


 
 
 

การศึกษาวเิคราะห์จินตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าทีร้่อยตรีประพนธ์  มัธยนัต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาพทุธศาสนาและปรัชญา 

คณะศาสนาและปรัชญา  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

(ลขิสิทธ์ิเป็นของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั) 



การศึกษาวเิคราะห์จินตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าทีร้่อยตรีประพนธ์  มัธยนัต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาพทุธศาสนาและปรัชญา 

คณะศาสนาและปรัชญา  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

(ลขิสิทธ์ิเป็นของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั) 



WISDOM RESULTING FROM REFLECTION:  
AN ANALYTICAL STUDY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAPON  MATTHAYUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 
FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 

DEPARTMENT OF BUDDHISM AND PHILOSOPHY 
FACULTTY 0F RELIGIONS AND PHILOSOPHY 

MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY 
MAY 2557 (2014) 

(COPYRIGHT OF THE MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY) 





ก 

ประกาศคุณูปการ 
 

 ขอนอบนอ้มแด่องคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูท้รงตรัสรู้ชอบไดด้ว้ยพระองคเ์อง ทรงเป่ียมดว้ย
พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณอนัประเสริฐ ทรงช้ีทางพน้ทุกขแ์ก่มวล  
มนุษยชาติ 
 วิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความเมตตาอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่ายท่ีได้
ช่วยเหลือในคร้ังน้ี ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั สถาบนัท่ีประสิทธ์ิประสาธความรู้
การศึกษาระดบัปริญญาโทสาขาพทุธศาสนาและปรัชญาผูว้ิจยัมีความซาบซ้ึงในพระคุณของท่าน 
 ขอบคุณพระมหาบุญศรี ญาณวุฒฺโฒ, ผศ.ดร. คณบดี บณัฑิตวิทยาลยั มหามกุฏราชวิทยาลยั 
และคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาธวิชาความรู้ ระดบัมหาบณัฑิต สาขาวิชาพุทธ
ศาสนาและปรัชญา 
 ขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตตฺโม, ผศ.ดร. เป็น
ประธาน และกรรมการทุกท่านท่ีไดแ้นะนาํช้ีแจงในการจดัทาํวิทยานิพนธ์เล่มน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
 ขอบคุณรองศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ ท่ีปรึกษาหลัก  และผู ้ช่วยศาสตราจารย ์            
ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมในการจัดวิทยานิพนธ์ แนะนํา แก้ไข เพิ่มเติมเน้ือหา จน
วิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
 ขอบคุณเจา้หนา้ท่ีบณัทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั มหามกุฏราชวิทยาลยัทุกท่านท่ีอาํนวยความ
สะดวกดว้ยดีเสมอมาและแนะแนวรูปแบบการพิมพใ์หถู้กตอ้งตามมาตฐานจนสาํเร็จลงดว้ยดีตลอดจน
เพื่อนนกัศึกษาทุกท่านท่ีคอยเป็นกาํลงัใจเสมอมา 
 ขอแสดงความขอบคุณต่อเจา้ของหนังสือขอ้มูลทุกท่านในวิทยานิพนธ์ท่ีผูเ้ขียนไดน้ํามา
อา้งอิงในการเขียนประกอบวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีทุกท่านดว้ยความจริงใจขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี         
ทุกท่าน 
 สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอมอบกุศลทั้งหลายท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์น้ี น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย 
บูรพาจารย ์ พระคุณบิดามารดาผูส้อนพุทธธรรมในเบ้ืองตน้ พระอุปัชฌาย ์ และคณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิ
ประสาธน์ศิลปวิทยา ตลอดจนผูมี้อุปการคุณทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนาม 

 
วา่ท่ี รต.ประพนธ์ มธัยนัต ์  
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๕๕๒๐๑๕๐๒๓๑๐๐๘ : สาขาวิชา: พทุธศาสนาและปรัชญา; ศน.ม. (พทุธศาสนาและปรัชญา) 
คาํสาํคญั : จินตามยปัญญา/พทุธปรัชญาเถรวาท/ศึกษาวิเคราะห์ 
 วา่ท่ี ร.ต. ประพนธ์ มธัยนัต:์ ศึกษาวิเคราะห์จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท 
(WISDOM RESULTING FROM REFLECTION: AN ANALYTICAL STUDY). คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์: รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก, ผูช่้วยศาสตราจารย ์                          
ดร. ธีรัตม ์    แสงแกว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม. ๙๙ หนา้. ปี พ.ศ. ๒๕๕๗. 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี ๑) เพื่อศึกษาปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๒) เพื่อศึกษาจินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์จินตามยปัญญาใน         

พุทธป รัชญา เถรวาท  และวิทย า นิพน ธ์ น้ี เ ป็นง านวิ จัย เ ชิ ง คุณภาพแบบวิ จัย เ อกสาร          

(Documentary Research) โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ อาทิ เช่น พระไตรปิฎก และ

เอกสารชั้นทุติยภูมิ หนงัสือและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ผลการวจัิยพบว่า  
 ๑)  จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่าการ การคิดพิจารณาหาเหตุผลให้ตรง
ตามความเป็นจริงของส่ิงทั้งหลายเป็นปัญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโดยมี
หลกัการอยู ่๒ ประการ คือ โยนิโสมนสิการท่ีสกดักั้นบรรเทาตณัหาและโยนิโสมนสิการท่ีสกดักั้น
หรือกาํจดัอวิชชา 
 ๒)  จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า มี ๒ ส่วนคือในทางหลกัคิดและทาง
หลักธรรมโดยมีธรรมเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยให้เห็นคุณค่าทางความคิดก่อนแล้วยอ้น
พิจารณาทางธรรมเพ่ือใหเ้ขา้ใจสภาพสภาวะธรรม ท่ีตรงไปตามความเป็นจริง 
 ๓)  วิเคราะห์จินตามยปัญญาพทุธปรัชญาเถรวาท สรุปวา่มีหลกัสามประการดงัน้ี  
๑) หลกัความจริง สรุปว่า ความจริงเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีจะนาํมาพิจารณาคิดหาเหตุผลให้ตรง
ตามความเป็นจริงโดยเขา้ใจหลกัความจริง  
๒) หลกัปัญญา สรุปว่า การนาํกระบวนการทางปัญญาในทางธรรมมาประกอบการคิดพิจารณาหา
เหตุผลกจ็ะสามารถทาํใหเ้ขา้ถึงหลกัปัญญาและสอดคลอ้งบนพื้นฐานอริยมรรคมีองค ์๘ ประการโดยมี
แนวคิดไปตามหลกัไตรสิกขา  
๓) หลกัปฏิบติั สรุปว่า จากการศึกษาหลกัปฏิบติัเป็นกระบวนการหลกัท่ีสาํคญัจะขาดเสียไม่ไดใ้น
การนาํมาประกอบการหาเหตุผลให้สมบูรณ์ไปตามหลกัความเป็นจริงและหลกัปัญญาบางคร้ังก็ไม่
เพียงพอหากขาดหลกัปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่การคิดหาความจริงในระบบการคิดหาเหตุผล 
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                The objectives of this thesis were as follows. : 1) To study the wisdom in Theravada of 
Buddhist philosophy. 2) To study by Wisdom resulting from refrection in Theravada Buddhist 
philosophy. 3) To analysis study Wisdom resulting from refrection in Theravada Buddhist 
philosophy to use in their daily and solve their problems. This thesis was a qualitative research 
(Documentary Research) by analyzing data from the primary documents such as the tripitaka. And the 
secondary documents, including books and research papers related. 
 
