศาสนิกชนในปัจจุบนัมีรูปแบบและลกัษณะ ๔ ลกัษณะ ดงัน้ี  

๑)  เป็นท่ีพึ่งใจ  คือ พึ่งเพื่อใหจิ้ตใจสบาย  หมดความกงัวล มีท่ีหวงัท่ีจะท าใหพ้น้ทุกข ์
๒) เป็นท่ีพึ่งกาย คือ พึ่งเพื่อใหต้นคลาดแคลว้ปลอดภยัปราศจากอุบติัภยัอนัตรายทั้งปวง 



 ๒๗๒ 

๓) เป็นท่ีพึ่ งทัว่ไป คือ พึ่ งเพื่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัตามความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย ์

๔) เป็นท่ีพึ่ งทั้ งกายทั้ งใจ คือ ใช้เป็นปัญญารู้เท่าทันจิต รู้เท่าทันกาย รู้แจ้งเห็นชัดตาม
สภาวะความเป็นจริงของสรรพส่ิงทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนตั้งอยูแ่ละเส่ือมเป็นไปตามปัจจยัเหตุปัจจยัผล 

๕.๒.๒ หลกัการแนวทางการน าองคธ์รรมมาปฏิบติัเพื่อการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัใน
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทพบวา่ องค์ธรรมท่ีเป็นแนวทางหลกัการพึ่งตนเองและการ
พึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ  

๑) ปัญญา องคธ์รรมท่ีอยูใ่นหมวดปัญญาของอริยมรรคมีองค ์๘ เป็นองคธ์รรมท่ี
ท าให้มีความเห็นชอบตามท านองคลองธรรมท่ีแท้จริง เป็นปัญญาเห็นชอบในเร่ืองกรรม เร่ือง
สังสารวฏั เห็นชอบตามความเป็นจริงของไตรลกัษณ์และเห็นชอบดว้ยกบัการประพฤติปฏิบติัตาม
หลกัอริยสัจ ๔ อนัเป็นพื้นฐานท่ีดีและส าคญัในการประพฤติปฏิบติัของการด ารงชีวติมนุษยท์ั้งหมด 
เป็นปัญญาท่ีเกิดจากการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทแทจ้ริง ท่ีส่งผลท าใหม้นุษยส์ามารถ
พบความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ คือ มีความสุขอย่างแทจ้ริงและย ัง่ยืน ดงัธรรมภาษิตท่ีกล่าวว่า “ผูใ้ดไม่มี
กิเลสเป็นเหตุคอยกงัวลวา่ น้ีของเรา น้ีของคนอ่ืน ผูน้ั้นไม่ตอ้งเผชิญกบัตวัของขา้ จึงไม่เศร้าโศกว่า 
ของเราไม่มี เขาไม่กระวนกระวาย ไม่ติดขอ้ง ไม่หว ัน่ไหว เป็นผูส้ม ่าเสมอในท่ีทั้งปวง เม่ือเขาไม่
หว ัน่ไหว มีความรู้แจง้ชดั จึงปราศจากความรู้สึกปรุงแต่งใด ๆ เขาเลิกร าพึงร าพนัหมด จึงมองเห็น
แต่ความปลอดโปร่งในท่ีทุกสถาน”๔ เป็นลกัษณะพฤติกรรม “เขา้ใจรู้แจง้” 

๒) ความเพียร องค์ธรรมท่ีท าให้เกิดความเพียรพยายาม ทั้งท่ีเป็นความเพียรทาง
กาย และความเพียรทางจิต ความเพียรจะเป็นแรงผลกัดนั แรงกระตุน้ แรงหนุน และแรงส่งเสริม ใน
การเรียนรู้และการประพฤติปฏิบติัหลกัธรรมเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ  ในทางกายความเพียรจะเป็น
พลงัในการขบัเคล่ือนให้เกิดความขยนัอดทน ขวนขวายไม่ทอดธุระ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและ
ปัญหาทั้งปวง ท าให้ไม่เป็นคนเกียจคร้าน  ส่วนในทางจิตความเพียรจะเป็นแรงผลกัดนัไม่ให้ความ
ชัว่หรืออกุศลธรรมเกิดข้ึนในจิต เป็นแรงกระตุน้ท่ีจะสลดัหรือละเลิกความชัว่หรืออกุศลธรรมท่ี
เกิดข้ึนแลว้ในจิตให้หลุดออกไป เป็นแรงหนุนให้ความความดีหรือกุศลธรรมมีเกิดข้ึนในจิต และ
เป็นแรงส่งเสริมในการรักษาความดีหรือกุศลธรรมท่ีมีอยู่แล้วให้เจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไม่ให้เส่ือมไป 
อยา่งไรก็ตาม การท าความเพียรจะตอ้งเร่ิมข้ึนในใจให้พร้อมและถูกตอ้งเสียก่อนเช่นเดียวกบัการ
ปฏิบติัธรรมขอ้อ่ืน ๆ และการท าความเพียรจะตอ้งสอดคล้องกลมกลืนกนัไปกับข้อธรรมอ่ืน ๆ 

                                                 
๔ข.ุสุ. ๒๕/๔๒๒/๔๖๔. 



 ๒๗๓ 

โดยเฉพาะสติสัมปชญัญะ คอยควบคุมก ากบัให้ด าเนินความเพียรให้เหมาะสมไม่ตึงและไม่หยอ่น
จนเกินไป เป็นลกัษณะพฤติกรรม “ท าใหไ้ด”้  

๓) สติ คือ องค์ธรรมหน่ึงท่ีเป็นหนทางสู่การพึ่ งตนเองและพึ่ งพากัน เพราะ
เหตุผลท่ีวา่ ค  าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทมุ่งสอนให้รู้จกัความทุกข ์สาเหตุของทุกข์ การดบั
ทุกข ์และหนทางของการดบัทุกข ์ สติท่ีเป็นสัมมาสติ จะเป็นตวัเตือนใหเ้รารู้สึกตวัเสมอ รู้ทุกขแ์ละ
สาเหตุของมนั นัน่คือ การมีสติอยูต่ลอดเวลา ขณะเดียวกนั การท่ีเราจะดบัทุกขไ์ดน้ั้น จะตอ้งอาศยั 
สติท่ีประกอบดว้ยปัญญาให้เกิดความรู้แจง้เห็นจริงตามธรรมชาติ เป็นองคธ์รรมน าพาใหไ้ปสู่ชีวติท่ี
ดี ท่ีประเสริฐ สามารถพึ่งตนเอง  เป็นท่ีพึ่งพาของผูอ่ื้น และมีความสุขสมบูรณ์อยา่งแทจ้ริง 

 สติ ถือไดว้า่ สติ เป็นบุพภาคธรรมของการพึ่งตนเอง เพราะสติจะเป็นตวัเตือนให้ระลึกถึงส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ และสติจะเป็นตวับอกวา่ ส่ิงท่ีเป็นอยูข่ณะน้ีคืออะไร เป็นอะไร และสติก็จะ
เป็นตัวบอกว่าควรจะท าอะไร หรือควรท าอย่างไรในส่ิงท่ีเป็นอยู่ขณะน้ี  การด าเนินชีวิตหรือการ
ประพฤติปฏิบติัท่ีมีสติก ากบัอยู่เสมอนั้น เรียกว่า อปัปมาทธรรม คือ ความไม่ประมาท ซ่ึงอปัปมาท
ธรรมเป็นองค์ธรรมท่ีส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอนและเป็นหลักความรู้สึก
รับผิดชอบตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  จะเห็นว่า สติจะท าหน้าท่ีแทรกและพ่วงกนัไปกบัองค์
ธรรมอ่ืน ๆ เป็นอนัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัความเพียรพยายามในการปฏิบติัจิตภาวนา สติจะท าให้
ความประมาทไม่เกิดข้ึน คือ การรู้เท่าทนักายกบัจิต จนสามารถช าระพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้ง กายกรรม 
วจีกรรม และมโนกรรม ให้บริสุทธ์ิ เป็นอิสระ ไม่เกลือกกลั้วหรือเป็นไปดว้ยอ านาจของตณัหาและ
อุปทาน ในกระบวนเหล่าน้ีจะมีสติเขา้ไปตั้งอยู ่หรือ มีสติเป็นท่ีตั้ง การท่ีมีสติเขา้ไปตั้งอยู่ หรือมีสติ
ก ากบัอยู ่เรียกวา่ สติปัฏฐาน ซ่ึงโดยหลกัการของการเรียนรู้ก็คือ วธีิการปฏิบติัเพื่อใชส้ติใหบ้งัเกิดผลดี
ท่ีสุด สติปัฏฐานเป็นองคธ์รรมขอ้หน่ึงท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้เกิด สัมมาสติ  อาจกล่าวไดว้า่ สติปัฏ
ฐาน เป็นปัจจยัให้เกิดปัญญาท่ีส าคญัประการหน่ึง เพราะเป็นการพิจารณาให้เกิดการรู้เห็นและเขา้ใจ
ตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งปวง การเจริญสติปัฏฐาน เป็นวิธีปฏิบติัธรรมท่ีถือวา่มีพร้อมทั้ง
สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาในตวั ดงันั้น ถา้เราด าเนินชีวิตโดยมีสติก ากบัอยู ่ท่ีเรียกวา่สติปัฏฐาน 
จนเกิดเป็นสัมมาสติ  จะช่วยให้การด าเนินชีวิตของเราอยูอ่ยา่งปลอดภยั มีความสุข มีภูมิคุม้กนัตนเอง 
เกิดปัญญารู้แจง้ในอริยสัจธรรมอยา่งแทจ้ริง และอีกประการหน่ึง การมีสติท่ีประกอบดว้ยสัมปชญัญะ
จะเป็นเหตุน าไปสู่การเกิดคุณธรรมอนัเป็นธรรมของคนดีท่ีเรียกวา่ สัปปุริสธรรม ๗ ซ่ึงเป็นคุณสมบติั
ท่ีท าใหค้นเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์   

๕.๒.๓ รูปแบบลกัษณะการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
จากการศึกษาและการวิเคราะห์หลกัธรรมค าสอนพบว่า มนุษยมี์ศกัยภาพในการท่ีจะพฒันาตนเอง 



 ๒๗๔ 

สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง อีกทั้งสามารถตดัสินใจไดด้้วยตนเอง การท่ีพฒันา
มนุษยใ์หส้มบูรณ์แบบและมีคุณภาพชีวติท่ีดีนั้นตอ้งเร่ิมตน้ท่ีตวัมนุษยเ์องเป็นเบ้ืองตน้ จึงสรุปไดว้า่   

 ๑) รูปแบบการพึ่งตนเอง คือ ตอ้งรู้จกัตนเอง เขา้ใจตนเอง เช่ือมัน่และศรัทธาใน
ตนเองวา่ ตนเองมีคุณค่าและมีความหมาย ตอ้งเป็นกลัยาณมิตรต่อตนเอง นัน่หมายถึง การท าหนา้ท่ี
ต่อตนเองการท าประโยชน์ให้เกิดข้ึนกบัตนพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ มีสติปัญญามากข้ึน มีคุณธรรม 
มีจริยธรรม มีความสามารถท่ีจะด ารงตนพึ่งตนเองอยู่ไดอ้ย่างมีความสุขท่ีแทจ้ริง ยึดหลกัธรรมท่ี
เป็นมงคลชีวิต (มงคล ๓๘ ประการ) เป็นแนวทางประพฤติปฏิบติั ท าตนให้เป็นคนดี  แสวงหาธรรม
ใส่ตวั ก าจดักิเลสให้ส้ินไป และสามารถพึ่ งตนเองได้ ในมงคลหมู่ท่ี ๑ ๗ ๘ และ๙ ประกอบดว้ย
มงคลท่ี ๑ ๒ ๓ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ และ๓๘  
สร้างความพร้อมในการฝึกตน ในมงคลหมู่ท่ี ๒ และ๖ ประกอบดว้ยมงคลท่ี ๔ ๕ ๖ ๗ ๑๙ ๒๐ และ
๒๑ โดยการใชอ้งคธ์รรมเป็นกระบวนการเรียนรู้และประพฤติปฏิบติั คือ (๑) ปัญญา ความเห็นชอบ 
ในหลักธรรมค าสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไวดี้แล้ว  เป็นหลักธรรมท่ีควรน้อมเข้ามาปฏิบัติ
สามารถเรียกผูอ่ื้นให้มาดูและศึกษาได้ เป็นธรรมท่ีผูป้ฏิบติัพึงเห็นไดด้ว้ยตนเอง เป็นธรรมท่ีวิญญู
ชนหรือผูรู้้แจง้จะพึงรู้ไดเ้ฉพาะตน การทั้งหมดน้ีไม่จ  ากดัเวลา อีกทั้งมีความเห็นชอบตามความเป็น
จริงของสรรพส่ิงทั้ งหลาย  (๒) ความเพียรท่ีจะกระท าการทุกอย่างในส่ิงท่ีเป็นกุศลและเป็น
ประโยชน์ให้เกิดข้ึนกบัตน มีความเพียรท่ีจะกระท าทุกอยา่งเพื่อไม่ให้ส่ิงท่ีเป็นอกุศลและเป็นโทษ
เกิดข้ึนกบัตน (๓) สติ การมีสติตั้งมัน่ มีสติก ากบักายใจตลอดเวลา นัน่หมายถึงการด าเนินชีวิตดว้ย
ความไม่ประมาทอยูต่ลอดเวลา 

๒) รูปแบบการพึ่ งพากัน เม่ือเป็นกัลยาณมิตรของตนดีแล้ว จากนั้นต้องเป็น
กลัยาณมิตรต่อผูอ่ื้น ต่อสังคมในฐานะท่ีเราเป็นสมาชิกของสังคม นัน่หมายถึงวา่ ท าหนา้ท่ีต่อสังคม 
(การพึ่งพากนัในสังคม) เม่ือเราอยูร่่วมกนัในสังคมตอ้งร่วมกนัสร้างสรรคส์ังคมให้มีความสงบสุข 
ช่วยให้สังคมเจริญกา้วหน้า เป็นสังคมสันติสุข พึงบ ารุงและอนุเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัตามบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน และยึดหลักธรรมท่ีเป็นมงคลชีวิต ๓๘ ประการเป็น
แนวทางประพฤติปฏิบติัฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์ ทั้งการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว และ
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในมงคลหมู่ท่ี ๓ ๔ และ๕ ประกอบดว้ยมงคลท่ี ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ และ๑๘ โดยใชอ้งคธ์รรมเป็นกระบวนการเรียนรู้และการประพฤติปฏิบติั  คือ 
(๑) ปัญญา ความเห็นชอบในธรรมและส่ิงท่ีดีงามท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลัยาณมิตร ต่อส่วนรวมของ
สังคม และต่อประเทศชาติ (๒) ความเพียรท่ีจะท าประโยชน์ใหเ้กิดข้ึนในสังคม มีความเพียรท่ีจะไม่
กระท าการใด ๆ อนัก่อให้เกิดความเสียหายกบัผูอ่ื้นและสังคม (๓) สติ มีสติระมดัระวงักายใจ ตั้งตน