 The results of research were found as follow:- 

1) Cintamaya panna or wisdom resulting from reflection had to principle,reflectin to 

prevent desire and the reflection to eradicate ignorance 

2) Cintamaya panna could be devided in to 2 part, thinking principle and Dhamma 

principle .in the study,the thinking principle should come firtst and then follow by 

Dhamma in order to understand the real state of condition factor 

3)  Cintamaya panna could be concluded in 3 principle, the principle of reality,the 

principle of wisdom and principle of plactice,this three principle wear relate and 

necessary to and another.all the time 
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สารบัญคาํย่อ 
 

 ผูว้ิจยัไดใ้ชจ้ากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั อรรถกถา
ภาษาไทย ฉบบัมหามกุฏราชวิทยาลยั และคมัภีร์ปกรณ์วิเสสฉบบัภาษาไทย โดยมีคาํยอ่และคาํเตม็
ของคมัภีร์เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี 

  คาํย่อ คาํเต็ม 
 พระวนัิยปิฎก 
  วิ.มหา. วินยปิฏก มหาวภิงฺค 
 พระสุตตันตปิฎก 
  ที.สี. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย  สีลกฺขนฺธวคฺค 
  ที.ม. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค 
  ที.ปา. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
  ม.มู. สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
  ม.อุ. สุตฺตนฺตปิฏก สหํคคฺนิกาย อุปริปณฺณาสก 
  ส.ํนิ. สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย นิทานวคฺค 
  ส.ํส. สุตฺตนฺตปิฏก สยํตฺุตนิกาย สคาถวคฺค 
  องฺ.ติก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 
  องฺ.จตุกฺก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 
  องฺ.ปญฺจก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต 
  องฺ.อฏฺฐก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาต 
  ข.ุข.ุ สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ขทฺุทกปาฐ 
  ข.ุชา. สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ชาตก 
  ข.ุเถร. สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย เถรคาถา 
  ข.ุธ. สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย  ธมฺมปท 
  ข.ุม. สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย มหานิทฺเทส 
  ข.ุสุ. สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย สุตฺตนิปาต 
  ข.ุอป. สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย อุปริปณฺณาสก 
  ข.ุอิติ. สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย อิติวตฺุตก 
  ข.ุป. สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 
  



จ 

พระอภิธรรมปิฎก 
  อภิ.สงฺ. อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี 
  อภิ.วิ. อภิธมฺมปิฏก วิภงฺค 
 พระอรรถกถา 
  ข.ุป.อ. ขทฺุทกนิกาย สทฺธมฺมปกาสินี 
   ปฏิสมฺภิทามคฺคอฏฺฐกถา 
  ข.ุพทฺุธ. ขทฺุทกนิกาย มธุรตฺถวิลาสินี 
   พทฺุธวสํฏฺฐกถา 
 ปรกรณวเิสส 
  วิสุทฺธิ. วิสุทฺธิมคฺคปกรณ 
 

 สําหรับตัวเลขทีอ่ยู่หลงัช่ือย่อของคมัภีร์ใช้ ๒ แบบ ดังนี ้
 ๑) แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ขอ้/หน้า ใช้อา้งอิงพระไตรปิฎก เช่น ขุ.ธ. ๒๕/๓๕๕/๓๖๗. 
หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปท เล่มท่ี ๒๕ ขอ้ท่ี ๓๕๕ หนา้ท่ี ๓๖๗. เป็นตน้ 
 ๒) แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หนา้ ใชอ้า้งอิงพระอรรถกถา และคมัภีร์ หรือปกรณ์วิเสสอ่ืน ๆ 
เช่น วิสุทฺธิ. ๒/๗๒. หมายถึง วิสุทฺธิมคฺคปกรณ เล่มท่ี ๒ หนา้ท่ี ๗๒. เป็นตน้ 
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สารบัญ 
  หนา้ 
ประกาศคุณูปการ  ก 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ข 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ค 
สารบญัคาํยอ่  ง 
สารบญั   ฉ 
สารบญัตาราง  ซ 
บทท่ี    
 ๑ บทนาํ   
  ๑.๑  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา ๑ 
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ช 

 

สารบัญ (ต่อ) 
      
      หนา้ 
    ๓.๔.๓ จินตามยปัญญาเร่ืองเบญจขนัธ์ ๗๙ 
    ๓.๔.๔ จินตามยปัญญาเร่ืองไตรลกัษณ์ ๘๑ 
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 ๔ วิเคราะห์จินตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาท ๘๓ 
  ๔.๑ จินตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาทเชิงสหวิทยาการ  
    ๔.๑.๑ จินตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาทเขา้กบัวิธีการทางปรัชญา  
    ๔.๑.๒ จินตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาทกบัทางสายกลาง  
    ๔.๑.๓ จินตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาทกบัปัญหาทางเศรษฐกิจ     

๔.๑.๔ จินตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาทในการแกปั้ญหาใชส้อย
ปัจจยั ๔  

๔.๑.๕  จินตามยปัญญากบัเศรษฐศาสตร์ตามหลกัพทุธปรัชญากบัทาง
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 ๕ บทสรุป และขอ้เสนอแนะ ๙๐ 
  ๕.๑ สรุปผลการวิจยั ๙๐ 
  ๕.๒ ขอ้เสนอแนะ ๙๓ 
บรรณานุกรม  ๙๕ 
ประวติัยอ่ของผูว้ิจยั ๙๙ 
 
 



ซ 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หนา้ 
 ๒.๑ แสดงญาณ ๓ หรือ รอบ ๓ อาการ ๑๒ ในอริยสจั ๔ ๔๓ 



๑ 

 บทที ่๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ในการดาํเนินชีวิตในสังคมโลกาภิวฒัน์ของมนุษยเ์ต็มไปดว้ยการแข่งขนัและความขดัแยง้
ทางความคิดของคนในสังคมปัจจุบนัเป็นการคิดท่ีจะสร้างปัญหา มากกว่าก่อให้เกิดการพฒันา 
ตั้งแต่ในระดบัปัจเจกบุคคล จนถึงแมบ้างคร้ัง ระดบัผูน้าํทางความคิดในสังคม สังคมปัจจุบนัจึงอยู่
ในภาวะอ่อนแอทางความคิด การท่ีเราเป็นคนท่ีเช่ือง่าย ถูกหลอกง่าย เพราะเราไม่คิด หรือคิดไม่เป็น 
เรามกัเช่ือตามบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ เช่น ผูอ้าวุโส นกัวิชาการ หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ หรือไม่ก็เช่ือตามโชคชะตา 
หรือคิดไปเองว่า ใช่แน่ ๆ หลายคร้ัง เราจึงถูกหลอกทางความคิดอยา่งง่าย ๆ เพราะไม่เรียนรู้ท่ีจะ 
เสาะแสวงหาขอ้เทจ็จริง ของส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง และไม่พยายามตั้งคาํถาม กบัส่ิงท่ีควรสงสัยเรา
ตดัสินใจเลือกในส่ิงท่ีผดิ เพราะคิดผดิ เราไม่ไดคิ้ดวิเคราะห์ และคิดเปรียบเทียบ ผลดี ผลเสีย อยา่ง
รอบคอบ ขาดการคิดอย่าง บูรณาการ และการคิดเชิงอนาคต จึงทาํให้คิดผิด โดยคิดมุ่งหวงัเพียง
ผลประโยชน์เฉพาะหนา้ หรือคิดอยา่งไม่สมดุล และเขา้ขา้งตนเองอยา่งอคติการท่ีจะทาํใหต้นเองมี
วิถีชีวิตคุณภาพชีวิตในยคุปัจจุบนัเป็นยคุท่ี “ความรู้ คือ อาํนาจ” อยา่งไรก็ตาม ผูท่ี้จะสามารถใช้
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เกิดอาํนาจไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งมีความสามารถ ในการใชป้รับขอ้มูลข่าวสาร 
ใหอ้ยูใ่นรูปขององคค์วามรู้ และนาํมาใชป้ระกอบการดาํเนินชีวิตดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 
ซ่ึงผูท่ี้จะสามารถเป็นเช่นนั้นได ้จะตอ้งมีคุณสมบติัประการหน่ึงในชีวิต นัน่คือการ “คิดเป็น” และ
ความคิดท่ีดีและอยูร่อดภายในสังคมยคุปัจจุบนัมนุษยพ์ยายามท่ีจะแสวงหาความเป็นอยูท่ี่ดีท่ีสุดใน
การใชชี้วิตทางสังคมให้กา้วทนัเหตุการณ์อยา่งทนัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นยอ่มไม่ใช่เร่ืองง่าย 
มนุษยต่์างแสวงหาวิธีคิดหรือคน้หาวิทยาการต่าง ๆ รอบดา้นเพื่อความรู้และวิทยาการท่ีกา้วไกลทาํ
ให้การดาํเนินการต่าง ๆ ไดส้ะดวกข้ึนตามท่ีตอ้งการเพื่อนาํไปสู่จุดหมายเหล่านั้นไดอ้ยา่งรวดเร็วง่ายข้ึน 
สาํหรับการดาํเนินชีวิตไปสู่จุดหมายต่าง ๆ นั้นก็จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีเราจะตอ้งมีวิธีคิดทางปัญญาและ 
ความรู้ท่ีถูกตอ้งเสียก่อน หรือการรู้จกัใชปั้ญญาในการคิดพิจารณาปัญญาท่ีเกิดจากการโยนิโสมนสิการ 
ท่ีตั้งข้ึนในตน หรือในทางพระพุทธศาสนาเราเรียกว่า จินตามยปัญญา เป็นองคค์วามรู้และหลกัทาง
ปัญญาท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยให้เราประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็วในการทาํภารกิจต่าง ๆ เม่ือเรามี
ความรู้และรู้จกัใชค้วามรู้ท่ีเรามีอยูห่รือรู้จกัใชค้วามรู้วิธีคิดทางปัญญาเหล่านั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ก็จะ
เกิดผลสัมฤทธิผลในการนาํความรู้ท่ีไดม้าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างแทจ้ริงในทางสังคมการรู้จกั
หลกัการต่าง ๆ  หรือวิธีคิดตลอดจนองคป์ระกอบความรู้ท่ีเก่ียวกบับ่อเกิดของความรู้ในทางพระพทุธศาสนา 



๒ 

 จินตามยปัญญา นั้ นเป็นวิธีการใช้ปัญญาอันเกิดจากการคิดอย่างรอบคอบในทาง
พระพุทธศาสนาเป็นความรู้ให้เหมาะสมกบัยุคสมยัจึงเป็นส่ิงสาํคญัอย่างยิ่ง ทั้งน้ีก็เพื่อนาํไปใชใ้น
การดาํเนินชีวิตของมนุษยแ์ละเพ่ือนาํไปใชใ้นวงการต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง การรู้จกับ่อเกิดของ
ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาและวิธีการใชค้วามรู้จะเป็นการช่วยตดัสินใจในการเลือกเอาวิธีคิด
ต่าง ๆ ตลอดจนความรู้และวิธีการทางพทุธศาสนาต่าง ๆ มาใชป้ระยกุตแ์กปั้ญหา เหล่านั้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั นอกจากน้ียงัช่วยทาํใหเ้ราไม่
ยึดติดกบับ่อเกิดของความรู้แบบใดแบบหน่ึงจนเกินไป อนัจะสามารถนาํหลกัการทั้งวิธีคิดและ
วิธีการมาประยุกตใ์ชไ้ดใ้นสถานการใดสถานการณ์หน่ึงไดอ้ย่างทนัทีท่วงที ในเวลาท่ีตอ้งการใช้
ความรู้ตามสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ นั้น เม่ือเรารู้จกัรูปแบบ หรือบ่อเกิดทางของความรู้ปัญญาทางพุทธ
ศาสนาอย่างถูกวิธีแลว้ ในการกระทาํ ส่ิงใด ๆ ลงไปย่อมจะเป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่ตนเอง และ
ผูอ่ื้นดว้ย แต่ถา้หากมนุษยย์ดึติดกบัหลกัการ บ่อเกิดของความรู้แบบใดแบบหน่ึงหรือวิทยาการ ต่าง 
ๆ แต่ขาดหลกัคิดทางศาสนามาใชพ้ิจารณาแลว้ไซร้มนุษยเ์รายอ่มจะเสียโอกาสท่ีจะเขา้ถึงสัจจะ คือ 
ความจริงของชีวิตอนัเป็นจุดหมายสูงสุดท่ีมนุษยค์วรเขา้ถึงซ่ึงจะเป็นตวัขบัเคล่ือนสงัคมไปในทางท่ี
ถูกตอ้งดีงามนัน่เอง 
 เพราะฉะนั้น จินตามยปัญญา หรือวิธีคิดในทางปัญญาในทางพระพุทธศาสนามีความจาํเป็น
อย่างยิ่งซ่ึงมีอยู่จะนาํมาซ่ึงการคิดอย่างรอบคอบข้ึนมาเพื่อเอามาแกปั้ญหาชีวิตของตนเองหรือ เพื่อ
แกไ้ขปัญหาต่างๆในการคิดพิจารณาหาแหตุผลของตนเองความรู้อยา่งรอบคอบในแต่ละระดบัยอ่มมี
ความแตกต่างกนัไปตามบริบทของสังคมท่ีตนประสบอยู่ในขณะนั้น จึงทาํให้มีวตัถุประสงคข์อง
ความรู้แตกต่างกันไปด้วย ถึงแมว้่าความรู้เหล่านั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ยงัมีจุดหมาย
ร่วมกนั คือ เพื่อให้เกิดความรู้คิดทางปัญญาท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงแก่มวลมนุษยชาติ เพื่อให้สามารถตดัสิน
ปัญหาไดถู้กตอ้งและเพื่อจะไดพ้บกบัความสุขแทจ้ริงสูงสุดของชีวิตความคิดท่ีถูกตอ้งทางปัญญาทาง
พุทธศาสนาท่ีสมบูรณ์จะทาํให้เกิดความรู้ท่ีแทจ้ริง อนัจะนาํไปสู่การแกทุ้กขท์างความคิดดว้ยวิธีคิด
ก่อนตามหลกัการทางปัญญา หรือการแกปั้ญหาชีวิตของตนได ้
 ดงันั้น  เพื่อทาํการศึกษาหลกัธรรม  จินตามยปัญญา ก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งวา่ จินตามยปัญญา หมายความว่าอยา่งไร มีลกัษณะ ประเภทและธรรมชาติของพุทธปรัชญา 
ความสาํคญั ประโยชน์และมีความกวา้งขวางมากนอ้ยเพียงใดในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท 
ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงมีความตั้ งใจท่ีจะทาํการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยเร่ืองจินตามยปัญญาใน                 
พทุธปรัชญาเถรวาทวา่คนไทยและผูท่ี้สนใจสามารถนาํเอาหลกัธรรมต่าง ๆ ในพุทธปรัชญาเถรวาท
โดยเฉพาะ จินตามยปัญญา มาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัท่ีทุกคนสามารถปฏิบติัไดใ้หเ้กิดผลเพื่อ
ความสุขและความเจริญของ มวลมนุษยชาติต่อไป 



๓ 

๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 ๑. เพื่อศึกษาปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๒. เพื่อศึกษาจินตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาท 
 ๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์จินตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาท  

๑.๓ ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิอาทิ 
เช่น พระไตรปิฎก และเอกสารชั้น ทุติยภูมิ รวมทั้งหนงัสือและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๑. เพื่อศึกษาถึงความหมายของปัญญาแต่ละเภทในทางพทุธปรัชญาเถรวาท 
 ๒. เพื่อศึกษาจินตามยปัญญาตามหลกัพุทธปรัชญาเถรวาทรวมทั้งหลกัคิดและหลกัธรรม
ของจินตามยปัญญาในรูปแบบต่างมาประยกุตใ์ชก้บัชีวิตเพื่อใหมี้ความเขา้ใจชีวิตมากข้ึน 
 ๓. เพื่อทาํการศึกษาวิเคราะห์จินตามยปัญญาให้เขา้กบับริบทของสังคมและสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชแ้นวความคิดการหาเหตุผลในสังคมเพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนัและมีความเขา้ใจใน
หลกัคิดและหลกัธรรมในเชิงคุณค่าทางจริยธรรมต่อสงัคม 
 

๑.๔ วธีิดาํเนินการวจิยั  
 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative   Study) เนน้การวิจยัเอกสาร     
(Documentary Research) โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 ๑. ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) คือ จากพระไตรปิฎก
โดยศึกษาขอ้มูลจากตาํราหนงัสือเอกสารทางวิชาการรวมทั้งงานวิจยั วิทยานิพนธ์ และงานเขียนอ่ืน ๆ 
พร้อมทั้งคมัภีร์อ่ืน ๆ ทางพทุธปรัชญาเถรวาท 
 ๒. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํศึกษาคน้ควา้และมาทาํการวิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกบัความเห็นของ
ผูว้ิจยัสรุปสงัเคราะห์เป็นองคค์วามรู้ 
 ๓. เรียบเรียงขอ้มูล ลาํดบัเน้ือหา และการนาํเสนอเป็นงานวิจยัวิทยานิพนธ์ 
 

๑.๕ เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 มีหนงัสือและเอกสารงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเร่ืองน้ีดงัต่อไปน้ี 
 คาํสอนของพระพทุธเจา้ ในคมัภีร์ธรรมบทตรัสไวว้า่ 
 
    
 



๔ 

                                มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา                  มโนเสฎฺฐา มโนมยา 
                มนสา เจ ปทุฏฺเฐน      ภาสติ วา กโรติ วา 
                ตโต น ํทุกฺขมนฺเวติ       จกฺก ํว วหโต ปท ํ

  แปลว่า “ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดเป็นประธาน สาํคญัท่ีความคิดยอ่ม
สาํเร็จไดด้ว้ยความคิดถา้คนคิดไม่ดียอ่มพดูไม่ดี และทาํไม่ดีหลงัจากนั้นความทุก
กจ็ะตามมา เหมือนลอ้เกวียนตามรอยเทา้โคท่ีลากเกวียนไป” 