 ๒๗๕ 

อยูใ่นศีล มีระเบียบ มีวนิยัในการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น จะพูดอะไร จะท าอะไร จะคิดอะไร ให้มีสติอยู่
ตลอดเวลา ไม่ควรพูด ไม่ควรท า ไม่ควรคิด ท่ีน าไปสู่การเบียดเบียนผูอ่ื้นหรือท าใหผู้อ่ื้นเป็นทุกข ์

สรุปได้ว่า การพึ่งตนเองหรือการเป็นกัลยาณมิตรต่อตนเองได้ดีแล้ว ก็ตอ้งท าหน้าท่ีต่อ
สังคม หรือการเป็นกลัยาณมิตรต่อผูอ่ื้น คือ ช่วยเหลือสังคมเป็นท่ีพึ่งของสังคมได้ การพึ่งตนเอง
และการพึ่งพากนัจะอิงอาศยัซ่ึงกนัและกนั เก้ือกูลกนั อนุเคราะห์กนั ให้ประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั อนั
จะส่งผลใหส้ังคมเกิดสันติสุขอยา่งแทจ้ริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่๕.๓ รูปแบบลกัษณะการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

   กลัยาณมติรต่อตนเอง 

มีคุณธรรมจริยธรรม 
รู้จกัตนเอง  
เขา้ใจตนเอง เช่ือมัน่และ
ศรัทธาในตนเองวา่ตนเอง 
มีคุณค่าและมีความหมาย  
มีหลกัธรรมมงคลชีวติ 
เป็นแนวทางประพฤติ
ปฏิบติัสร้างความพร้อม
ในการฝึกตนเอง 
ท าใหเ้ป็นคนดี 
รู้จกัแสวงหาธรรมใส่ตวั  
และสามารถพึ่งตนเองได ้ 

  กลัยาณมติรต่อผู้อ่ืน 

ท าหนา้ท่ีต่อสังคมร่วมกนั
สร้างสรรคส์ังคมใหมี้ความ
สงบสุข ช่วยใหส้ังคม
เจริญกา้วหนา้ เป็นสังคม
สันติสุข พึงบ ารุงและ
อนุเคราะห์ซ่ึงกนัและกนั
ตามบทบาทหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของแต่ละคน 
มีหลกัธรรมมงคลชีวติ  
เป็นแนวทางประพฤติปฏิบติั
ตนใหเ้ป็นคนมีประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและสังคม 
 เป็นท่ีพึ่งของสังคมได ้ 

รูปแบบลกัษณะการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถร
วาท 

การพึง่พากนั  การพึง่ตนเอง 

มปัีญญา 
(เข้าใจรู้แจ้ง) 
ความเพยีร 
(ท าให้ได้) 

สต ิ 
(ไม่ประมาท) 

  

มปัีญญา 
(เข้าใจรู้แจ้ง) 
 ความเพยีร 
(ท าให้ได้) 

สต ิ 
(ไม่ประมาท) 



 ๒๗๗ 

ลกัษณะการพึง่ตนเอง

ความเพยีร
แสวงหาธรรม

สติ 
บุพภาคของการพึง่ตนเอง

ปัญญา
ปัจฉิมภาคของการพึง่ตนเอง

สติ
จะป้องกนัพฤติกรรม

จะคอยควบคุมพฤติกรรม 

จะอนุมัติการแสดงออกของพฤติกรรม

มีศีลธรรม
มีคุณธรรมประจ าใจ

มีจริยธรรมเร่งท าความดี

เข้าใจ รู้แจ้ง เห็นจริง
ในสรรพส่ิงทั้งปวง

เกดิขึน้ ตั้งอยู่ เส่ือมสลายไป

 
 

แผนภาพที ่๕.๔ แสดงลกัษณะการพึง่ตนเอง 
 

การพึง่พากนั

การเป็นกลัยาณมิตรซ่ึงกนัและกนั

ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบสุข 

ช่วยให้สังคมเจริญก้าวหน้า
เป็นสังคมสันติสุข  

พงึบ ารุงและอนุเคราะห์ซ่ึงกนัและกนั
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ
ของแต่ละคนยดึหลกัธรรมที่เป็นมงคลชีวติ 

เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติฝึกตน
ให้เป็นคนมีประโยชน์  

ทั้งการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อครอบครัว 
 และการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 

มีปัญญา
(เข้าใจรู้แจ้ง)
มีความเพยีร

(ท าให้ได้)
มีสติ

(ไม่ประมาท)

มีศีลธรรม  

มีคุณธรรม
มีจริยธรรม

การอนุเคราะห์
และการบ ารุงกนั

ในทิศทั้ง๖
หลกัการอยู่ร่วมกนั
ในสังคหวตัถุ ๔

 
แผนภาพที ่๕.๕  แสดงลกัษณะการพึง่พากนั 



 ๒๗๘ 

๕.๓ ทฤษฎหีลกัการเรียนรู้การพึง่ตนเองและการพึง่พากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ทั้งสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม การเรียนรู้หลกัธรรมค าสอน กระบวนการเรียนรู้ รูปแบบลกัษณะการรับรู้และการเรียนรู้ การ
น้อมน าหลักธรรม และแนวทางหลักการน าองค์ธรรมมาปฏิบัติเพื่อการพึ่ งตนเองแล้วนั้ น มี
หลกัธรรมค าสอนมากมายหลายหมวดหลายขอ้ธรรมท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบติั
ในการด าเนินชีวิตเพื่อการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมตามแนวพุทธศาสนาเถรวาทได ้
การท่ีมีหลกัธรรมค าสอนมากมายท าให้ผูเ้รียนรู้ และผูป้ฏิบติัเกิดการสับสนยุ่งยากในการเลือกขอ้
ธรรมมาปฏิบติัไม่รู้ว่าจะน าหลกัธรรมหรือข้อธรรมใดมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัท่ี
เหมาะสมส าหรับตน จากการศึกษาวิเคราะห์แนวทางหลกัการน าองคธ์รรมมาปฏิบติัเพื่ อการพึ่งพา
ตนเองสามารถกล่าวไดว้า่ องคธ์รรมในอริยมรรค ๘ เง่ือนไขการเรียนรู้และเขา้ใจในหลกัไตรลกัษณ์ 
และการประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔ เป็นองค์ธรรมท่ีสามารถน ามาสร้างเป็นทฤษฎีเพื่อ
อธิบายการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพุทธศาสนาเถรวาทได ้ 

กล่าวไดว้า่ ทฤษฎีหลกัเรียนรู้การพึ่งตนเองและพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
เป็นการพฒันาสังคมเชิงพุทธท่ีใช้หลกัธรรมค าสอนของพุทธศาสนาเถรวาทเป็นฐานในการพฒันา
มุ่งเน้นการพฒันาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม  เป้าหมายของทฤษฎี คือ เป็นการแนะแนวและ
แนะน า ให้ด าเนินชีวติเพื่อบรรลุประโยชน์สุขอนัดีงามทั้งตนเองและผูอ่ื้นอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดใน
คุณค่าของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ โดยการใช้หลกัธรรมทางพุทธศาสนาเถรวาทเป็นท่ีพึ่งสร้าง
ความเขม้แข็งและเพิ่มศกัยภาพชีวิตให้มีศีลธรรม คุณธรรม มีสติ มีความเพียร มีปัญญา และรู้รัก
สามคัคีกนัในสังคมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้นการอยูร่อดดว้ยตนเอง การอยู่ร่วมกนัอยา่งประสานกลมกลืนให้เป็นไปอยา่ง
สมดุลกนัทั้งวตัถุและจิตใจ ให้มีประโยชน์สุขร่วมกนัทั้งสังคม อนัถือว่า เป็นการสร้างภูมิคุม้กนั
ใหก้บัตนเองและสังคม 

ทฤษฎีหลกัการเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ใช้
องค์ธรรมท่ีเก่ียวขอ้งและมีปรากฏอยูใ่นอริยมรรค ๘ คือ  ๑) ปัญญา  ความรู้แจง้เห็นจริง ๒) ความ
เพียร ท าให้ได ้และ ๓) สติ ไม่ประมาท  เป็นปัจจยัเหตุ ท่ีน าไปสู่ปัจจยัผล คือ การพึ่งตนเองและการ
พึ่งพากนั โดยอาศยัเง่ือนไขของการเรียนรู้และการปฏิบติั ๒ เง่ือนไขเป็นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ๑) เง่ือนไข
การเรียนรู้ไตรลกัษณ์ ๒) เง่ือนไขการปฏิบติัตามหลกัอริยสัจ ๔ โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี  

๑) ผูใ้ดจะพึ่งตนเองและพึ่งพากนัได ้ผูน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ย “ปัญญา” 
๒) ผูใ้ดจะพึ่งตนเองและพึ่งพากนัได ้ผูน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ย “ความเพียร” 
๓) ผูใ้ดจะพึ่งตนเองและพึ่งพากนัได ้ผูน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ย “สติ” 



 ๒๗๙ 

๔) การพึ่ งพาตนเองและการพึ่ งพากันจะเกิดข้ึนได้ต้องเรียนรู้และเข้าใจในหลัก “ไตร
ลกัษณ์” 

๕) การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัจะเกิดข้ึนไดต้อ้งประพฤติปฏิบติัตามหลกั “อริยสัจ ๔” 
ทฤษฎีหลกัการเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท มี

ความสอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัของอิทปัปัจจยตา ซ่ึงเป็นหลกัสมมติฐานทัว่ไปวา่ “เม่ือส่ิงน้ีมี
อยู ่ส่ิงน้ีจึงมี เพราะความเกิดข้ึนแห่งส่ิงน้ี ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ียอ่มไม่มี เพราะความดบั
ไปแห่งส่ิงน้ี ส่ิงน้ีย่อมดบัไป”  โดยสามารถอธิบายไดว้่า “ม่ือมีความเพียร มีสติ มีปัญญา ย่อมเกิด
การเรียนรู้ (หลกัธรรมค าสอน) ท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง เม่ือเกิดการเรียนรู้ (หลกัธรรมค าสอน) ท่ีถูกตอ้ง
แทจ้ริง การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัจึงเกิดข้ึนได ้เม่ือไม่มีความเพียร ขาดสติ มีอวชิชา ยอ่มไม่
เกิดการเรียนรู้ (หลกัธรรมค าสอน) ท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง เม่ือไม่เกิดการเรียนรู้ (หลกัธรรมค าสอน) ท่ี
ถูกตอ้งแทจ้ริง การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัยอ่มเกิดข้ึนไม่ได”้ 
 

 
 ปัจจัยผล 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
แผนภาพที ่๕.๖  กรอบความคิดของทฤษฎหีลกัการเรียนรู้การพึง่ตนเองและการพึง่พากนั 

๑. ปัญญา 
   (เข้าใจรู้แจ้ง) 
๒. ความเพยีร 
  (ท าให้ได้) 
๓. สต ิ

  (ไม่ประมาท) 
 

๑. การเรียนรู้และ
เข้าใจในหลกัไตร

ลกัษณ์ 
๒. การประพฤติ
ปฏิบัตติามหลกั

อริยสัจ ๔ 

เป้นคนด ีมศีีลธรรม
คุณธรรม และจริยธรรม
พร้อมทีจ่ะแสวงหาธรรม
ใส่ตวัเพ่ือการพฒันา
ตนเองอยู่สม า่เสมอ 

ท าตนให้เป็นประโยชน์
ทั้งต่อครอบครัวและต่อ
สังคม มจีติใจมัน่คง มี
สตหินักแน่นและเป็น
อสิระจากกเิลสทั้งปวง 
 

ทฤษฎหีลกัการเรียนรู้การพึง่ตนเองและการพึง่พากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

   ปัจจยัเหตุ      เง่ือนไข      ปัจจยัผล 



 ๒๘๐ 

สามารถอธิบายค านิยามเชิงความคิดตามกรอบแนวคิดและตวับ่งช้ีของแต่ละองค์ธรรมได ้
ดงัน้ี 

๑. ปัญญา เขา้ใจรู้แจง้ หมายถึง ความเห็นชอบ คือ มองโลกตามความเป็นจริง เขา้ใจชีวิตท่ี
ถูกตอ้งสามารถแยกแยะและเขา้ใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความดี ความชั่ว คุณธรรมและจริยธรรม เขา้ใจ
ถูกตอ้งในเร่ืองของความเป็นไปตามสภาวธรรมหรือตามธรรมชาติท่ีเรียกว่า สัจธรรม คือ ความรู้แจง้
ในอริยสัจ ๔ รู้วา่อะไรทุกข ์รู้วา่อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์ รู้วา่อะไรคือตวัดบัทุกข ์รู้ชดัถึงหนทางแห่ง
การดบัทุกข ์และรู้แจง้ในไตรลกัษณ์วา่ อนิจฺจ  ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นแลว้แต่ไม่เท่ียงแทแ้น่นอนมาก าเนิด 
ทุกฺข  ของทุกส่ิงทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีว ันส้ินสุดไม่ น่าพึ่ งพอใจ และอนตฺตาไม่ มี ส่ิงใดท่ีไม่
เปล่ียนแปลงหรือคงอยูอ่ยา่งถาวร ตวับ่งช้ีของปัญญา คือ ๑) มีความรู้แจง้เขา้ใจถูกตอ้งชดัเจนวา่ ความ
ทุกขมี์อยูจ่ริงสามารถรู้เท่าทนัและสามารถท่ีจะดบัทุกข์นั้นได ้๒) มีความรู้แจง้เขา้ใจถูกตอ้งชดัเจนว่า 
สาเหตุของความทุกข์ คือ กิเลส ตณัหา อุปทาน เป็นส่ิงท่ีละได ้ตดัได ้บรรเทาและท าลายลงได้ ๓) มี
ความรู้แจง้เขา้ใจถูกตอ้งชดัเจนวา่ ความดบัทุกขน์ั้นมีอยูแ่ละสามารถเขา้ไปถึงความดบัทุกขน์ั้นไดด้ว้ย
กระบวนการท่ีถูกตอ้ง และ๔) มีความรู้แจง้และเขา้ใจชดัเจนวา่ หนทางหรือมรรควิธีเพื่อความดบัทุกข์
ท่ีเรียกวา่ มชัฌิมาปฏิปทา คือ แนวทางปฏิบติัท่ีใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ถึงความดบัทุกขไ์ดเ้ด็ดขาด  