(ข.ุธ.อ. ๒๕/๑๕) 

 พระไตรปิฎก เทวตาสังยตุต ์มีผูถ้ามพระพุทธเจา้ว่า “อะไรนาํโลกไป,อะไรทาํใหโ้ลก ด้ินรน
ส่ิงทั้งปวงตกอยูใ่นอาํนาจของอะไร ? 
 พระพุทธเจา้ตรัสตอบว่า “ความคิดนาํโลกไปความคิดทาํใหโ้ลกด้ินรน, ส่ิงทั้งปวงตกอยู่
ภายใตแ้ห่งความคิดนัน่แหละ” อธิบายว่าโลกไปทางไหน (โลกในท่ีน่ีหมายถึงหมู่มนุษย)์ ก็สุดแลว้แต่
ความคิดของมนุษยจ์ะนาํไปทางดีหรือชัว่ ทางสงบ หรือทางวุ่นวาย ทางสงเคราะห์เมตตากนัหรือ
เบียดเบียนกนัสุดแลว้แต่ผูน้าํโลกคือความคิดหรือจิตมนุษยน์ัน่เอง 
 โลกก็คือหมู่มนุษยด้ิ์นรนก็เพราะจิตด้ินรน หรือความคิดของนั่นเองด้ินรนพอความคิด
ของเขาสงบโลกกส็งบส่ิงทั้งปวงตกอยูภ่ายใตค้วามคิดอยา่งแทจ้ริงถา้ความคิดของมนุษยอ์ยูใ่นภาวะ
ท่ีสงบโลกดีกส็งบลงทนัทีความสุขกเ็กิดข้ึนทนัทีเหมือนกนั  
 มีเร่ืองในพระพุทธกาล คือ พระรูปหน่ึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสิกขาบทบัญญัติ คือ                
พระวินยัและธรรมพระพทุธเจา้มีมากมายเหลือเกิน รักษาใหบ้ริสุทธ์ิบริบูรณ์ไม่ไหวเหยยีดมือเหยยีด
เทา้ไปไม่ค่อยได้จะดูผิดเสียหมดจะบวชอยู่ต่อไปไม่ไหวแน่อยากจะขอลาสึกไปประพฤติธรรมใน                
เพศฆราวาส 
 พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ถา้เธอรักษาส่ิง ๆ หน่ึงได ้ก็ไม่ตอ้งรักษาอะไรอ่ืนอีกธรรมวินยัเป็น
อนัมากเป็นอนัรักษาไดห้มดและมีความสุขเป็นผลดว้ย” พระรูปนั้นถามว่าส่ิงนั้นคืออะไร ตรัสตอบว่า 
คือ ความคิด ถา้รักษาความคิดไดอ้ย่างอ่ืนก็เป็นอนัรักษาไดห้มด ภิกษุนั้น รับว่าพอรักษาไดท่้าน
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของพระพุทธเจา้โดยพยายามรักษาความคิดให้อยู่ในร่องรอยท่ีดีท่ีชอบไม่ชา้          
กส็าํเร็จอรหนัตผ์ล 
 พุทธศาสนสุภาษิตท่ียกมา ๓ เร่ืองน้ีพอเป็นตวัอยา่งท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอนใหเ้ห็นความสาํคญั
ของความคิด ความสาํคญัของความคิดนั้นจะเป็นบทเรียนอนัยิ่งใหญ่ของมนุษยท่ี์เดียว หมายความ
ว่ามนุษยค์วรได้เรียนรู้ความสําคญัอนั ยิ่งใหญ่ของส่ิงน้ีตั้งแต่หนุ่มสาว มนัจะเป็นประโยชน์ใน             
การดาํเนินชีวิตของเขาไปตลอดชาติช่วยให้เขามีความสุขสดช่ืน ช่วยลดทุกข์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน           
(ส.ํส. ๑๕/๕๙) 



๕ 

 พระไตรปิฎกบาล ีไดก้ล่าวถึงหลกัการเป็นสูตรท่ีแสดงถึงเสรีภาพทางความคิดท่ีไม่เคยมี
ปรากฏในท่ีใดเลยในประวติัศาสตร์ศาสนาของโลกเสรีภาพดงักล่าวเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับความรอด
พน้ของบุคคลข้ึนอยู่กบัการรู้แจง้ความจริงดว้ยตวัของเขาเองมิใช่การดลบนัดาล หรือประสาทพร
จากพระเจา้ หรือส่ิงศกัด์ิสิทธิอภินิหารภายนอก 
 คาํกล่าวน้ีปรากฏชัดแจ้งในพุทธพจน์ท่ีตรัสกับชาวกาลามะถึงวิธีขจัดขอ้สงสัยและ
ปลูกฝังความเช่ือในตวัเองโดยท่ีพระพทุธองคป์ระกาศหลกักาลามสูตร ๑๐ ประการ คือ 
 ๑. อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือ เพราะฟัง (เรียน) ตามกนัมา (มา อนุสฺสเวน ) 
 ๒. อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือ เพราะยดึสืบ ๆ กนัมา (มา ปรมฺปราย) 
 ๓. อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือ เพราะต่ืนข่าวลือ (โฆษณาชวนเช่ือ) (มา อิติกิราย) 
 ๔. อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือ เพราะมีคมัภีร์หรือตาํรา (มา ปิฎกสมฺปทาเนน ) 
 ๕. อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือ เพราะโดยการนึกเอา ตกักะ-ตรรกวิทยา (มา ตกฺกเหตุ) 
 ๖. อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือเพราะโดยการคาดคะเน (มา นยเหตุ) 
 ๗. อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือเพราะโดยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน ) 
 ๘. อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือเพราะตรงกนัหรือเขา้กนัไดก้บัทศันะของตน 
 (มา ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา)  
 ๙. อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือเพราะมองเห็นรูปลกัษณะน่าเช่ือถือ (มา ภพฺพรูปตาย) 
 ๑๐. อยา่เพิ่งปลงใจเช่ือเพราะเห็นว่าสมณะผูน้ี้เป็นครู หรือครูอาจารยผ์ูน้ี้เป็นครูอาจารย์
ของเรา ( มา  สมโณ โน ครูติ)  
(รศ.ชยัวฒัน์ อตัพฒัน์, พ.ศ.๒๕๕๕, หนา้ ๒๒๕)  (พจนานุกรมฉบบัประมวลธรรม,หนา้317) 
 พระราชวรมุณี (ป.อ.ปยุตฺโต)  กล่าวอธิบายว่ากระบวนการพฒันาปัญญาในบุคคลว่าพึง 
พิจารณาโดยสมัพนัธ์กบั วิธีทาํใหเ้กิดปัญญามี ๓ วิธี คือ 
 ๑. สุตมยปัญญา  ปัญญาเกิดจากการสดบัเล่าเรียนหรือถ่ายทอดกนัมา 
 ๒. จินตามยปัญญา  ปัญญาเกิดจากการคิด การพิจารณาหาเหตุผล ดว้ยตนเอง 
 ๓. ภาวนามยปัญญา  ปัญญาเกิดจากการลงมือปฏิบติัฝึกหดัอบรม 
 นอกจากวิธีการดงักล่าวยงัมีกิจกรรมอีกหลายอยา่งท่ีก่อใหเ้กิดปัญญา คือ 
 - การฟัง ซกัถาม สอบคน้ (เสวนา และปริปุจฉา) 
 - การสนทนา ถกเถียง อภิปราย (สากจัฉา) 
 - การสงัเกต เฝ้าดู ดูอยา่งพนิิจ (ปัสสนะ หรือ นิชญาน) 
 - การพิจารณาโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ หรือโยนิโสอุปริกขา) 
 - การชัง่หาเหตุผล (ตุลลา) 



๖ 

 - การไตร่ตรอง ตรวจสอบ ทดสอบทดลองและเฟ้น (วิมงัสาและวิจยั) 
  