๒. ความเพียร ท าให้ได้ หมายถึง ความเพียรท่ีสมบูรณ์แบบตามแนวพระพุทธศาสนาเถร
วาท คือ  เพียรระวงัปิดกั้นไม่ให้ความชัว่เกิดข้ึนกบัตน เพียรก าจดัละทิ้งความชัว่ท่ีมีในตนให้หมด
ไป เพียรสร้างความดีงามให้ปรากฏแก่ใจตนเองอยูเ่สมอ และเพียรรักษาความดีงามท่ีมีอยูใ่นตนให้
คงอยู่และเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป  โดยมีตวับ่งช้ีของความเพียร คือ ๑) เพียรพยามป้องกันปัญหาและ
อุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนดว้ยการวางแผนและการเตรียมการท่ีดี ๒) เพียรพยามก าจดัปัญหาและอุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการรู้เท่าทนัเหตุ รู้สาเหตุ และหาทางเอาชนะปัญหาและอุปสรรคนั้นดว้ยความอดทน
ไม่ยอมแพง่้าย ๆ  ๓) เพียรพยามยามพฒันาตนเองทั้งดา้นการด าเนินชีวิตทัว่ไปและชีวติการงานดว้ย
การศึกษาหาความรู้และทกัษะต่าง ๆ เพื่อพฒันาตนให้ไปสู้เป้าหมายชีวิตท่ีดี ๔) เพียรพยามรักษา
คุณภาพผลของการปฏิบติังานดว้ยการรักษาส่ิงท่ีตนแสวงหามาไดไ้ม่ปล่อยใหเ้ส่ือมสูญไปโดยง่าย 
 ๓. สติ ไม่ประมาท หมายถึง การเป็นอยูใ่นปัจจุบนัโดยมีสติก ากบัอยูต่ลอดเวลา ใช้สติให้
เกิดปัญญา รู้เท่าทนัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ใช้สติเป็นเคร่ืองป้องกนัตรวจสอบพฤติกรรมไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มใด ๆ สามารถพิจารณารู้เท่าทนัจนรู้ไดว้า่ ส่ิงนั้นคืออะไร และเราจะ
ปฏิบติัต่อส่ิงนั้นไดอ้ยา่งไร สติ เป็นส่ิงปิดกั้นความประมาทไม่ให้เกิดข้ึนตวับ่งช้ีของสติ คือ ๑) รู้เท่า
ทนัความจริงไดว้า่ ร่างกายและรูปธรรมเกิดจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจยั จนสามารถปล่อยวางดว้ย
ความไม่ยึดมัน่ถือมัน่  ๒) รู้เท่าทนัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการสัมผสักบัปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลให้เกิด
ความสุข เกิดความทุกข์ จนสามารถปรับตวัให้รับกบัสภาพนั้น ๆ ไดโ้ดยไม่ปล่อยให้ตนตกอยู่ใน



 ๒๘๑ 

อ านาจของอุปทาน ๓) รู้เท่าทนัจิตของตน รู้กระบวนการท างานของจิต และรู้คุณภาพของจิตว่า มี
ความเขม้แขง็หรือไม่อยา่งไร มีสมาธิหรือมีกิเลส  

๔. การเรียนรู้และเขา้ใจในไตรลกัษณ์ หมายถึง การเขา้ใจลกัษณะโดยธรรมชาติ ๓ อยา่งของ
สรรพส่ิงทั้งปวงท่ีเกิดจากการประชุมกนัของส่วนต่าง ๆ โดยความสัมพนัธ์ท่ีเน่ืองอาศยัเป็นเหตุปัจจยั
สืบต่อกนัและกนัว่า ๑) อนิจจา คือ ความไม่เท่ียง ไม่คงท่ี ไม่ย ัง่ยืนภาวะท่ีเกิดข้ึนลว้นแลว้เส่ือมไป
เป็นธรรมดา ๒) ทุกขตา คือ ความเป็นทุกขเ์ป็นภาวะท่ีกดดนั ถูกบีบบงัคบั ฝืนใจและมีความขดัแยง้
ในตวั เพราะปัจจยัท่ีปรุงแต่งมีสภาพเปล่ียนแปลงไปไม่อยูใ่นสภาพคงท่ีได ้เป็นภาวะท่ีไม่สมบูรณ์มี
ความบกพร่องอยูใ่นตวั ๓) อนตัตา คือ ความไม่ใช่ตวัตน ความไม่มีตวัตนท่ีแทจ้ริงของมนั สภาพท่ี
ปรากฏอยู่นั้นเกิดจากองคป์ระกอบต่าง ๆ มาประชุมรวมตวักนัเขา้ และองคป์ระกอบเหล่านั้นแต่ละ
อยา่งลว้นมีการเกิดข้ึนและเส่ือมสลายไปโดยอาการท่ีสัมพนัธ์สืบเน่ืองส่งทอดเป็นเหตุเป็นปัจจยัแก่
กนั การเขา้ใจเห็นแจง้ในไตรลกัษณ์ คือ การเห็นส่ิงทั้งปวงอนัยอ่ลงเหลือแต่นามกบัรูปวา่ทั้งหมดตก
อยูภ่ายใตไ้ตรลกัษณ์ แมต้วัเราทุกคนก็ตกอยูภ่ายใตไ้ตรลกัษณ์เช่นเดียวกนั คือ ตอ้งตกอยูใ่นสภาพท่ี
ไม่เท่ียง เป็นทุกข ์และเป็นอนตัตา หลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะร่างกายเราก็เป็นสังขารเช่นกนั เม่ือเราเห็น
แจ้งในไตรลักษณ์เช่นน้ีแล้ว จะท าให้เราเกิดการปล่อยวางในท่ีสุด ท าให้เบากายเบาใจ คลาย
ความเครียดลงไปไดอ้ย่างส้ินเชิง แมจ้ะยงัปล่อยวางไม่หมดแต่ความทุกข์ก็น้อยลงท าให้มีความสุข
เพิ่มข้ึน ยิ่งเราปล่อยวางความยึดมัน่ลงไปมากเท่าไหร่ ความสุขสงบก็จะมีเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น จิตใจก็
จะแช่มช่ืนเบิกบานข้ึน ปลอดจากโรคจิตโรคประสาท สูงข้ึนกว่าน้ีก็สามารถท าลายกิเลสไดแ้ละถึง
ความส้ินทุกขใ์นท่ีสุด น่ีคือประโยชน์แห่งการเห็นแจง้พระไตรลกัษณ์ 

๕. การประพฤติปฏิบติัตามหลกัอริยสัจ ๔ อนัเป็นองค์ธรรมส าคญัท่ีครอบคลุมค าสอน
ทั้งหมดในพุทธศาสนาเถรวาท มีองค์ประกอบ คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ และมรรค อริยสัจ ๔ การ
ประพฤติปฏิบติัตามอริยสัจ ๔ หมายถึง การรู้และท าหนา้ท่ีต่ออริยสัจแต่ละขอ้ให้ถูกตอ้ง คือ จะตอ้ง
ให้อริยสัจแต่ละขอ้สัมพนัธ์ตรงกนักบัหนา้ท่ีหรือกิจต่ออริยสัจขอ้นั้น ๆ คือ ควรก าหนดรู้ทุกข ์ควร
ละทุกข์ ควรท าให้แจง้ในเร่ืองของทุกข์ และควรเจริญปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข์ คือ การใช้แนว
ทางการดบัความทุกข์หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือการด าเนินชีวิตตามแนวทางของมรรคมีองค์ ๘ ท่ี
เรียกวา่ การปฏิบติัโดยทางสายกลาง หรือ มชัฌิมาปฏิปทา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย เพื่อพน้
จากความทุกขห์รือปลอดจากทุกข ์  

๖. การพึ่ งตนเอง หมายถึง การเป็นกัลยาณมิตรต่อตนเอง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสมบูรณ์ทั้ ง
ร่างกายและจิตใจ มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม  มีการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  มีระเบียบวินัย มี
ความเพียรพยาม มีความขยนัอดทน มีจิตเพียงพอ มี ปัญญา อนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้และการ
ประพฤติปฏิบติัหลกัธรรมค าสั่งสอนตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 



 ๒๘๒ 

ดว้ยการยึดหลกัธรรมมงคลชีวิต ๓๘ ประการ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นคนดี 
จนสามารถพึ่งตนเองและด ารงชีพไดอ้ยา่งมีความสุขท่ีแทจ้ริง 
 ๗. การพึ่ งพากันในสังคม หมายถึง ลักษณะรูปแบบวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคมท่ีอยู่
ร่วมกนัดว้ยกลัยาณมิตร มีการเก้ือกูลกนัร่วมสร้างสรรค์ประสานสังคมให้สงบสุขมัน่คงสามคัคีมี
เอกภาพด้วยสังคหวตัถุ ๔  อนุเคราะห์กัน มีประโยชน์สุขร่วมกนัอย่างแท้จริง คือ ปฏิบติัหน้าท่ี
รักษาความสัมพนัธ์โดยการบ ารุงและอนุเคราะห์กนัในทิศทั้ง ๖ ตามหลกัคิหิปฏิบติั เป็นสังคมท่ี
สมาชิกในสังคมมีความสมคัรสมานสามคัคีและมีความสุข มีการด ารงชีวิตอยา่งพึ่งพาอาศยักนั อนั
เป็นสังคมท่ีมีสมรรถภาพ มีเสรีภาพ มีความยุติธรรม มีความเมตตากรุณาและเคารพในสิทธิ
มนุษยชน อัน เน่ืองมาจากการเรียน รู้และการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่ งสอน
พระพุทธศาสนาเถรวาท และยึดหลกัธรรมมงคลชีวิต ๓๘ ประการเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบติับ าเพญ็ตนใหเ้ป็นคนมีประโยชน์ทั้งต่อครอบครัวและสังคม 

อธิบายสรุป ทฤษฎีหลกัการเรียนรู้การพึ่งตนเองและพึ่งพากนัตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท  
เป็นแนวคิดหลกัการของการพฒันาเชิงพุทธท่ีใชห้ลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็น
ฐานในการพัฒนา (Theravãda Buddhism–based development approach) โดยอาศัยกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวไตรสิกขาท่ีสัมพนัธ์กบัหลกัอริยมรรคมีองค์ ๘ และการปฏิบติัตามหลกัอริยสัจ ๔ 
มุ่งเนน้การพฒันาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยการใชห้ลกัธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาเถร
วาท เป็นท่ีพึ่ งสร้างความเขม้แข็งและศกัยภาพของชีวิตให้มีศีลธรรม คุณธรรม มีความอดทน มี
ความเพียร มีปัญญา และรู้รัก สามคัคีให้กบัตนเองและสังคมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้การอยูร่อดดว้ยการพึ่งตนเอง และการพึ่งพาใน
การอยูร่่วมกนัอยา่งประสานกลมกลืนเป็นไปอยา่งสมดุลกนั มีประโยชน์สุขร่วมกนัทั้งตนเองและ
สังคม ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัตนเองและสังคมเพื่อน าไปสู่การเป็นสังคมในอุดมคติ
ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทต่อไป 
 ในฐานะท่ีทฤษฎีหลกัการเรียนรู้การพึ่งตนเองและพึ่ งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถร
วาท เป็นทฤษฎีสัจธรรมท่ีเป็นความจริงระดบัสูงและมีความเป็นนามธรรมสูง ซ่ึงสามารถอธิบาย
ธรรมชาติและสรรพส่ิงทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนตามสภาวะแห่งความเป็นจริงได้อย่างลึกซ้ึงทั้ งในอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต และเม่ือทฤษฎีน้ีอยู่ในระดบัของสัจธรรม ไม่จ  าเป็นตอ้งน าไปทดสอบความ
ถูกตอ้งอีก สามารถน าไปใชน้ าไปประพฤติปฏิบติัในการด าเนินชีวิตไดเ้ลย นัน่หมายความวา่ การท่ี
คนจะพึ่งตนเองและพึ่งพากนัไดใ้นสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท บุคคลนั้นจะตอ้งเขา้ใจ  
รู้แจ้ง มีความเพียร มีสัมมาสติ  ต้องเรียนรู้เข้าใจในหลักของไตรลักษณ์อย่างถ่องแท้ และต้อง
ประพฤติปฏิบติัตามหลกัอริยสัจ ๔ อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  



 ๒๘๓ 

 

 
แผนภาพที่ ๕.๗ ทฤษฎีหลักการเรียนรู้การพึง่ตนเองและการพึง่พากันตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
อธิบายความสัมพนัธ์ทฤษฎีหลกัการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนา

เถรวาท  ไดด้งัน้ี 
ในการเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท เร่ิมตน้การ

เกิดการเรียนรู้จากปรโตโฆสะ มาสู่โยนิโสมนสิการ จนกระทัง่เขา้ใจรู้ชดัแจง้เห็นจริงถึงความเกิด 
ความเส่ือมส้ินไป และความไม่มีตวัตนตามหลกัไตรลกัษณ์ เขา้ใจชดัแจง้กฎแห่งกรรม และการเกิด
ดบัของทุกข์  อนัน าไปสู่กระบวนการประพฤติปฏิบติัถึงการดบัทุกข์ด้วยหนทางท่ีประเสริฐ คือ 
อริยมรรค ตามหลกัหลกัอริยสัจ ๔ ซ่ึงเป็นสัจธรรม ขณะท่ีเรียนรู้และประพฤติปฏิบติั  ความเพียร 
จะเป็นเคร่ืองป้องกนั ปกป้อง บ ารุงรักษาไม่ใหอ้กุศลธรรมเกิดข้ึนในจิต ช าระอกุศลธรรมท่ีมีอยูแ่ลว้

 กระบวนการเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งพา
กันตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท

 เง่ือนไขกระบวนการเรียนรู้

กฎไตรลกัษณ์

 สติ

ความเพยีร

ปัญญา  

 ความเพยีร

สติ

 เง่ือนไขหลกัการประพฤติปฏิบัติ

ตามหลกัอริยสัจ ๔

เข้าใจรู้แจ้ง

ท าให้ได้

ไม่ประมาท

 ปรโตโฆสะ / ผสัสะ  โยนิโสมนสิการ



 ๒๘๔ 

ในจิตให้หมดไป สร้างกุศลให้เกิดข้ึนในจิต และบ ารุงรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนให้คงอยูแ่ละเจริญยิ่ง 
ๆ ข้ึนไป อีกทั้งยงัเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนเพื่อไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายทอ้แทแ้ละหมดก าลงัใจใน
การเรียนรู้และการประพฤติปฏิบติั ในขณะท่ีท าความเพียรอยู่นั้นจะตอ้งมีสติ การท่ีบุคคลมีความ
เพียรเป็นท่ีตั้ ง จะมีสติคอยก ากบัอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้รู้ตวัว่าขณะนั้น ๆ ก าลังท าอะไร หรือเป็น
อยา่งไร  สติท่ีประกอบดว้ยสัมมาสติจะเป็นเคร่ืองเตือนจิตให้รู้ชดัแจง้เห็นจริงในกายและจิตวา่เป็น
อย่างไร  สติท าให้เกิดปัญญา ปัญญาท าให้รู้แจง้เห็นจริงเขา้ใจในเร่ืองของชีวิตทั้งหมด ส่งผลให้
บุคคลนั้นตั้งอยู่ใน ความไม่ประมาท ในการด าเนินชีวิตของตนและการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
กระบวนการบูรณาการเช่นน้ีถือวา่เป็น การเรียนรู้การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาทอยา่งแทจ้ริง  

ผลของการวิจยัท่ีเกิดข้ึนสามารถน ามาบูรณาการเขา้ไปในชีวิตหรือการด าเนินชีวิตท่ีเป็นอยู่
จริงของคนในสังคมตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดว้ยวธีิการบูรณาการ ๓ วธีิการ ดงัน้ี 

๑) บูรณาการหลักการเรียนรู้  ด้วยการเรียนการสอนถึงขั้นให้เข้าใจและเห็นแจ้งใน
หลกัธรรมค าสอนตามความเป็นจริงท่ีเป็นอยูต่ามธรรมดาในธรรมชาติ ความเป็นไปตามเหตุปัจจยั
ของส่ิงทั้งหลาย และหลกัอริยสัจ ๔ ซ่ึงทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ ตอ้งเขา้ใจ และตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
สนองความตอ้งการท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวติตนและผูอ่ื้นอยา่งแทจ้ริง (พุทธิพิสัย)  

๒) บูรณาการหลกัธรรมค าสอน เช่น หลกัไตรสิกขา หลกัอริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ กฎ
ของไตรลักษณ์ เข้าไปในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ให้มีการด าเนินชีวิตตามปกติธรรมดาไม่ว่าจะ
ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ตอ้งเป็นการพฒันาตนให้ครบทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมกาย วาจา ท่ีจะท า
หรือท าไปแลว้นั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนหรือก่อให้เกิดการเสียหาย และดา้นจิตใจ มีแรงจูงใจ
ท่ีดี ไม่ท ากิจกรรมใด ๆ ไปดว้ยความโลภ ความโกรธ ความหลง แต่ท าไปดว้ยความเมตตากรุณา ไม่
ทุกข์ไม่ขุ่นมวัผอ่งใสเบิกบานอยูเ่สมอ ดา้นปัญญา ไม่วา่จะท ากิจกรรมใด ๆ ตอ้งท าดว้ยความรู้ ความ
เขา้ใจในสรรพส่ิงตามความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ มองเห็นถึงเหตุและผลของการกระท านั้น ๆ ว่าจะเกิด
ผลดีผลเสียสืบเน่ืองต่อไปอยา่งไร พร้อมทั้งหาแนวทางท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข (ทกัษะพิสัย) 

๓) บูรณาการในวิถีชีวิตการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนั ดว้ยการสร้างระบบวิถีชีวิตท่ีดีงาม 
ท่ีเรียกว่า “วิถีชีวิตการพึ่ งพาแบบพุทธเถรวาท” หรือ “วินัยการพึ่ งพาของชาวพุทธเถรวาท” ท่ีมี
หลกัธรรมค าสอนเขา้ไปสอดคลอ้งกลมกลืนอยูใ่นวถีิชีวตินั้น ๆ ตลอดเวลา (จิตพิสัย) 

จากผลของการศึกษาทั้งหมดสามารถน ามาสร้างรูปแบบ (model) กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
การพึ่ งตนเองและพึ่ งพากันตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท เรียกว่า Model “WEM ; Wit E-li 
Mich”เป็นโมเดลท่ีมีลักษณะคล้ายระบบสุริยะจกัวาล มีปัญญาเป็นแกนกลาง มีความเพียรเป็น



 ๒๘๕ 

พลงังาน และมีสติเป็นตวัห่อหุ้มภายนอก โดยมี ปรโตโฆสะ โยนิโสมนสิการ ไตรลักษณ์ และ
อริยสัจ ๔ เป็นบริวารและองคป์ระกอบของระบบทั้งหมด  
 

MODEL “WEM ; Wit  E-li Mich”

ปัญญา (W)

ความเพยีร (E)

ความเพยีร (E)

สติ (M)

สติ (M) ไตรลกัษณ์ไตรลกัษณ์

ปรโตโฆสะ
โยนิโสมนสิการ

ปรโตโฆสะ
โยนิโสมนสิการ

อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔

 
แผนภาพที ่๕.๘ โมเดล WEM ; Wit E-li Mich ; กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพึง่ตนเองและพึง่พากัน 

 
สามารถค าอธิบายค านิยามเชิงความคิดตามกรอบแนวคิดของโมเดล WEM ; Wit Eli Mich 

ไดด้งัน้ี 
W = Wisdom  ปัญญา 
E  = Effort    ความเพียรพยายาม 
M = Mindfulness  สติ 
Wit = Wisdom + truth  ปัญญารู้แจง้เห็นจริง 
E-li = Effort + learning สุตะ,สิกขา + insight ญาณ,วปัิสสนา 
Mich = Mindfulness + Three Characteristics ไตรลกัษณ์ 
สามารถอธิบายกระบวนการเรียนรู้ของโมเดลได ้ดงัน้ี 
ปัญญาท่ีเป็นแกนกลางจะสอดส่องเห็น รู้แจง้เขา้ใจในความเป็นจริงในอริยสัจ ๔ และมรรค

มีองค ์๘ อยา่งถ่องแท ้ความเพียร จะเป็นพลงักระตุน้และขบัเคล่ือนใหก้ารเรียนรู้ทั้งจากปรโตโฆสะ



 ๒๘๖ 

และโยนิโสมนสิการท างานอยา่งต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนั สติ จะเฝ้ามองตรวจสอบควบคุม ป้องกนั 
รักษา และอนุมติัพฤติกรรมและการท างานทุกขั้นตอน อีกทั้งเฝ้ามองตรวจสอบในไตรลกัษณ์ถึง
ความไม่เท่ียงแทแ้น่นอนของสรรพส่ิงทั้งปวง เพื่อไม่ให้ประมาทในการด าเนินชีวิต โดยมีสโลแกน
ของโมเดล กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่ งตนเองและพึ่ งพากนัตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
เป็นภาษาไทยวา่ “เข้าใจรู้แจ้ง ท าให้ได้ ไม่ประมาท”  
 

๕.๔ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 

ในสังคมปัจจุบนัไดมี้ความตระหนกัถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวติของคนใน
สังคมเป็นอย่างมาก เพราะสมาชิกในสังคมส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชนมีหลกัธรรมค าสอนของ
พุทธศาสนาเถรวาท เป็นแกนกลางในการยึดเหน่ียวจิตใจให้เกิดความเมตตาเก้ือกูลช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน มีความสมานสามัคคีเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกัน อีกทั้ งหลักธรรมค าสอนสามารถใช้เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบติัในด าเนินชีวิตท่ีดี ท่ีเป็นประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น ท าให้
เกิดระเบียบทางสังคมอนัส่งผลใหส้ังคมเกิดสันติสุขเป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ สังคมสมานฉัน?และเอ้ืออาทรต่อกัน ดังนั้ น ผลของการศึกษาเร่ืองน้ีสามารถน ามาเป็น
โครงสร้างในเร่ือง ต่อไปน้ี  

๑) สามารถน าไปออกแบบจ าลองสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนระยะสั้ น โครงการ
ฝึกอบรมหลกัธรรมน าชีวติ หรือ การด ารงชีวติตามหลกัธรรม เป็นตน้ ส าหรับพุทธศาสนิกชนและผู ้
ใฝ่ศึกษาธรรมทัว่ไป 

๒) สามารถน าผลงานการศึกษาในส่วนท่ีเป็นทฤษฎีหลกัการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนั 
ไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้การประพฤติการปฏิบติั เก่ียวกบัการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพา
กนัตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 

๓) ใชเ้ป็นขอ้มูลศึกษาเพิ่มเติมการเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนของพุทธศาสนาเถรวาท 
๔) ใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการวจิยั ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดแ้สดงและช้ีให้เห็นภาพรวมของ

องค์ธรรมท่ีสามารถน ามาสร้างเป็นทฤษฎีหลกัการพึ่งพาตนเองและการพึ่ งพากนัตามแนวพุทธ
ศาสนาเถรวาทบางหมวดบางขอ้เท่านั้น ถา้จะมีการศึกษาต่อไป ยงัมีองคธ์รรมอีกหลายหมวดหลาย
ขอ้ท่ีสามารถน ามาสร้างเป็นทฤษฎีแนวพุทธไดอี้ก เพราะการสร้างทฤษฎีแนวพุทธสามารถสร้างได้
หลายทฤษฎีโดยการใช้ธรรมบางขอ้บางหมวดมาผสมกนัรวมกนัแลว้สร้างเป็นทฤษฎีข้ึนมา หรือ
สามารถศึกษาทั้งในเชิงวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบแนวคิดหลกัธรรมการประพฤติปฏิบติั ของศาสนา
หรือลัทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตทั้ งชีวิตประจ าวนัและชีวิตการท างานก็ได้ หาก



 ๒๘๗ 

ตอ้งการศึกษาแนวคิดแนวทางปฏิบติัในการพึ่งพาตนเองของกลุ่มหรือชุมชนทอ้งถ่ินใดก็สมารถ
ศึกษาไดจ้ากกลุ่มหรือทอ้งถ่ินนั้น ๆ โดยการใช้แนวทางการสัมภาษณ์ การมีส่วนร่วม การสนทนา
กลุ่ม และการออกแบสอบถาม เป็นตน้   

๕.๔.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) น าทฤษฎีหลักการไปเป็นข้อมูลส าหรับก าหนดแผนนโยบาย ยุทธศาสตร์

โครงการ และการเสริมสร้างการพฒันาประเทศดว้ยการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพุทธ
ศาสนาเถรวาท 

๒) น าไปเป็นขอ้มูลเพื่อประกอบการวางแผนเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
และสังคมในการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 

๓) หน่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพระพุทธศาสนา สามารถน าทฤษฎีหลกัการพึ่งพา
ตนเองและการพึ่งพากนัไปวางแผนและให้การสนบัสนุนเพื่อการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัใน
สังคมต่อไป 

๕.๔.๓ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) ผูส้อน ผูเ้ผยแผห่รือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 

สามารถน าไปใชเ้ป็นแบบอยา่งในการสอน การเผยแผ ่การอบรมให้กบัพุทธศาสนิกชนและบุคคล
ทัว่ไป 

๒) พุทธศาสนิกชนและผูส้นใจใฝ่ธรรม สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการศึกษา
เร่ืองน้ี ไปใชเ้ป็นแนวทางการประพฤติปฏิบติัเพื่อการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนั เพื่อประโยชน์
สุขทั้งตนเอง ทั้งผูอ่ื้น และประโยชน์สุขร่วมกนัทั้งสองฝ่าย 
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 ๓๐๒ 

แบบสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามชุดที ่๑ 
เร่ือง   

การเรียนรู้เพ่ือการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

--------------------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง    
 ค ำถำมตำมแบบสอบถำมน้ี  เป็นขอ้มูลทำงกำรศึกษำเชิงคุณภำพ  เร่ือง กำรเรียนรู้เพื่อกำร
พึ่งตนเองและกำรพึ่งพำกนัในสังคมตำมแนวพระพุทธศำสนำเถรวำท  หลกัสูตรศำสนศำสตรดุษฎี
บณัฑิต  สำขำวชิำพุทธศำสน์ศึกษำ  มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  จึงขอควำมกรุณำท่ำนโปรด
ตอบแบบสอบถำมน้ีตำมควำมเป็นจริง  และหวงัเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะได้รับควำมร่วมมือในกำรตอบ
แบบสอบถำมครบทุกขอ้ 
 อน่ึง  ค  ำตอบในแบบสอบถำมน้ีใชเ้ป็นขอ้มูลทำงกำรศึกษำเท่ำนั้น  มิไดใ้ชเ้พื่อกำรอยำ่งอ่ืน
ท่ีท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผูต้อบแบบสอบถำม 

 
                                                                นกัศึกษำหลกัสูตรศำสนศำสตรดุษฎีบณัฑิต 

                                                                       มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั 



 ๓๐๓ 

ตอนที ่๑  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

๑.  เพศ     (    )  ชำย  (    )  หญิง 
 

๒.  อำย ุ  (    )  ต ่ำกวำ่  ๒๐  ปี  (    )  ๒๐ – ๓๐  ปี 

   (    )  ๓๑ – ๕๐  ปี (    )  ๕๑ – ๖๐  ปี (    )  ๖๐  ปีข้ึนไป 

 

๓.  ระดบักำรศึกษำ (    )  ประถมศึกษำ (    )  มธัยมศึกษำ 
   (    )  ปริญญำตรี  (    )  ปริญญำโท   

   (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ....................................... 
 