               พุทธทาสภิกขุ   ไดเ้ขียนอธิบายวา่ เราสามารถมองพระพทุธศาสนาในแง่ต่อไปน้ี 
 ๑. มองในแง่ท่ีเป็นศีลธรรม (Moral Aspect) 
 ๒. มองในแง่สจัธรรม (Truth Aspect) 
 ๓. มองในแง่ศาสนา (Religion Aspect) 
 ๔. มองในแง่ท่ีเป็นจิตวิทยา (Psychological Aspect) 
 ๕. มองในแง่ปรัชญาและวทิยาศาสตร์ (Philosophy and Scientific Aspect) 
 ๖. มองในแง่วฒันธรรม (Culture Aspect) 
 ๗. มองในแง่วฒันธรรมมองในแง่ตรรกวิทยา (Logical Aspect)  
 ๘. มองในแง่ท่ีเป็นศิลปะในการครองชีวิต (Art of Living ) 
 เสถียรพงษ์ วรรณปก   กล่าวว่า ความคิดสําคญัอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนาบญัญติัว่า 
ความคิดเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะนาํพาชีวิตไปดีหรือไม่ดีเจริญ หรือเส่ือมเพราะความคิดก่อให้เกิดการ
กระทาํถา้คิดเร่ืองอะไรบ่อย ๆ ปักใจจนกลายเป็นเจตนคติแลว้ไม่แคลว้จะตอ้งมีพฤติกรรมไปตาม
ทาํนองนั้นจุดเร่ิมแรกสําคญัท่ีสุดถา้คิดแต่ตน้และประคบัประคองความคิดนั้นคงเส้นคงวาต่อไป
ความคิดถูกจะช่วยนาํพาชีวิตของคนคนนั้นไปสู่ความสาํเร็จเจริญกา้วหนา้ไดท้ั้งทางโลกและทางธรรม
ถา้คิดผิดแลว้จะผิดไปเร่ือย ๆ แต่ถา้ไม่รู้จกัคิดหรือคิดไม่เป็นกระบวนการศึกษาจะไม่เกิดการให้
การศึกษาท่ีถูกทิศทางเร่ิมตน้ท่ีกระตุน้ใหค้นรู้จกัคิดใหถู้ก 
 ดร .ราธกฤษนัน   มีความเห็นว่า  ความคิดเป็นส่ิงสําคัญท่ีสุดซ่ึงมีอิทธิพลในการ
เปล่ียนแปลง วิถีชีวิตของคน เปล่ียนแปลงสังคมโลก เม่ือความคิดเปล่ียนไปการดาํเนินชีวิตของคน
ย่อมเปล่ียนไป การเปล่ียนไปแห่งการดาํเนินชีวิตของคนย่อมหมายถึง การเปล่ียนแปลงสังคม          
เม่ือสงัคมเปล่ียนแปลงไปโลกกย็อ่มเปล่ียนแปลงไปดว้ยเพราะสงัคมประกอบข้ึนเป็นโลกมนุษยเ์ม่ือ
แนวคิดของคนเพ่งเล็งไปในทางความกา้วหนา้ทางวตัถุจุดหมายปลายทางของชีวิตของเขาย่อมมุ่ง
แสวงหาวตัถุเป็นจุดสาํคญัแต่ถา้แนวคิดของคนพุ่งไปในทางความเจริญกา้วหนา้ทางจิตใจเขาย่อม
มุ่งไปในทางพฒันาจิตเป็นสาํคญัความวุน่วายยอ่มไม่มีเพราะพฒันาจิตยอ่มมีความสงบ 
 มหาตมะคานธี    กล่าวว่า “คุณสมบติัเป็นส่ิงซ่อนเร้นมิได้ ย่อมประจักษ์แจ้งอยู่บน
ใบหนา้แห่งบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของเสมอ” อธิบายว่าใบหนา้ของบุคคลย่อมแสดงถึงความคิดภายใน
จิตใจของเขาพูดอีกอยา่งหน่ึง คือ ความคิดภายในของบุคลแสดงออกมาให้เราเห็นทางใบหนา้ของ
เขานัน่เองวา่เป็นคนอยา่งไร เช่น เช่ือได ้ไวใ้จได ้หรือไม่ซ่ือหรือไม่น่าไวใจ เฉลียวฉลาดหรือโง่  
  



๗ 

               ความคิดของเขานั่นเองสร้างใบหน้าและดวงตาให้คนอ่ืนดูออกว่าเขาเป็นคนอย่างไร
ความคิดอันย ัง่ยืนของเขาสร้างอุปนิสัยของเขา อุปนิสัยสร้างวิถีชีวิตเก่ียวกับเร่ืองน้ีขอนําเอา
ภาษาองักฤษมาประกอบการพิจารณาดงัน้ี 
   Sow a thought, reap an act 
 Sow an act, reap a habit 
 Sow a habbit,reap character 
 Sow a character,reap a destiny 
   แปลวา่ ความคิดก่อใหเ้กิดการกระทาํ 
 การกระทาํก่อใหเ้กิดนิสยั 
 นิสยัหลอมเขา้กบัอุปนิสยั 
 อุปนิสยัสร้างวิถีชีวิตของบุคคล 
 อธิบายว่า คนจะเป็นอย่างไร เป็นอะไรดาํเนินชีวิตอย่างไร ก็สุดแลว้แต่นิสัยของเขา
อุปนิสัยมาจากนิสัยท่ีสั่งสมไวน้าน ๆ นิสัยมาจากการกระทาํบ่อย ๆ จนเคยชินการกระทาํมาจาก
ความคิดจะเห็นไดว้า่ตน้ตอแห่งโชคชะตาหรือวิถีชีวิตของคนกคื็อความคิดนัน่เอง 

                 รศ. ชัยวัฒน์ อัฒพัฒน์   ไดใ้ห้ความหมายของ จินตามยปัญญา หมายถึง กระบวนการคิด 
หรือการใชเ้หตุผล เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากสุตะนัน่เอง ซ่ึงหมายความว่า การเรียนรู้ในระดบัน้ี
ไม่หยุดอยู่แค่เพียงการจาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไวเ้ท่านั้นแต่นาํเอาส่ิงท่ีจาํไวน้ั้นเขา้มาสู่กระบวนการคิดหรือ
การใช้เหตุผลอีกทีหน่ึงเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในส่ิงนั้นไดช้ัดเจนยิ่งข้ึน ดงัมีพุทธพจน์ดงัท่ีท่าน
แสดงว่า “พหุสฺสุตา ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏฺฐิยา สุปฺปฏิวิทฺธา” นั่นหมายความว่า          
“ฟังมาก จาํไดค้ล่องปาก ข้ึนใจแทงตลอดดว้ยทิฐิ (คือ ความเขา้ใจทะลุปรุโปร่ง)” ซ่ึงจะเห็นไดว้่าความรู้
ชนิดน้ีจึงมีลกัษณะความเขา้ใจท่ีไดจ้ากการคิด หรือการใชเ้หตุผล จึงมีความละเอียดมากกว่าความรู้
ท่ีไดจ้ากตามอง หูฟัง เท่านั้นดงันั้นความรู้จากแหล่ง คือ จินตา จึงเป็นความรู้ท่ีละเอียดอ่อนข้ึนไป
อีกชั้นหน่ึง มีลกัษณะประมวลไวใ้นจิต จึงเรียกวา่ จินตามยปัญญา  
 รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม  ไดใ้ห้ความหมายจินตามยปัญญาว่า จินตา หมายถึง กระบวนการคิด
หรือการใชเ้หตุผลเป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากสุตตะนัน่เองซ่ึงหมายความว่า การเรียนรู้ในระดบัน้ี
ไม่หยุดแค่เพียงการจาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไวเ้ท่านั้นแต่นาํเอาส่ิงท่ีจาํนั้นไปสู่กระบวนการคิดหรือการใช้
เหตุผลอีกทีหน่ึงเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจหรือรู้ความหมายของ ส่ิงนั้นชดัเจนยิง่ข้ึนดงัแสดงไวว้า่ “พหุสฺ
สุตา ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุปฺขิตา ทิฏฺฐิยา สุปฺปฎิวิทฺธา” (องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๘๗/๑๒๙) 
 พระมหาสังคม ชยานนฺโท ไดก้ล่าวสรุปความหมาย  จินตามยปัญญา ในทางพระพุทธศาสนา
ได้แสดงถึงปัญญาขั้นท่ี ๒ ท่ีถือว่ามีความละเอียดลึกซ้ึงไปอีกซ่ึงก็เป็นปัญญาท่ีเกิดจากการคิด