๔.  อำชีพ  (    )  เกษตรกร  (    )  ประกอบอำชีพส่วนตวั 
   (    )  รับรำชกำร  (    )  พนกังำนบริษทัเอกชน 

   (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
 

๕.  บทบำทดำ้นพระพุทธศำสนำ    (ตอบไดม้ำกกวำ่ ๑ ขอ้) 
  (    )   อำจำรยผ์ูส้อนธรรมในสถำนศึกษำ            (    )   ผูศึ้กษำและผูป้ฏิบติัธรรม 

  (    )  ผูป้ฏิบติังำนโครงกำรงำนพระพุทธศำสนำ (     ) ผูเ้ผยแผธ่รรม  ผูบ้รรยำยธรรม                   
  (    )  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)  ...................................................................................                
 

 



 ๓๐๔ 

ตอนที ่๒  ด้านการเรียนรู้และความเข้าใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 
 
๑. ท่ำนไดรั้บกำรเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมค ำสั่งสอนมำจำกแหล่งใด  (ตอบไดม้ำกกวำ่ ๑ ขอ้) 

(    )   จำกวดั  (ฟังพระเทศน์หรือกำรสนทนำธรรม)    
(    )   จำกโรงเรียนหรือจำกสถำนศึกษำทำงพระพุทธศำสนำ  
(    )   จำกผูสู้งอำย ุ(ปู่ ยำ่ ตำ ยำย พอ่ แม่ เป็นตน้) 
(    )   จำกกำรบรรยำยธรรมทัว่ไปของผูท้รงคุณวฒิุ 

(    )   อ่ืน ๆ  ( โปรดระบุ) .................................................................... 
๒. ท่ำนมีควำมเขำ้ใจแนวคิดหลกัธรรมค ำสั่งสอนของพระพุทธเจำ้ในเร่ืองใด 

(ตอบไดม้ำกกวำ่ ๑ ขอ้) 
(    )  อริยสัจ ๔  (    )  ไตรลกัษณ์    (    )  มรรค ๘ 

(    )  ไตรสิกขำ                 (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................................................... 
๓. ท่ำนคิดวำ่หลกัธรรมค ำสั่งสอนเร่ืองใดท่ีสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบติัในกำรด ำเนินชีวติประจ ำวนั

ของท่ำน  ( ตอบไดม้ำกกวำ่ ๑ ขอ้) 
(    )  อริยสัจ ๔   (    )  ไตรลกัษณ์  (    )  มรรค ๘ 

(     ) เร่ืองของกรรม (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .........................................................  
๔. ท่ำนมีระดบัควำมเขำ้ใจในเน้ือหำค ำสั่งสอนทำงพระพุทธศำสนำอยำ่งไร 

(    )  เน้ือหำค่อนขำ้งเขำ้ใจยำก  (    )  เขำ้ใจดี 

(    )  เขำ้ใจเป็นบำงส่วน                              (    )  ไม่เขำ้ใจเลย 
(    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................. 

๕. ท่ำนคิดวำ่อะไรคือ “สำเหตุ” ท่ีท ำใหร้ะดบัควำมเขำ้ใจของท่ำนในขอ้ ๔ เป็นเช่นนั้น  (ตอบได้
มำกกวำ่ ๑ ขอ้) 

(    )  หลกัธรรมค ำสอนใชภ้ำษำบำลีเป็นส่วนใหญ่ 

(    )  ผูส้อนหรือผูบ้รรยำย  ไม่มีทกัษะในกำรสอนหรือกำรน ำเสนอ 
(    )  เน้ือหำในหลกัธรรมค ำสอน 

(    )  ส่ือท่ีใชใ้นกำรสอนหรือกำรน ำเสนอ 

(    ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................ 
        
 

 

 

 



 ๓๐๕ 

ตอนที ่๓  การน าหลกัธรรมค าส่ังสอนไปใช้เพ่ือการพึง่ตนเองและการพึง่พาซ่ึงกนัและกนั 

๓.๑ การพึง่ตนเอง 
๑. เม่ือท่ำนมีเร่ืองไม่สบำยใจ  ท่ำนคิดวำ่ส่ิงใดท่ีสำมำรถท ำใหท้่ำนคลำยควำมทุกขไ์ด ้ 

(    )  เขำ้วดัท ำบุญสะเดำะเครำะห์          (    )  ไปสนทนำธรรมกบัท่ำนผูรู้้ 
(    )  เขำ้วดัสวดมนตฟั์งธรรม  (    )   ปฏิบติัธรรมนัง่สมำธิเจริญภำวนำ 
(    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................... 

๒. เม่ือเวลำคุณโกรธหรือไม่สบำยใจ  คุณสำมำรถรับรู้ไดว้ำ่มีอะไรเกิดข้ึนกบัคุณ 

(    )  ไม่รู้เลย    (    )  รู้เป็นบำงคร้ัง   (    )  ค่อนขำ้งรู้    (    )  รู้ทุกอยำ่ง  
๓.  เม่ือคุณถูกขดัใจ  กวนใจ  คุณมกัจะรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอำรมณ์ของตนเองไม่ได ้
 (    )  ไม่ใช่     (    )  ใช่ในบำงคร้ัง    (   )  ค่อนขำ้งใช่    (    )   ใช่   
๔.  คุณไม่สำมำรถบอกไดว้ำ่  ส่ิงใดหรืออะไรเป็นเหตุท่ีท ำใหคุ้ณไม่สบำยใจ 
              (    )  บอกได ้   (    )  บอกไดเ้ป็นบำงคร้ัง   (    )  ค่อนขำ้งท่ีบอกได ้   (    )  บอกไม่ได ้  
๕.  คุณสำมำรถน ำหลกัธรรมค ำสอนมำเป็นแนวทำงในกำรแกปั้ญหำชีวติของคุณได ้

 (    )  ใช่        (     )  เป็นบำงคร้ัง      (     )   น่ำจะไดบ้ำ้ง      (     )   ไม่ได ้
๖. คุณพยำยำมหำสำเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหำท่ีเกิดโดยไม่คิดเอำเองตำมควำมเขำ้ใจของคุณ 

(    )  ไม่ใช่     (   )  ใช่ในบำงคร้ัง          (    )  ค่อนขำ้งใช่   (   )  ใช่     
๗. แมจ้ะเป็นงำนยำกตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคและควำมผดิหวงั  คุณก็ไม่ยอมแพเ้พรำะ 

คุณมัน่ใจวำ่  คุณจะสำมำรถท ำได ้
(    )  ไม่ใช่     (    ) ใช่ เป็นบำงคร้ัง        (    )  ค่อนขำ้งใช่     (    )   ใช่   

๘. คุณมีควำมพอใจกบัส่ิงท่ีคุณเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

(    )  ไม่ใช่      (    ) ใช่ เป็นบำงคร้ัง       (    )  ค่อนขำ้งใช่     (    )  ใช่ 

๙. คุณมกัจะทุกขใ์จกบัเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัคุณเสมอ 
(    )  ไม่ใช่      (    )  ใช่ เป็นบำงคร้ัง      (    )  ค่อนขำ้งใช่     (    )  ใช่  

๑๐.  เม่ือคุณรู้สึกไม่สบำยใจ  คุณมีวธีิท่ีจะท ำใหคุ้ณผอ่นคลำยอำรมณ์คุณได ้

(    ) ไม่ใช่     (    )  ใช่ในบำงคร้ัง       (   )  ค่อนขำ้งใช่       (    )  ใช่                                               
๓.๒  การพึ่งพาซ่ึงกนัและกัน  

๑๑.   คุณสำมำรถสังเกตได ้ เม่ือคนใกลชิ้ดคุณมีอำรมณ์เปล่ียนแปลง 
(    )   ไม่ใช่    (    )  ใช่ เป็นบำงคร้ัง   (    )  ค่อนขำ้งใช่      (   )  ใช่ 

๑๒.  คุณไม่เคยสนใจกบัควำมทุกขข์องผูอ่ื้นท่ีคุณไม่เคยรู้จกั 
(   )  ไม่ใช่     (    )  ใช่เป็นบำงคร้ัง    (    )  ค่อนขำ้งใช่      (    )  ใช่ 



 ๓๐๖ 

๑๓.  แมคุ้ณมีภำระท่ีตอ้งท ำอยู ่ คุณก็ยนิดีท่ีจะรับฟังควำมทุกขข์องผูอ่ื้นท่ีตอ้งกำรควำม 

        ช่วยเหลือจำกท่ำนดว้ยควำมเตม็ใจ 
 (    )  ไม่ใช่      (    )   ใช่เป็นบำงคร้ัง      (    )  ค่อนขำ้งใช่      (    )   ใช่ 

๑๔. ถึงแมจ้ะตอ้งเสียประโยชน์ส่วนตวัไปบำ้ง  คุณก็ยนิดีท่ีจะกระท ำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

(    )  ไม่ใช่      (    )   ใช่เป็นบำงคร้ัง     (    )  ค่อนขำ้งใช่       (    )  ใช่ 

๑๕. เป็นเร่ืองธรรมดำของคนในสังคมเม่ือมีโอกำสก็มกัจะเอำเปรียบผูอ่ื้น 

(    )  ไม่จริง      (    )  จริงเป็นบำงคร้ัง    (    )  ค่อนขำ้งจริง       (    )  จริงมำก ๆ 

๑๖. คุณรู้สึกล ำบำกใจในกำรท่ีจะท ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อผูอ่ื้นหรือเพื่อส่วนรวม 

(    )  ไม่ใช่        (    )  ใช่เป็นบำงคร้ัง      (    )  ค่อนขำ้งใช่     (    )  ใช่ 

๑๗. คุณสำมำรถท ำในส่ิงท่ีคุณตอ้งกำรของคุณไดโ้ดยไม่ท ำควำมเดือดร้อนใหก้บัผูอ่ื้น 

(    )  ไม่ใช่       (    )   ใช่เป็นบำงคร้ัง      (    )   ค่อนขำ้งใช่       (    )    ใช่ 

๑๘. คุณสำมำรถท ำงำนหรือเขำ้กบัผูอ่ื้นไดง่้ำย 
(    )  ไม่ใช่      (    )  ใช่เป็นบำงคร้ัง        (    )   ค่อนขำ้งใช่       (    )   ใช่ 

๑๙. คุณจะไม่ยอมรับในส่ิงท่ีผูอ่ื้นท ำ  ถำ้ส่ิงนั้นแตกต่ำงไปจำกควำมคิดของคุณ 

(    )  ไม่ใช่     (    )  ใช่เป็นบำงคร้ัง       (    )  ค่อนขำ้งใช่         (    )   ใช่ 

๒๐. คุณสำมำรถท่ีจะด ำรงชีวิตไดเ้ป็นอยำ่งดี  ไม่วำ่คุณจะอยูใ่นสถำนกำรณ์ใด ๆ  
(    )  ไม่ใช่     (    )  ใช่เป็นบำงคร้ัง   (    )  ค่อนขำ้งใช่       (    )   ใช่ 

 



 ๓๐๗ 

ตอนที ่๔ ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

 

๑.   ท่ำนคิดวำ่ส่ิงใดเป็นปัจจยัท่ีท ำใหค้นนบัถือพระพุทธศำสนำ     
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

๒.  ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร ?  เก่ียวกับกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักธรรมค ำสั่งสอนทำง
พระพุทธศำสนำของพุทธศำสนิกชนในยคุปัจจุบนั    
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

๓. ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอะไรบำ้งท่ีจะท ำใหพุ้ทธศำสนิกชนสำมำรถพึ่งตนเองและพึ่งพำซ่ึงกนัและ
กนัไดโ้ดยใชห้ลกัธรรมทำงพุทธศำสนำเถรวำทมำเป็นหลกัในกำรปฏิบติัเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั
เพื่อกำรพึ่งตนเองและกำรพึ่งพำกนัในสังคมได ้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

        ขอขอบพระคุณท่ีใหค้วำมร่วมมือ           
นกัศึกษำศำสนศำสตรดุษฎีบณัฑิต   สำขำวชิำพุทธศำสน์ศึกษำ  
                    มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั         



 ๓๐๘ 

แบบสอบถามชุดที ่๒ 

(แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลกึรายบุคคล) 
เร่ือง 

การเรียนรู้เพ่ือการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

..................................................................................... 
 