๘ 

พิจารณาเรียกว่าโยนิโสมนสิการถือเป็นวิธีคิดท่ีทาํใหเ้กิดปัญญาท่ีสามารถนาํไปใชใ้นทางปฏิบติัได้
โดยมีหลกัการใชอ้ยู ่๒ ประการ คือ โยนิโสมนสิการท่ีใชเ้พื่อสกดักั้นและบรรเทาตณัหา ใชข้ดัเกลา
กิเลสเป็นขอ้ปฏิบติัเร่ิมแรกสาํหรับพฒันาตนเองในทางคุณธรรมเพื่อปฏิบติัธรรมขั้นสูงต่อไปและ   
โยนิโสมนสิการท่ีใชส้กดักั้นหรือกาํจดัอวิชชาโดยตรงใชใ้นการปฏิบติัธรรมจนกว่าจะถึงท่ีสุด คือ 
การตรัสรู้เพราะช่วยใหเ้กิดความรู้แจง้เห็นจริงตามท่ีเป็นจริง  
 

๑.๖ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

 ๑. ทาํใหท้ราบปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาท 
 ๒. ทาํใหท้ราบถึงจินตามยปัญญาตามหลกัพทุธปรัชญาเถรวาท 
 ๓. ทาํใหท้ราบการวิเคราะห์จินตามยปัญญาในหลกัพทุธปรัชญาเถรวาท  
 ๔. ทาํให้ได้ขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้วิจัย
ในทางปรัชญา 
 

๑.๗ นิยามศัพท์เฉพาะ 
 พุทธปรัชญาเถรวาท    หมายถึง กระบวนทศัน์ของคาํสอนตามแนวเหตุผลของพระพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาท 
 จินตามยปัญญา        หมายถึง ปัญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผลตามความเป็น
จริงของส่ิงทั้งหลาย, ปัญญาท่ีเกิดจากการโยโสมนสิการท่ีตั้งข้ึนในตนเอง หรือกระบวนการคิดหรือ         
การใชเ้หตุผลเป็นทางปัญญาตามหลกัธรรม, ปัญญาธรรมคิดพิจารณาไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผลท่ีถูกตอ้ง
ซ่ึงมีคุณค่าและประโยชน์แต่ไม่เกิดโทษอนัเกิดจากความคิดตามหลกัธรรม 
 ปรัชญา หมายถึง การแสวงหาความจริงอนัอนัติมะเก่ียวกบัมนุษยแ์ละโลกหรือสากลจกัรวาล 
ภายในตวัมนุษยด์ว้ยการใชเ้หตุผล” 
 พุทธปรัชญา หมายถึง หลกัคาํสอนเก่ียวกบัความจริง (สัจธรรม) และหลกัปฏิบติั (จริยธรรม) 
บางประการของพระพุทธศาสนาท่ีนาํมาศึกษาวิเคราะห์ดว้ยการใชเ้หตุผลตามวิธีการของปรัชญา 
“นิยามความหมายน้ีทาํให้มองเห็นขอบเขตของพุทธปรัชญาว่าจาํกดัอยู่ในส่วนท่ีเป็นศาสนธรรม
ของพุทธศาสนาเท่านั้น จะไม่รวมไปถึงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เวน้เสียแต่ว่าองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะเก่ียวโยง
กบัศาสนธรรม จึงจะศึกษาวิเคราะห์ดว้ยการใชเ้หตุผลเชิงปรัชญาดว้ยเท่านั้น 
 จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง การคิดหาเหตุผลในการวิเคราะห์ หาแนวความคิด
ในเชิงเหตุผลนิยมและจิตนิยมในเชิงปรัชญาพุทธศาสนาสากลเพ่ือการปฏิบติัแลว้  สู่ความหลุดพน้
ในทางจิต 



๙ 

 จินตามยปัญญาในทางปรัชญาทัว่ไป      หมายถึง การคิดหาเหตุผลในการวิเคราะห์แนวความคิด 
ในเชิงประจกัษนิ์ยมและสสารนิยมเพื่อการแสวงหาคาํตอบและการตั้งปัญหาในทางปรัชญา เพื่อการ
แสวงหาความรู้ท่ีแทจ้ริง 



๑๐ 

บทที ่๒ 
ปัญญาในทางพทุธปรัชญาเถรวาท 

 
 การศึกษาเร่ืองปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นการส่ือแสดงให้เห็นถึงหลกัคาํสอนท่ี
สนบัสนุนปัญญาอย่างแทจ้ริงของมนุษยเ์พื่อส่ือแสดงให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในหลกัการทางปัญญา
ใหเ้ท่าทนัต่อโลกกาภิวฒัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วผูว้ิจยัขอนาํเสนอปัญญาตามความหมายใน
คมัภีร์ต่าง ๆ เพื่อทาํความเขา้ใจในความหมายของปัญญาก่อนวา่มีความหมายอยา่งไรดงัต่อไปน้ี 
ความหมายของปัญญาในคมัภีร์ของพุทธปรัชญาเถรวาท  
 ปัญญา ตามความหมายในพระไตรปิฎก หมายถึง วิปัสสนาปัญญา ท่ีรู้แจง้รู้ชดั ซ่ึงสภาวะปกติ
แห่งรูปธรรมนามธรรม อนัเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา อยูโ่ดยปกติตามธรรมดานัน่เอง (ข.ุป. ๓๑/๑๕/๙) 
 ปัญญาตามความหมายใน คมัภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค หมายถึง การทาํวิปัสสนามรรค
ปัญญาให้เกิดข้ึนอนัมีผลมาจากการทาํลายกิเลสต่าง ๆ ให้ส้ินไป การไดเ้สวยรสของความเป็นพระ
อ ริ ย บุ คคล  การสามารถ เข้ า นิ โ รธสมาบั ติ ได้ และสํ า เ ร็ จคว าม เ ป็ นอา หุ ไนย บุ คคล                               
(พระพทุธโฆสาจารย,์ คมัภีร์วิสุทธิมรรค, พ.ศ. ๒๕๕๔,หนา้ ๑๑๔๘) 
 ปัญญา ตามความหมายใน อรรถกถา หมายถึง ปัญญาเป็นเคร่ืองพิจารณาเฟ้นในการดบั
ทุกขไ์ด ้(ข.ุพทฺุธ.อ. ๙/๑๕๕) 
 ปัญญาตามความหมายของพทุธทาสภิกข ุไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ปัญญาไว ้พอสรุปความ
ไดว้า่ปัญญา หมายถึง ความรู้ครบถว้นในส่ิงท่ีควรรู้, ญา แปลวา่ รู้, ป แปลวา่ ทัว่ถึง หรือ ครบถว้น, 
คาํวา่ ปัญญาน้ี ตอ้งนิยามความหมายวา่ เขา้ใจทุกส่ิงทุกอยา่ง อยา่งถูกตอ้ง ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในหนา้ท่ี
การงาน เพราะถา้ไม่มีการงานเขา้มาเก่ียวขอ้ง กไ็ม่มีปัญหา กไ็ม่ตอ้งใชปั้ญญา ปัญญาเป็นเร่ืองของ
ความรู้ คือ ตอ้งมีความรู้จกั มีความเขา้ใจ มีความเห็นแจง้อยา่งถูกตอ้ง ในส่ิงนั้น ๆ ทางจิตใจในทุกเร่ือง 
ไม่วา่จะเป็นไปในทางฝ่ายถูก - ฝ่ายดี ในฝ่ายบาป - ฝ่ายผดิ ในฝ่ายสุข - ฝ่ายทุกข ์และในฝ่ายอิสระ
หลุดพน้อนัเป็นไปเพื่อพระนิพพาน จึงเรียกวา่ ปัญญาพทุธทาสภิกข ุ                                         
(พทุธทาสภิกข,ุ พ.ศ.๒๕๕๐, หนา้ ๒๑๓ - ๒๑๔) 
 ปัญญา หมายถึง การฝึกฝนอบรม เพื่อทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์
ถึงท่ีสุด ในส่ิงทั้งปวงตามความเป็นจริง คนเราโดยปกติไม่สามารถรู้ส่ิงต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตามความ
เป็นจริงได ้คือ มกัรู้ตามความเขา้ใจของตนเอง หรือตามท่ีสมมติกนั จึงไม่ใช่ความรู้ตามความเป็นจริง 
ดว้ยเหตุน้ี ในทางพระพทุธศาสนา จึงมีระเบียบปฏิบติัท่ีเรียกวา่ ปัญญา อีกส่วนหน่ึงเป็นส่วนสุดทา้ย 
(พจนานุกรมธรรมพทุธทาสภิกข ุ,พ.ศ .๒๕๕๔, หนา้ ๒๑๓-๒๑๔)  



๑๑ 

ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาตอ้งเป็นการรู้แจง้เห็นจริงดว้ยใจจริงๆโดยการผ่านส่ิงนั้นไป
แลว้ดว้ยการพิจารณาทางปัญญาในส่ิงท่ีผา่นมาในชีวิตจนเกิดความเบ่ือหน่ายคลายความกาํหนดัใน
ส่ิงท่ีไม่เท่ียงเป็นทุกข ์เป็นอนัตตาเราจึงเรียกว่าการเห็นแจง้หรือปัญญารู้จกัและเขา้ใจส่ิงนั้นอย่าง
ถูกตอ้งตามจริงและสมบูรณ์  (คู่มือมนุษยฉ์บบัสมบูรณ์, ๒๕๕๔,หนา้ ๗๕-๗๖) 
๒.๑ ปัญญาในพระไตรปิฎกในทางพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ในพระไตรปิฎก มีการกล่าวถึงปัญญาไวห้ลายแห่ง ขอเลือกเฟ้นนาํมากล่าวไวเ้พียงบางส่วน 
เท่าท่ีเห็นว่ามีประโยชน์ และสามารถนาํไปปฏิบติัเพื่อความดบัทุกขใ์นชีวิตประจาํวนัไดเ้ท่านั้นและ
เกิดความรู้ความคิดในในการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหาเหตุผลตามแนวปัญญาแห่งความจริง        
(สุนนัท ์ เพช็รพิรุณ,วิทยานิพนธ์ แนวคิดการพฒันาปัญญาตามทรรศนะพุทธทาสภิกข,ุ๒๕๓๘) ดงั
พทุธพจน์ท่ีพระพทุธเจา้ไดต้รัสไวใ้นปัญญาปริหีนสูตร พอสรุปความไดว้า่ 

  ภิกษุทั้งหลาย สัตวท์ั้งหลาย ท่ีเส่ือมจากอริยปัญญา ช่ือว่าเส่ือมถึงท่ีสุด             
สัตวเ์หล่านั้น ยอ่มอยูเ่ป็นทุกข ์ คบัแคน้ อึดอดั เร่าร้อนในปัจจุบนั หลงัตายแลว้                
พึงหวงัไดทุ้คติ  
  ภิกษุทั้งหลาย สัตวท์ั้งหลาย ท่ีไม่เส่ือมจากอริยปัญญา ช่ือว่าไม่เส่ือม สัตวเ์หล่านั้น 
ยอ่มอยูเ่ป็นสุข ไม่คบัแคน้ ไม่อึดอดั ไม่เร่าร้อนในปัจจุบนั หลงัตายแลว้ พึงหวงัไดสุ้คติ  
  พระผูมี้พระภาคเจา้ ไดต้รัสเน้ือความดงักล่าว มาน้ี ในพระสูตรน้ี ไดต้รัส
คาถาประพนัธ์ต่อไปอีกว่า ท่านจงดูชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลก ท่ียดึมัน่ในนามรูป 
เขา้ใจว่า น้ีเท่านั้น เป็นจริง เพราะเส่ือมจากปัญญา ปัญญาท่ีเป็นเหตุใหถึ้งความ
ทาํลายกิเลส และปัญญาท่ีรู้ชดัความส้ินไป แห่งชาติและภพโดยชอบ เป็นปัญญาท่ี
ประเสริฐในโลกเทวดาและมนุษย ์ ยอ่มรักปรารถนาดีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้          
ทุกพระองค ์ผูมี้สติไพบูลย ์มีพระปัญญาผอ่งใส มีพระสรีระเป็นร่างกายสุดทา้ย 

(ข.ุอิติ. ๒๕/๔๑/๓๘๙) 

 ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงตามธรรมชาติ  
 ปัญญาในท่ีน้ีผูว้ิจยัเห็นว่า มุ่งสอนเนน้ไปท่ีความรู้แจง้ในนามรูป คือ กองแห่งขนัธ์ ๕ ไดแ้ก่ 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (นาม - รูป) และต่อส่ิงท่ีเขา้มาผสัสะกระทบทาง ตา หู จมูก ล้ิน 
กาย ใจ ท่ีเรียกว่า อายตนะภายใน ๖ กบัอายตนะ ภายนอกทั้ง ๖ คือ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผสั และ
อารมณ์ท่ีเกิดกบัใจ โดยเฉพาะใจซ่ึงถือว่าเป็นใหญ่เป็นประธาน ของกายวาจานัน่เอง เม่ือมีการกระทบ
ทางอายตนะภายในกบัอายตนะภายนอก พึงมีสติระวงัอยา่ให้จิตปรุงแต่งในทางรู้สึกท่ีมีนามรูปอยูจ่ริง 
หรือท่ีเป็นกิเลส ตณัหา อุปาทาน จะทาํใหเ้กิดความทุกขต์ามมา 



๑๒ 

 ปัญญาความรอบรู้แห่งทุกขอริยสัจ 
 ในนิเทศแห่งทุกขอริยสัจท่ีปรากฏในธมัมจกักปัปวตัตนสูตร มีเน้ือความแห่งพุทธพจน์
ปรากฏอยูว่า่  

  ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจคือทุกข ์ มีความเกิด ความแก่ ความตาย ความครํ่ า
ครวญรําพนั ความทุกขก์าย ความทุกขใ์จ การตอ้งประสบกบัส่ิงอนัไม่เป็นท่ีรัก             
ท่ีพอใจ ความพลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรักท่ีพอใจ การปรารถนาส่ิงใด แลว้ไม่ได ้
ส่ิงนั้น ลว้นเป็นทุกข ์กล่าวโดยยอ่ความยดึมัน่ในขนัธ์ ๕ เป็นความทุกข ์ 
  ภิกษุทั้งหลาย จกัษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ไดเ้กิดข้ึนแลว้แก่เรา น้ีคือ 
ทุกขอริยสัจ ธรรมน้ีเราไม่เคยไดย้นิไดฟั้งมาก่อนเลย (สัจจญาณ), ภิกษุทั้งหลาย 
จกัษุ ญาณ ปัญญา วชิชา แสงสวา่ง ไดเ้กิดข้ึนแลว้แก่เรา ทุกขอริยสจั น้ีเป็นธรรมท่ี
พึงกาํหนดรู้ ธรรมน้ี เราไม่เคยไดย้นิไดฟั้งมาก่อนเลย (กิจญาณ) 
  ภิกษุทั้งหลาย จกัษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ไดเ้กิดข้ึนแลว้แก่เราทุกขอริยสัจน้ี 
เราไดก้าํหนดรู้แลว้ (กตญาณ)  

(ส.ํม. ๑๙/๑๖๖๗ - ๑๖๖๙/๓๖๖) 
  

 ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ความทุกขเ์กิดข้ึนไดเ้พราะเราเขา้ไปยึดมัน่ในกองแห่งขนัธ์ทั้ง ๕ 
ดงันั้น เม่ือจิตมีการกระทบกบัอารมณ์ต่าง ๆ ควรมีสติ สมาธิ ปัญญา เขา้มาควบคุม ความทุกขจึ์งจะ
ไม่เกิดข้ึน ควรเขา้ไปศึกษาทาํความเขา้ใจเพ่ือใหเ้กิดความรู้ท่ีถูกตอ้ง ตั้งแต่การมีสติกาํหนดรู้ทาง
อายตนะว่า เป็นตน้เหตุให้เกิดความรู้สึกปรุงแต่งข้ึนมาอย่างไรหรือไม่ มีสติรู้ทุกอย่างท่ีเขา้มา
เก่ียวขอ้งกบัอายตนะภายในและภายนอกว่า เป็นสุข เป็นทุกข ์เป็นกลาง คือ เฉย ๆ  ควบคุมจิตใจใหด้าํรงอยู่
ไดอ้ยา่งมีอิสรภาพ เขา้ใจกฎเกณฑท่ี์ถูกตอ้งตามธรรมชาติท่ีกาํลงัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป อยา่ไปยดึถือ
เอาธรรมชาติมาเป็นตวัเรา ของเรา  จิตจึงไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ท่ีเขา้มากระทบทางอายตนะทั้ง 
๑๒ เราตอ้งฝึกใหมี้ความรู้สึกตวัเท่าทนัอารมณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น จนกระทัง่สามารถ ควบคุม บงัคบั และ
ปล่อยวางจิตใจ ไม่ให้ฟูไม่ให้แฟบตามอารมณ์ท่ีเขา้มากระทบไดอ้ย่างถึงท่ีสุด จึงเรียกว่า เกิดมี
ปัญญาข้ึนในจิตใจ ดงัท่ีพระรัฏฐบาลเถระกล่าวไวว้า่ 