๑. ในสังคมไทยประชำชนส่วนใหญ่เป็นพุทธศำสนิกชน  มีหลักธรรมค ำสั่งสอนของ
พระพุทธเจำ้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัเพื่อให้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ  แต่ก็มีปัญหำทำงสังคมเกิดข้ึน
มำกมำยทั้งปัญหำทำงดำ้นจิตใจและปัญหำอำชญำกรรม  กำรท่ีมีปรำกฏกำรณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนในสังคม
อยูเ่สมอ ๆ ท่ำนคิดวำ่  มีสำเหตุหรือเหตุปัจจยัมำจำกอะไร 

๒. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร  เก่ียวกับกำรเผยแผ่หลักธรรมค ำสั่งสอนทำงพระพุทธ 
ศำสนำในปัจจุบนั  ทั้งในดำ้นของเน้ือหำ  ดำ้นผูเ้ผยแผห่รือผูส้อน และเทคนิควธีิกำรเผยแผ ่

๓.  ปัจจุบนัรูปแบบและลกัษณะกำรพึ่งพำของพุทธศำสนิกชน  มีแนวโน้มในกำรพึ่งพำ
ทำงไสยศำสตร์  วตัถุบูชำ  สัญลักษณ์ทำงเทพเจ้ำ  พิธีกรรมกำรบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิต่ำง ๆ 
มำกมำย  ทั้ง ๆ ท่ีเรำมีหลกัธรรมค ำสั่งสอนเป็นสัจจะเป็นท่ียอมรับและสำมำรถพิสูจน์ได ้ แต่ท ำไม
จึงไม่น ำมำใชเ้พื่อใหเ้กิดปัญญำ ในเร่ืองน้ี  ท่ำนมีควำมคิดเห็นอยำ่งไร 

๔.  กำรท่ีจะท ำใหค้นในสังคมมีภูมิคุม้กนัตนใหเ้ขม้แข็งสำมำรถพึ่งตนเองและพึ่งพำซ่ึงกนั
และกันได้  ในบริบทของค ำว่ำ  “พึ่ งพำตนเอง  เก้ือกูลกัน  อนุเครำะห์กัน  และมีประโยชน์สุข
ร่วมกนั”  โดยใช้หลกัธรรมค ำสอนของพระพุทธเจำ้มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตของตนท่ำน
คิดวำ่  จะมีวิธีกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้อยำ่งไร  ท่ีท ำให้ผูเ้รียนสำมำรถน ำหลกัธรรมค ำสอนมำใช้
แนวทำงในกำรด ำเนินชีวติท่ีถูกตอ้ง  และเกิดประโยชน์สุขอยำ่งแทจ้ริง   

๕.  หลกัธรรมค ำสอนของพระพุทธเจำ้มีกล่ำวไวใ้นพระไตรปิฎกจ ำนวนมำก  ท่ำนคิดว่ำ
หลักธรรมหมวดใดหรือข้อใดท่ีผูเ้รียนรู้สำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์สุขท่ีแทจ้ริงแก่ตนเอง  และเพื่อประโยชน์สุขในกำรอยูก่นัในสังคม 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๒๙๖ 

 
แบบสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามชุดที ่๑ 

เร่ือง  การเรียนรู้เพ่ือการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง    
 ค ำถำมตำมแบบสอบถำมน้ี  เป็นขอ้มูลทำงกำรศึกษำเชิงคุณภำพ  เร่ือง กำรเรียนรู้เพื่อกำร
พึ่งตนเองและกำรพึ่งพำกนัในสังคมตำมแนวพระพุทธศำสนำเถรวำท  หลกัสูตรศำสนศำสตรดุษฎี
บณัฑิต  สำขำวชิำพุทธศำสน์ศึกษำ  มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  จึงขอควำมกรุณำท่ำนโปรด
ตอบแบบสอบถำมน้ีตำมควำมเป็นจริง  และหวงัเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะไดรั้บควำมร่วมมือในกำรตอบ
แบบสอบถำมครบทุกขอ้ 
 อน่ึง  ค  ำตอบในแบบสอบถำมน้ีใชเ้ป็นขอ้มูลทำงกำรศึกษำเท่ำนั้น  มิไดใ้ชเ้พื่อกำรอยำ่งอ่ืน
ท่ีท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผูต้อบแบบสอบถำม 
                                                                นกัศึกษำหลกัสูตรศำสนศำสตรดุษฎีบณัฑิต 

                                                                       มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั 
 

ส่วนที ่๑  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 

๑.  เพศ     (    )  ชำย  (    )  หญิง 
๒.  อำย ุ  (    )  ต ่ำกวำ่  ๒๐  ปี  (    )  ๒๐ – ๓๐  ปี 

   (    )  ๓๑ – ๕๐  ปี (    )  ๕๑ – ๖๐  ปี (    )  ๖๐  ปีข้ึนไป 

๓.  ระดบักำรศึกษำ (    )  ประถมศึกษำ (    )  มธัยมศึกษำ 
   (    )  ปริญญำตรี  (    )  ปริญญำโท   

   (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ....................................... 
๔.  อำชีพ  (    )  เกษตรกร  (    )  ประกอบอำชีพส่วนตวั 
   (    )  รับรำชกำร  (    )  พนกังำนบริษทัเอกชน 

   (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
๕.  บทบำทดำ้นพระพุทธศำสนำ    (ตอบไดม้ำกกวำ่ ๑ ขอ้) 
  (    )   อำจำรยผ์ูส้อนธรรมในสถำนศึกษำ            (    )   ผูศึ้กษำและผูป้ฏิบติัธรรม 

  (    )  ผูป้ฏิบติังำนโครงกำรงำนพระพุทธศำสนำ (     ) ผูเ้ผยแผธ่รรม  ผูบ้รรยำยธรรม                   
  (    )  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)  ...................................................................................                
 



  

๒๙๗ 

 

ส่วนที ่๒     ดำ้นกำรเรียนรู้และควำมเขำ้ใจในหลกัธรรมทำงพระพุทธศำสนำ 
๑. ท่ำนไดรั้บกำรเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมค ำสั่งสอนมำจำกแหล่งใด  (ตอบไดม้ำกกวำ่ ๑ ขอ้) 

(    )   จำกวดั  (ฟังพระเทศน์หรือกำรสนทนำธรรม)    
(    )   จำกโรงเรียนหรือจำกสถำนศึกษำทำงพระพุทธศำสนำ  
(    )   จำกผูสู้งอำย ุ(ปู่ ยำ่ ตำ ยำย พอ่ แม่ เป็นตน้) 
(    )   จำกกำรบรรยำยธรรมทัว่ไปของผูท้รงคุณวฒิุ 

(    )   อ่ืน ๆ  ( โปรดระบุ) .................................................................... 
๒. ท่ำนมีควำมเขำ้ใจแนวคิดหลกัธรรมค ำสั่งสอนของพระพุทธเจำ้ในเร่ืองใด 

(ตอบไดม้ำกกวำ่ ๑ ขอ้) 
(    )  อริยสัจ ๔  (    )  ไตรลกัษณ์    (    )  มรรค ๘ 

(    )  ไตรสิกขำ                 (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................................................... 
๓. ท่ำนคิดวำ่หลกัธรรมค ำสั่งสอนเร่ืองใดท่ีสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบติัในกำรด ำเนิน

ชีวติประจ ำวนัของท่ำน  ( ตอบไดม้ำกกวำ่ ๑ ขอ้) 
(    )  อริยสัจ ๔   (    )  ไตรลกัษณ์  (    )  มรรค ๘ 

(     ) เร่ืองของกรรม (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .........................................................  
๔. ท่ำนมีระดบัควำมเขำ้ใจในเน้ือหำค ำสั่งสอนทำงพระพุทธศำสนำอยำ่งไร 

(    )  เน้ือหำค่อนขำ้งเขำ้ใจยำก  (    )  เขำ้ใจดี 

(    )  เขำ้ใจเป็นบำงส่วน                              (    )  ไม่เขำ้ใจเลย 
(    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................. 

๕. ท่ำนคิดวำ่อะไรคือ “สำเหตุ” ท่ีท ำใหร้ะดบัควำมเขำ้ใจของท่ำนในขอ้ ๔ เป็นเช่นนั้น 

(ตอบไดม้ำกกวำ่ ๑ ขอ้) 
(    )  หลกัธรรมค ำสอนใชภ้ำษำบำลีเป็นส่วนใหญ่ 

(    )  ผูส้อนหรือผูบ้รรยำย  ไม่มีทกัษะในกำรสอนหรือกำรน ำเสนอ 
(    )  เน้ือหำในหลกัธรรมค ำสอน 

(    )  ส่ือท่ีใชใ้นกำรสอนหรือกำรน ำเสนอ 

(    ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................ 
        
 

 

 

 



  

๒๙๘ 

ส่วนที ่๓  กำรน ำหลกัธรรมค ำสั่งสอนไปใชเ้พื่อกำรพึ่งตนเองและกำรพึ่งพำซ่ึงกนัและกนั 

 ๓.๑  การพึง่ตนเอง 
๑. เม่ือท่ำนมีเร่ืองไม่สบำยใจ  ท่ำนคิดวำ่ส่ิงใดท่ีสำมำรถท ำใหท้่ำนคลำยควำมทุกขไ์ด ้ 

(    )  เขำ้วดัท ำบุญสะเดำะเครำะห์          (    )  ไปสนทนำธรรมกบัท่ำนผูรู้้ 
(    )  เขำ้วดัสวดมนตฟั์งธรรม  (    )   ปฏิบติัธรรมนัง่สมำธิเจริญภำวนำ 
(    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................... 

๒. เม่ือเวลำคุณโกรธหรือไม่สบำยใจ  คุณสำมำรถรับรู้ไดว้ำ่มีอะไรเกิดข้ึนกบัคุณ 

(    )  ไม่รู้เลย    (    )  รู้เป็นบำงคร้ัง   (    )  ค่อนขำ้งรู้    (    )  รู้ทุกอยำ่ง  
       ๓.  เม่ือคุณถูกขดัใจ  กวนใจ  คุณมกัจะรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอำรมณ์ของตนเองไม่ได ้
 (    )  ไม่ใช่     (    )  ใช่ในบำงคร้ัง    (   )  ค่อนขำ้งใช่    (    )   ใช่   
        ๔.  คุณไม่สำมำรถบอกไดว้ำ่  ส่ิงใดหรืออะไรเป็นเหตุท่ีท ำใหคุ้ณไม่สบำยใจ 
              (    )  บอกได ้   (    )  บอกไดเ้ป็นบำงคร้ัง   (    )  ค่อนขำ้งท่ีบอกได ้   (    )  บอกไม่ได ้  
       ๕.  คุณสำมำรถน ำหลกัธรรมค ำสอนมำเป็นแนวทำงในกำรแกปั้ญหำชีวติของคุณได ้
 (    )  ใช่        (     )  เป็นบำงคร้ัง      (     )   น่ำจะไดบ้ำ้ง      (     )   ไม่ได ้

๖. คุณพยำยำมหำสำเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหำท่ีเกิดโดยไม่คิดเอำเองตำมควำมเขำ้ใจของคุณ 

(    )  ไม่ใช่     (   )  ใช่ในบำงคร้ัง          (    )  ค่อนขำ้งใช่   (   )  ใช่     
๗. แมจ้ะเป็นงำนยำกตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคและควำมผดิหวงั  คุณก็ไม่ยอมแพเ้พรำะ 

คุณมัน่ใจวำ่  คุณจะสำมำรถท ำได ้
(    )  ไม่ใช่     (    ) ใช่ เป็นบำงคร้ัง        (    )  ค่อนขำ้งใช่     (    )   ใช่   

๘. คุณมีควำมพอใจกบัส่ิงท่ีคุณเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

(    )  ไม่ใช่      (    ) ใช่ เป็นบำงคร้ัง       (    )  ค่อนขำ้งใช่     (    )  ใช่ 

๙. คุณมกัจะทุกขใ์จกบัเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัคุณเสมอ 
(    )  ไม่ใช่      (    )  ใช่ เป็นบำงคร้ัง      (    )  ค่อนขำ้งใช่     (    )  ใช่  

๑๐. เม่ือคุณรู้สึกไม่สบำยใจ  คุณมีวธีิท่ีจะท ำใหคุ้ณผอ่นคลำยอำรมณ์คุณได ้

(    ) ไม่ใช่     (    )  ใช่ในบำงคร้ัง       (   )  ค่อนขำ้งใช่       (    )  ใช่                                               
๓.๒  การพึ่งพาซ่ึงกนัและกัน  

๑๑.   คุณสำมำรถสังเกตได ้ เม่ือคนใกลชิ้ดคุณมีอำรมณ์เปล่ียนแปลง 
(    )   ไม่ใช่    (    )  ใช่ เป็นบำงคร้ัง   (    )  ค่อนขำ้งใช่      (   )  ใช่ 

๑๒.  คุณไม่เคยสนใจกบัควำมทุกขข์องผูอ่ื้นท่ีคุณไม่เคยรู้จกั 
(   )  ไม่ใช่     (    )  ใช่เป็นบำงคร้ัง    (    )  ค่อนขำ้งใช่      (    )  ใช่ 



  

๒๙๙ 

๑๓.  แมคุ้ณมีภำระท่ีตอ้งท ำอยู ่ คุณก็ยนิดีท่ีจะรับฟังควำมทุกขข์องผูอ่ื้นท่ีตอ้งกำรควำม 

        ช่วยเหลือจำกท่ำนดว้ยควำมเตม็ใจ 
 (    )  ไม่ใช่      (    )   ใช่เป็นบำงคร้ัง      (    )  ค่อนขำ้งใช่      (    )   ใช่ 

๑๔. ถึงแมจ้ะตอ้งเสียประโยชน์ส่วนตวัไปบำ้ง  คุณก็ยนิดีท่ีจะกระท ำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

(    )  ไม่ใช่      (    )   ใช่เป็นบำงคร้ัง     (    )  ค่อนขำ้งใช่       (    )  ใช่ 

๑๕. เป็นเร่ืองธรรมดำของคนในสังคมเม่ือมีโอกำสก็มกัจะเอำเปรียบผูอ่ื้น 

(    )  ไม่จริง      (    )  จริงเป็นบำงคร้ัง    (    )  ค่อนขำ้งจริง       (    )  จริงมำก ๆ 

๑๖. คุณรู้สึกล ำบำกใจในกำรท่ีจะท ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อผูอ่ื้นหรือเพื่อส่วนรวม 

(    )  ไม่ใช่        (    )  ใช่เป็นบำงคร้ัง      (    )  ค่อนขำ้งใช่     (    )  ใช่ 

๑๗. คุณสำมำรถท ำในส่ิงท่ีคุณตอ้งกำรของคุณไดโ้ดยไม่ท ำควำมเดือดร้อนใหก้บัผูอ่ื้น 

(    )  ไม่ใช่       (    )   ใช่เป็นบำงคร้ัง      (    )   ค่อนขำ้งใช่       (    )    ใช่ 

๑๘. คุณสำมำรถท ำงำนหรือเขำ้กบัผูอ่ื้นไดง่้ำย 
(    )  ไม่ใช่      (    )  ใช่เป็นบำงคร้ัง        (    )   ค่อนขำ้งใช่       (    )   ใช่ 

๑๙. คุณจะไม่ยอมรับในส่ิงท่ีผูอ่ื้นท ำ  ถำ้ส่ิงนั้นแตกต่ำงไปจำกควำมคิดของคุณ 

(    )  ไม่ใช่     (    )  ใช่เป็นบำงคร้ัง       (    )  ค่อนขำ้งใช่         (    )   ใช่ 

๒๐. คุณสำมำรถท่ีจะด ำรงชีวิตไดเ้ป็นอยำ่งดี  ไม่วำ่คุณจะอยูใ่นสถำนกำรณ์ใด ๆ  
(    )  ไม่ใช่     (    )  ใช่เป็นบำงคร้ัง   (    )  ค่อนขำ้งใช่       (    )   ใช่ 

 

ส่วนที ่๔    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

 

๑.   ท่ำนคิดวำ่ส่ิงใดเป็นปัจจยัท่ีท ำใหค้นนบัถือพระพุทธศำสนำ     
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

 

 



  

๓๐๐ 

๒.  ท่ำนมีควำมคิดเห็นอยำ่งไร ?   เก่ียวกบักำรประพฤติปฏิบติัตำมหลกัธรรมค ำสั่งสอนทำง
พระพุทธศำสนำของพุทธศำสนิกชนในยคุปัจจุบนั    
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

๓. ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอะไรบำ้งท่ีจะท ำใหพุ้ทธศำสนิกชนสำมำรถพึ่งตนเองและพึ่งพำซ่ึงกนัและ
กนัไดโ้ดยใชห้ลกัธรรมทำงพุทธศำสนำเถรวำทมำเป็นหลกัในกำรปฏิบติัเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั
เพื่อกำรพึ่งตนเองและกำรพึ่งพำกนัในสังคมได ้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................

............................................................................................ 

  

       
 

 

  ขอขอบพระคุณทีใ่ห้ความร่วมมือ           
นักศึกษาศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต   สาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา  
                    มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั         

 
 



  

๓๐๑ 

แบบสอบถามชุดที ่๒ 

(แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลกึรายบุคคล) 
เร่ือง การเรียนรู้เพ่ือการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

 

๑. ในสังคมไทยประชำชนส่วนใหญ่เป็นพุทธศำสนิกชน  มีหลกัธรรมค ำสั่งสอนของพระพุทธเจำ้
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัเพื่อให้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ  แต่ก็มีปัญหำทำงสังคมเกิดข้ึนมำกมำยทั้ง
ปัญหำทำงดำ้นจิตใจและปัญหำอำชญำกรรม  กำรท่ีมีปรำกฏกำรณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนในสังคมอยูเ่สมอ ๆ 

ท่ำนคิดวำ่  มีสำเหตุหรือเหตุปัจจยัมำจำกอะไร 
 

๒. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร  เก่ียวกบักำรเผยแผ่หลกัธรรมค ำสั่งสอนทำงพระพุทธศำสนำใน
ปัจจุบนั  ทั้งในดำ้นของเน้ือหำ  ดำ้นผูเ้ผยแผห่รือผูส้อน  และเทคนิควธีิกำรเผยแผ ่
   
๓.  ปัจจุบนัรูปแบบและลกัษณะกำรพึ่งพำของพุทธศำสนิกชน  มีแนวโน้มในกำรพึ่งพำทำงไสย
ศำสตร์  วตัถุบูชำ  สัญลกัษณ์ทำงเทพเจำ้  พิธีกรรมกำรบวงสรวงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่ำง ๆ มำกมำย   
ทั้ง ๆ ท่ีเรำมีหลกัธรรมค ำสั่งสอนเป็นสัจจะเป็นท่ียอมรับและสำมำรถพิสูจน์ได้  แต่ท ำไมจึงไม่
น ำมำใชเ้พื่อใหเ้กิดปัญญำ ในเร่ืองน้ี  ท่ำนมีควำมคิดเห็นอยำ่งไร 
 

๔.  กำรท่ีจะท ำให้คนในสังคมมีภูมิคุม้กนัตนให้เขม้แข็งสำมำรถพึ่งตนเองและพึ่งพำซ่ึงกนัและกนั
ได ้  ในบริบทของค ำวำ่  “ พึ่งพำตนเอง  เก้ือกูลกนั  อนุเครำะห์กนั  และมีประโยชน์สุขร่วมกนั  ”  

โดยใชห้ลกัธรรมค ำสอนของพระพุทธเจำ้มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตของตน 
ท่ำนคิดว่ำ  จะมีวิธีกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้อยำ่งไร  ท่ีท ำให้ผูเ้รียนสำมำรถน ำหลกัธรรมค ำสอน
มำใชแ้นวทำงในกำรด ำเนินชีวติท่ีถูกตอ้ง  และเกิดประโยชน์สุขอยำ่งแทจ้ริง   
 

๕.  หลกัธรรมค ำสอนของพระพุทธเจำ้มีกล่ำวไวใ้นพระไตรปิฎกจ ำนวนมำก  ท่ำนคิดวำ่หลกัธรรม
หมวดใดหรือขอ้ใดท่ีผูเ้รียนรู้สำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบติัเพื่อประโยชน์สุขท่ี
แทจ้ริงแก่ตนเอง  และเพื่อประโยชน์สุขในกำรอยูก่นัในสังคม 
 

                              ---------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) ในการศึกษา 

ราบนามผู้ให้สัมภาษณ์และเสนอความคดิเห็นแบบเจาะลกึ 
รายนามผู้มส่ีวนร่วมเสวนากลุ่มย่อย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 

รายนามผู้เข้าร่วมสัมมนาย่อยและการจัด Focus Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙๗ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 
 
๑)  ผศ.พเิศษ ดร.สุกจิ  ชัยมุสิก       
 การศึกษา Ph.D. (Political Sciences) Banaras Hindu 
  University     
 ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารยพ์ิเศษบณัฑิตวทิยาลยั 
   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 
๒)  รศ. ผจญ  ค าชูสังข์          
 การศึกษา Ph.D.  (พุทธศาสตร์ศึกษา)  
  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั    
 ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารยป์ระจ าภาควชิาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์   
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
๓)  ผศ.ปราณ ี สุรสิทธ์ิ                     
 การศึกษา ศศ.ม. (วรรณคดีศึกษา)  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั   
 ต าแหน่งปัจจุบัน รองผูอ้  านวยการส านกังานวจิยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

 



 ๒๙๘ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์และเสนอข้อคดิเห็นแบบเจาะลกึ 
 
๑)  พระเทพดิลก  (ระแบบ  ต าโณ)  วดับวรนิเวศวหิาร 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   
(สัมภาษณ์วนัท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๖.๐๐-๑๖.๔๕ น.) 
 

๒) พระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย ์ (สุเทพ  ปสิวโิก)   
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั   
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   
(วนัท่ี  ๑๑ กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๒  เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๔๕ น.) 

 
๓) พระมหาวฒิุชยั  วชิรเมธี  (ว.วชิรเมธี)   

วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม   
(วนัท่ี  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๑  ณ หอ้งประชุมเกียรตินาว-ีศรีนาวา  ราชนาวสีโมสร) 
 

๔) รองศาสตราจารย ์ดร. เปร่ือง  กิจรัตน์ภร   
อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
 (วนัท่ี  ๖  มกราคม  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.) 
 

๕) รองศาสตราจารยผ์จญ  ค าชูสังข ์  
อาจารยป์ระจ าภาควชิาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(วนัท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.) 

 

 



 ๒๙๙ 

รายนามผู้มส่ีวนร่วมการเสวนากลุ่มย่อย 
 

การเสวนาเร่ือง ” แนวคิดในการพึง่ตนเองและการพึง่พากัน” 
 ๑)  จ.ส.อ. เชิดชยั  โนทะ   ๒)  ด.ต. ภิญโญ  ศรีรินยา 
 ๓)  นายสุบรรณ  ธนะปัด   ๔)  นายสมบูรณ์  ขนัใจ 
 ๕)  นางสาวกชพร  นอ้ยจนัทร์  ๖)  นางเรณู  สุรินทร์ 
 ๗)  นางปุรัญสินีย ์ สิทธิวฒิุ  ๘)  นางสาวศิราพร  ขนัใจ 
 ๙)  นางกิตติยา  สายนาค   ๑๐) จ.ส.อ. พิทกัษพ์ล  จิตอารีย ์
 ๑๑) นายอภิรัตน์  มาง้ิว   ๑๒) นางฐิติพร  ขตัติยะ 
 ๑๓) นายพิทยา  สุวรรณจนัทร์  ๑๔) นายพงศศ์กัด์ิ  แดงดว้ง 
 ๑๕) นางพิมล  สุขศรีแกว้   ๑๖) นายสมานศกัด์ิ  หวนันิ 
 ๑๗) นายก าธร  รักบวัทอง  ๑๘) นายธนพนธ์  จินโน 
 ๑๙) นางสุภาวดี  คงสงค ์   ๒๐) นายเกษม  ชุมเพง็ 
 ๒๑) นางสาวเนตรภา  ยิม้สุด  ๒๒) นางกนกพร  จูงพนัธ์ 
 ๒๓) นางพชัรินทร์  บุญอ่อน  ๒๔) นางสาวนุชจรี  ทองตาม  
 ๒๕) นายกลา้เยน็  ลุประสงค ์  ๒๖) นางทาริกา  ค  าเชิด 
 ๒๗) นางนิภา  สุภาพ   ๒๘) นายทนงศกัด์ิ  จนัทวติั 
 ๒๙) พระทศพล  โสมรักษ ์  ๓๐) พระชาติมนตรี  พวงราช 
 
การเสวนาเร่ือง “รูปแบบลกัษณะการพึง่ตนเองและการพึ่งพากนัในชุมชน”  
 ๑)  นางกลัยา  กนัสาร   ๒)  จ.ส.ต.ธวชั  โลนนัท ์
 ๓) นายธงพิเชษฐ ์ ลอ้จิตติกุล  ๔)  นางนงนุช  ธนะปัด 
 ๕) นายพงษพ์นัธ์  บตัริยะ  ๖)  นายภานุมาส  ค าอา้ยแสน 
 ๗)  นางเยาวลกัษณ์  ทิพยร์าช  ๘)  นายวชิระพงษ ์ ปัญญาแกว้ 
 ๙)  นายเสน่ห์  อินแสง   ๑๐)  ด.ต. สวงษ ์  ใหม่จนัทร์ 
 ๑๑)  จ.ส.ต.อ านาย  เดชณงค ์  ๑๒) นางกนัยา  ช่างกนัทา 
 ๑๓) นางกุหลาบ  หอมนวลมาลา  ๑๔) นางล ายวน  มีสุข 
 ๑๕) นายประทกัษ ์ สิทธิมงคล  ๑๖)  นางสาวนนัทสิ์นี  หม่ืนค าเรือง 
 ๑๗) นายทกัษด์นยั  อริยวงศ์  ๑๘) นางสุพตัรา  สิทธิยะ 
 ๑๙)  นายสุชิน  กรีเทพ   ๒๐) นางพิชา  เหล่ียมวานิช 



 ๓๐๐ 

 ๒๑)  นายวรวทิย ์ สิทธิยะ  ๒๒) นางปราณี  ชุยหาญ 
 ๒๓) นางสาววนิดา  วรรณทอง  ๒๔) นายประภาส  ดวงมณี 
 ๒๕) นายประยรู  เจริญขุน  ๒๖) นางสาวธิตินนัท ์ อร่ามศกัด์ิ 
 ๒๗) นางธยัา  นุ่นอ่อน   ๒๘) นางสาววรรวณีิ  รามศรี 
 ๒๙) นายมีชยั  ผนัผอ่น   ๓๐) นายอภิเด่น  รอดพิสดาร 
 ๓๑) นายศุภชยั  ข  าเกิด   ๓๒) นางสาวพชันี  คงเสือ  
 
การจัด Focus  Group  หัวข้อเร่ือง “หลกัธรรมค าสอนทางศาสนาที่เกีย่วข้องกบัการพึ่งตนเองและ
การพึง่พากนั”    
 ๑) จ.ส.ต. นภดล  น ้าผึ้ง   ๒) นายกิตติพงค ์ ค  าผาบ 
 ๓) นางสาวพชัรี  กองพรม  ๔) นางกรกช  ค านวณ 
 ๕) นางเป่ียม  กล่อมจนัทร์  ๖) นางปทุม  ปาหิน 
 ๗) นายเจิน  อน้ยะ   ๘) นายสุรเดช  ค  าสุทธิ 
 ๙) นายนางสาวกลัยา  ทะวงค ์  ๑๐) นายคมกริช  จตุรทิศ 
 ๑๑) นายอภิรัตน์  วงัศิลา   ๑๒) นางพิมพิกา  ปิงนา 
 
การจัด  Focus  Group  หัวข้อเร่ือง “แนวโน้มการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในอนาคต” 
 ๑)  ส.ต.อ. ธนูชยั  กองยกัษี  ๒)  ส.อ. นคร  จนัทร์อ่อน 
 ๓) นางพณิชา  สายนาค   ๔)  นางพิมพา  ปันติ 
 ๕) นางราตรี  ยะตัน๋   ๖)  นายวเิวช  กาแฮต 
 ๗) นางศรีเพียร  จนัทร์น ้าสระ  ๘)  จ.ส.อ. สมบูรณ์  พร้อมสุข 
 ๙)  ส.อ.สวง  นนัทชยัศรี   ๑๐) นายอคัรชยั  ปานตะ๊ระษี 
 ๑๑) นางเอมอร  ต๊ิบประจกัษ ์  ๑๒) นางอ าพร  ยะยา   
   
 



 ๒๙๓ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 
 
              ๑)  ผศ.พิเศษ ดร.สุกิจ  ชยัมุสิก      Ph.D. (Political Sciences) Banaras Hindu 
      University    ต  ำแหน่งอำจำรยพ์ิเศษบณัฑิตวทิยำลยั 
       มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั 
             ๒)  รศ. ผจญ  ค ำชูสังข ์         Ph.D.  (พุทธศำสตร์ศึกษำ) มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำช 
     วทิยำลยั   ต ำแหน่งอำจำรยป์ระจ ำภำควชิำปรัชญำและ 
     ศำสนำ  คณะมนุษยศำสตร์  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
              ๓)  ผศ.ปรำณี  สุรสิทธ์ิ                    กศ.ม. (ภำษำไทย)  มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ- 
     ประสำนมิตร  ต ำแหน่งรองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนวจิยั 
                      และพฒันำ  มหำวทิยำลยัรำชภฏัพระนคร 

 
รายนามผู้ให้สัมภาษณ์และเสนอข้อคดิเห็นแบบเจาะลกึ 

 
๑)  พระเทพดิลก  (ระแบบ  ต าโณ)  วดับวรนิเวศวหิำร 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรศำสนศำสตรดุษฎีบณัฑิต  สำขำวชิำพุทธศำสน์ศึกษำ 
บณัฑิตวทิยำลยั  มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั   
(สัมภำษณ์วนัท่ี  ๖  มิถุนำยน  ๒๕๕๒  เวลำ  ๑๖.๐๐-๑๖.๔๕ น.) 

๒) พระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยำจำรย ์ (สุเทพ  ปสิวโิก)  รักษำกำรคณบดีบณัฑิตวทิยำลยั   
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  (วนัท่ี  ๑๑ กุมภำพนัธ์  ๒๕๕๒  เวลำ ๒๐.๐๐-๒๑.๔๕ น.) 

๓) พระมหำวฒิุชยั  วชิรเมธี  (ว.วชิรเมธี)  วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนำรำม  (วนัท่ี  ๑๔  
มิถุนำยน  ๒๕๕๑  ณ ห้องประชุมเกียรตินำว-ีศรีนำวำ  รำชนำวสีโมสร) 

๔) รองศำสตรำจำรย ์ดร. เปร่ือง  กิจรัตน์ภร  อธิกำรบดีมหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนคร 
 (วนัท่ี  ๖  มกรำคม  ๒๕๕๒  เวลำ  ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.) 

๕) รองศำสตรำจำรยผ์จญ  ค ำชูสังข ์ อำจำรยป์ระจ ำภำควชิำปรัชญำและศำสนำ 
  คณะมนุษยศำสตร์  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
(วนัท่ี  ๑๕  พฤษภำคม  ๒๕๕๒  เวลำ  ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.) 
 

 



 ๒๙๔ 

รายนามผู้มส่ีวนร่วมการเสวนากลุ่มย่อย 
การเสวนาเร่ือง ” แนวคิดในการพึง่ตนเองและการพึง่พากัน” 
 ๑)  จ.ส.อ. เชิดชยั  โนทะ   ๒)  ด.ต. ภิญโญ  ศรีรินยำ 
 ๓)  นำยสุบรรณ  ธนะปัด   ๔)  นำยสมบูรณ์  ขนัใจ 
 ๕)  นำงสำวกชพร  นอ้ยจนัทร์  ๖)  นำงเรณู  สุรินทร์ 
 ๗)  นำงปุรัญสินีย ์ สิทธิวฒิุ  ๘)  นำงสำวศิรำพร  ขนัใจ 
 ๙)  นำงกิตติยำ  สำยนำค   ๑๐) จ.ส.อ. พิทกัษพ์ล  จิตอำรีย ์
 ๑๑) นำยอภิรัตน์  มำง้ิว   ๑๒) นำงฐิติพร  ขตัติยะ 
 ๑๓) นำยพิทยำ  สุวรรณจนัทร์  ๑๔) นำยพงศศ์กัด์ิ  แดงดว้ง 
 ๑๕) นำงพิมล  สุขศรีแกว้   ๑๖) นำยสมำนศกัด์ิ  หวนันิ 
 ๑๗) นำยก ำธร  รักบวัทอง  ๑๘) นำยธนพนธ์  จินโน 
 ๑๙) นำงสุภำวดี  คงสงค ์   ๒๐) นำยเกษม  ชุมเพง็ 
 ๒๑) นำงสำวเนตรภำ  ยิม้สุด  ๒๒) นำงกนกพร  จูงพนัธ์ 
 ๒๓) นำงพชัรินทร์  บุญอ่อน  ๒๔) นำงสำวนุชจรี  ทองตำม  
 ๒๕) นำยกลำ้เยน็  ลุประสงค ์  ๒๖) นำงทำริกำ  ค  ำเชิด 
 ๒๗) นำงนิภำ  สุภำพ   ๒๘) นำยทนงศกัด์ิ  จนัทวติั 
 ๒๙) พระทศพล  โสมรักษ ์  ๓๐) พระชำติมนตรี  พวงรำช 
 
การเสวนาเร่ือง “รูปแบบลกัษณะการพึง่ตนเองและการพึ่งพากนัในชุมชน”  
 ๑)  นำงกลัยำ  กนัสำร   ๒)  จ.ส.ต.ธวชั  โลนนัท ์
 ๓) นำยธงพิเชษฐ ์ ลอ้จิตติกุล  ๔)  นำงนงนุช  ธนะปัด 
 ๕) นำยพงษพ์นัธ์  บตัริยะ  ๖)  นำยภำนุมำส  ค ำอำ้ยแสน 
 ๗)  นำงเยำวลกัษณ์  ทิพยร์ำช  ๘)  นำยวชิระพงษ ์ ปัญญำแกว้ 
 ๙)  นำยเสน่ห์  อินแสง   ๑๐)  ด.ต. สวงษ ์  ใหม่จนัทร์ 
 ๑๑)  จ.ส.ต.อ ำนำย  เดชณงค ์  ๑๒) นำงกนัยำ  ช่ำงกนัทำ 
 ๑๓) นำงกุหลำบ  หอมนวลมำลำ  ๑๔) นำงล ำยวน  มีสุข 
 ๑๕) นำยประทกัษ ์ สิทธิมงคล  ๑๖)  นำงสำวนนัทสิ์นี  หม่ืนค ำเรือง 
 ๑๗) นำยทกัษด์นยั  อริยวงศ์  ๑๘) นำงสุพตัรำ  สิทธิยะ 
 ๑๙)  นำยสุชิน  กรีเทพ   ๒๐) นำงพิชำ  เหล่ียมวำนิช 
 ๒๑)  นำยวรวทิย ์ สิทธิยะ  ๒๒) นำงปรำณี  ชุยหำญ 



 ๒๙๕ 

 ๒๓) นำงสำววนิดำ  วรรณทอง  ๒๔) นำยประภำส  ดวงมณี 
 ๒๕) นำยประยรู  เจริญขุน  ๒๖) นำงสำวธิตินนัท ์ อร่ำมศกัด์ิ 
 ๒๗) นำงธยัำ  นุ่นอ่อน   ๒๘) นำงสำววรรวณีิ  รำมศรี 
 ๒๙) นำยมีชยั  ผนัผอ่น   ๓๐) นำยอภิเด่น  รอดพิสดำร 
 ๓๑) นำยศุภชยั  ข  ำเกิด   ๓๒) นำงสำวพชันี  คงเสือ  
 
การจัด Focus  Group  หัวข้อเร่ือง “หลกัธรรมค าสอนทางศาสนาที่เกีย่วข้องกบัการพึ่งตนเองและ
การพึง่พากนั”    
 ๑) จ.ส.ต. นภดล  น ้ำผึ้ง   ๒) นำยกิตติพงค ์ ค  ำผำบ 
 ๓) นำงสำวพชัรี  กองพรม  ๔) นำงกรกช  ค ำนวณ 
 ๕) นำงเป่ียม  กล่อมจนัทร์  ๖) นำงปทุม  ปำหิน 
 ๗) นำยเจิน  อน้ยะ   ๘) นำยสุรเดช  ค  ำสุทธิ 
 ๙) นำยนำงสำวกลัยำ  ทะวงค ์  ๑๐) นำยคมกริช  จตุรทิศ 
 ๑๑) นำยอภิรัตน์  วงัศิลำ   ๑๒) นำงพิมพิกำ  ปิงนำ 
 
การจัด  Focus  Group  หัวข้อเร่ือง “แนวโน้มการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในอนาคต” 
 ๑)  ส.ต.อ. ธนูชยั  กองยกัษี  ๒)  ส.อ. นคร  จนัทร์อ่อน 
 ๓) นำงพณิชำ  สำยนำค   ๔)  นำงพิมพำ  ปันติ 
 ๕) นำงรำตรี  ยะตัน๋   ๖)  นำยวเิวช  กำแฮต 
 ๗) นำงศรีเพียร  จนัทร์น ้ำสระ  ๘)  จ.ส.อ. สมบูรณ์  พร้อมสุข 
 ๙)  ส.อ.สวง  นนัทชยัศรี   ๑๐) นำยอคัรชยั  ปำนตะ๊ระษี 
 ๑๑) นำงเอมอร  ต๊ิบประจกัษ ์  ๑๒) นำงอ ำพร  ยะยำ   
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ภาพกจิกรรมการมส่ีวนร่วม  เสวนากลุ่ม  และการจัด  Focus  Group 

 
 



 ๓๑๐ 

กจิกรรมการเกบ็ข้อมูลภาคสนามงานวจัิย 
เร่ือง  

การเรียนรู้เพ่ือการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

 
 



 ๓๑๑ 

การเสวนากลุ่มย่อย 
เร่ือง  

“แนวคิดการพึง่พาตามวถิีชาวพุทธ” 
วนัที ่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๐  ณ  ศูนย์การเรียนรู้จังหวดัล าปาง 

 

 



 ๓๑๒ 

การเสวนากลุ่มบ่อย 
เร่ือง  

“แนวคิดการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในชุมชน” 
วนัที ่๑๓ ต.ค. –๒๕๕๐  ณ ศูนย์การเรียนรู้ดอยสะเกด็  จังหวดัเชียงใหม่ 

 

 



 ๓๑๓ 

การเสวนากลุ่มย่อย 
เร่ือง   

การน้อมน าหลกัธรรมค าสอนพระพุทธศาสนาเพ่ือการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัในสังคม 
วนัที ่๓ พ.ย. ๒๕๕๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้นาน้อย  จังหวดัน่าน 

 

 
 



 ๓๑๔ 

การจัด Focus  Group 
เร่ือง  

การพึง่ตนเองและการพึง่พาซ่ึงกนัและกนั 
วนัที ่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้วารินช าราบ  จังหวดัอุบลราชธานี 

 

 



 ๓๑๕ 

การจัด Focus  Group 
เร่ือง  

“หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาทีเ่กีย่วข้องกบัการพึง่ตนเอง” 
วนัที ่๙ มี.ค. ๒๕๕๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้พนา  จังหวดัอ านาจเจริญ 

 

 
 



 ๓๑๖ 

การจัด  Focus  Group 
เร่ือง  

ปัญหาและอุปสรรคในการพึง่ตนเอง และการพึ่งพากนัในชุมชน 
วนัที ่๒๙ ก.ย. ๒๕๕๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้วดัสุทธจินดา  จังหวดันครราชสีมา 

 

 
 



 ๓๑๗ 

การจัดเสนากลุ่มย่อย 
เร่ือง  

รูปแบบการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในชุมชน 
วนัที ่๒๙ ก.ย. ๒๕๕๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้วดัสุทธจินดา  จังหวดันครราชสีมา 

 

 



 ๓๑๘ 

การจัดเสวนากลุ่มย่อย 
เร่ือง  

รูปแบบลกัษณะของการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัในชุมชน 
วนัที ่๖ ต.ค. ๒๕๕๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้หัวไทร-ปากพนัง  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

 
 



 ๓๑๙ 

ภาพกจิกรรมการมส่ีวนร่วมโครงการฝึกอบรม 
เร่ือง   

การอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขในยุคเศรษฐกจิพอเพยีง 
วนัที ่๒๔ ก.พ. ๒๕๕๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฆ้องชัย  จังหวดักาฬสินธ์ุ 

 

 



 ๓๒๐ 

ภาพกจิกรรมการมส่ีวนร่วมโครงการฝึกอบรม 
หลกัสูตร “ธรรมปฏิบัติ (สวดมนต์เป็นยาทา  วิปัสสนาเป็นยากนิ” 

วนัที ่๔-๘ มิ.ย. ๒๕๕๐  ณ วัดประสพสุข  อ.เมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 



 

 

 

๓๒๑ 

ประวตัิผู้วจิัย 

 
ช่ือ-นามสกุล                      : นายสุมานพ  ศิวารัตน์ 
วนั/เดือน/ปีเกดิ :    วนัท่ี ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๔๙๕ 
ภูมิล าเนา :    ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมา  
การศึกษา     
 พ.ศ. ๒๕๑๑   : ประกาศนียบตัรนกัธรรมชั้นเอก   
   ส านกัเรียนวดันรนาถสุนทริราม พระนคร  
 พ.ศ. ๒๕๑๕  : ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษา   
   วทิยาลยัครูเพชรบุรีวทิยาลงกรณ์ 
 พ.ศ. ๒๕๑๙    : ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษาชั้นสูง  วทิยาลยัครูพระนคร 
 พ.ศ. ๒๕๒๔  : ครุศาสตรบณัฑิต  วทิยาลยัครูพระนคร 
 พ.ศ. ๒๕๔๐   : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรม 
                                                         เพื่อการพฒันาชนบท (เอเชีย)  มหาวทิยาลยัมหิดล 
การศึกษาพเิศษ     
 พ.ศ. ๒๕๓๖    : ประกาศนียบตัรกลยทุธการจดัการชั้นสูง  Loyola College  
                                                         Maryland  U.S.A  
    พ.ศ. ๒๕๔๓   : ประกาศนียบตัรเจา้หนา้ท่ีรายการวทิยกุระจายเสียง  
   สถาบนัการประชาสัมพนัธ์   กรมประชาสัมพนัธ์ 
ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ – :  พนกังานการส่ือสารแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร 
 ๒๕๓๕ 
 พ.ศ. ๒๕๓๖   : ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม   
   สถาบนัพฒันาบุคลากรส่วนกลางในเครือหนงัสือพิมพแ์ละทีว ี
   ส่วนกลาง  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. ๒๕๓๘  : ผูอ้  านวยการโครงการฝึกอบรมพิเศษ  
   สถาบนัส่งเสริมการพฒันาบุคลากร  (I.B.C  Group)   
   กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. ๒๕๔๒  : ผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและฝึกอบรม   



 

 

 

๓๒๒ 

   สถาบนัพฒันาบุคลากรไวทเ์ฮอริเทจ  สมุทรปราการ  
   ผูอ้  านวยการบริหารงานการศึกษา 
   สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นมัน่คงไทย-จงัโทลน จ ากดั 
   อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
      
 พ.ศ.๒๕๔๘-ปัจจุบัน : นกัวชิาการอิสระการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
   ประธานท่ีปรึกษาฝ่ายวชิาการและฝึกอบรม  
   สถาบนัพฒันาบุคลากรไวทเ์ฮอเทจ  
   ในเครือไวทเ์ฮอริเทจ กรุ๊ป จ ากดั 
   อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  มหาวทิยาลยัมหิดล 
   วทิยากรพิเศษบรรยายให้สถาบนัส่งเสริมการพฒันาบุคลากร  
   สถาบนัพฒันาบุคลากรไวท ์เฮอริเทจ   
   สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
   สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย   
   วทิยากรบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน 
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