  บุคคลเม่ือจะตาย ยอ่มไม่มีญาติมิตรสหาย ช่วยตา้นทานได ้ ผูท่ี้รับมรดก              
ก็มาขนเอาทรัพยข์องผูต้ายนั้นไป ส่วนสัตวท่ี์ตายแลว้ ก็ยอ่มไปตามยถากรรม
บุคคลเม่ือตาย ไม่มีทรัพยส์มบติัอะไร ๆ คือ พวกบุตร ภริยา ทรัพยแ์ว่นแควน้           
ส่ิงใด ๆ จะติดตามไปไดเ้ลย บุคคลจะไดอ้ายยุนืเพราะทรัพยก์็หาไม่จะละความแก่
เพราะทรัพยก์็หาไม่ นกัปราชญท์ั้งหลายกล่าวว่า ชีวิตน้ี เป็นของนอ้ย ไม่ย ัง่ยนืมี
ความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ทั้งคนมัง่มีและคนยากจน ย่อมถูกตอ้งผสัสะ



๑๓ 

กระทบเหมือนกนั ทั้งคนพาลและคนฉลาด ยอ่มถูกตอ้งผสัสะกระทบเหมือนกนั 
แต่คนพาลถูกตอ้งอารมณ์ท่ีไม่น่าพอใจ กระทบเบียดเบียน ยอ่มเป็นทุกข ์ เพราะ
ความเป็นพาล ส่วนนกัปราชญ ์ อนัผสัสะถูกตอ้งกระทบแลว้ ยอ่มไม่หวัน่ไหว 
เพราะฉะนั้นแล ปัญญาจึงจดัว่า ประเสริฐกว่าทรัพย ์ เพราะ ปัญญาเป็นเหตุให้
บรรลุนิพพาน  
  ผูมี้ปัญญา ย่อมพิจารณาเห็นกามคุณทั้งหลาย โดยความเป็นของไม่เท่ียง 
เป็นทุกข ์และเป็นโรค ละความพอใจในกามทั้งหลาย ท่ีเป็นทุกขภ์ยัอนัใหญ่ได ้          
ผูน้ั้นละราคะ กาํจดัโทสะ และโมหะไดแ้ลว้ พึงเจริญเมตตาจิตไม่มีประมาณ            
งดอาชญาในสตัวทุ์กจาํพวก ไม่ถูกติเตียน ยอ่มเขา้ถึงความดบัทุกข ์
  สัตวท่ี์ถึงการท่องเท่ียวไปมา ยอ่มเขา้ถึงครรภบ์า้ง ถึงปรโลกบา้ง บุคคลอ่ืน
นอกจากผูมี้ปัญญา ยอ่มเช่ือไดเ้ลยว่า จะเขา้ถึงครรภแ์ละถึงปรโลก หมู่สัตวผ์ู ้             
มีบาปธรรมละโลกน้ีไปแลว้ ยอ่มเดือดร้อน เพราะกรรมของตนในโลกหนา้ 

(ข.ุเถร. ๒๖/๗๘๐ - ๗๘๔/๓๗๕) 
  

 จากภาษิตน้ี ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ความทุกขจ์ะเกิดข้ึนในจิตใจของเรา เม่ือเรากระทบ 
อารมณ์ต่าง ๆ ดว้ยอาํนาจของอวิชชา ตณัหา อุปาทาน การกระทบอารมณ์ ท่ีมาจากบ่อเกิดทั้งภายใน
และภายนอกน้ีสาํคญัมาก เพราะจิตจะเป็นทุกข ์สุข หรือ เป็นกลาง หรือเฉย ๆ อยูต่รงน้ี จิตจะตกนรก 
ข้ึนสวรรค ์หรือไปสู่นิพพานอยูต่รงน้ี หากเราทั้งหลาย ใชส้ติปัญญา 
 การพจิารณาในทางปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 การพิจารณาโดยอุบายอนัแยบคายแลว้ นาํปัญญา คือ แสงสว่าง ท่ีรู้จากการรู้เท่าทนัการกระทบ
อารมณ์ไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวิต สามารถสกดักั้นความทุกขท่ี์เกิดข้ึนในจิตใจได ้ ดาํเนินชีวิตอยู่
ดว้ยการไม่ยึดมัน่ถือมัน่ ไม่ข้ึนตรงต่ออารมณ์ท่ีน่ายนิดี น่ายนิร้าย ท่ีเป็นเช้ือกิเลสตวัร้ายในจิตใจ 
พิจารณาเห็นสภาวะต่าง ๆ ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในเบ้ืองตน้ แปรปรวนไปในท่ามกลาง และแตกสลายไป
ในท่ีสุด จะทาํใหเ้รามีสุคติ มีพระนิพพานเป็นท่ีหวงัได ้ ในปัจจุบนัชีวิตน้ี ปิดกั้นหนทางท่ีนาํชีวิต
ไปสู่อบายภูมิ ทั้งในโลกปัจจุบนัน้ี และในปรโลกอ่ืนไดอ้ยา่งแน่นอน  
 ระดับปัญญาประเภทต่าง ๆ 
 ปัญญาในพระพุทธศาสนา นอกจากจะสอนมุ่งเนน้ไปท่ีการดบัทุกขท์างจิตใจ (โลกุตตรปัญญา) 
ดงัท่ีกล่าวมา ยงัมุ่งเนน้ไปท่ีการนาํปัญญาไปใชใ้นหนา้ท่ีการงานในชีวิตประจาํวนัไดอี้กดว้ย เพื่อใหชี้วิต
เป็นไปเพื่อความดบัทุกข ์หรือดบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดตามมาทางดา้นส่วนร่างกาย (โลกิยปัญญา) 
บุคคลผูมี้ปัญญา รู้จกัพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองในหลกัเหตุผลอยา่งประจกัษช์ดั แลว้จึงประกอบ
กิจการงานทุกอยา่งไดต้ามสมควร บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยดว้ยปัญญา คือ ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้



๑๔ 

ในดา้นวิชาการ, ดา้นเกษตรกรรม, พาณิชยกรรม, และเทคโนโลยกีารส่ือสาร หากเป็นผูมี้ความรู้ 
หรือปัญญาไม่บกพร่อง เป็นผูฉ้ลาดในวิธีจดัการงาน รู้จกัจดัสรรบุคคลใหท้าํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และเป็นคนรู้จกัใชค้วามคิดอยา่งถูกตอ้งแลว้ เป็นผูรู้้กาลเวลาว่า เวลาไหนควรทาํอะไร เป็นผูรู้้ฤดูกาลท่ี
เหมาะสมแก่การทาํงาน ผูมี้คุณลกัษณะดงักล่าวมาน้ี ถา้เป็นเกษตรกร ก็สามารถปลูกพืชพนัธ์ุไดดี้, 
ถา้ทาํงานอยูใ่นระบบราชการ ก็สามารถทาํราชการไดดี้ มีความเจริญกา้วหนา้ แมใ้นการประกอบ
อาชีพหรือทาํกิจการงานอ่ืน ก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปดว้ยดี เพราะเป็นผูท่ี้นาํปัญญาไปใชเ้ป็นเคร่ือง
ส่องสว่างนาํทางให้แก่ชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงัโพธิสัตวภ์าษิตท่ีว่า “ผูมี้ปัญญาถึงพร้อมดว้ยความรู้ 
ฉลาดในวิธีจดัการงาน รู้จกักาล รู้จกัสมยัผูมี้ปัญญาถึงพร้อมดว้ยความรู้ ฉลาดในวิธีจดัการงาน รู้จกักาล 
รู้จกัสมยั ขยนัหมัน่เพียร ไม่ประมาท เขาพึงอยูใ่นราชการได”้ (ข.ุชา. ๒๘/๙๖๕/๑๘๒) 
 ในพระไตรปิฎก มีการกล่าวยกยอ่งปัญญาว่า เป็นแสงสว่างท่ียอดเยีย่ม แสงสว่างอ่ืน ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างแห่งดวงจนัทร์ แสงสว่างแห่งพระอาทิตย ์ แสงสว่างของดวงไฟอ่ืน ๆ เป็นเพียง 
แสงสวา่งท่ีส่องใหเ้ห็นไดเ้ฉพาะความมืดในส่วนภายนอกท่ีเป็นรูปธรรม ดว้ยตาเน้ือเท่านั้น ส่วนปัญญา 
คือ แสงสว่างภายในจิตใจ สามารถส่องสว่างใหเ้ห็นอรรถธรรม เห็นเหตุผล และเห็นสัจธรรมตาม
ความเป็นจริง สามารถขจดัความมืดภายในจิตใจ คือ อวิชชา หรือโมหะไดด้งัพุทธพจน์ท่ีว่าไม่มีแสง
สว่างอ่ืนใดในโลกท่ีจะมาเปรียบเสมอเหมือนดว้ยแสงสว่าง คือ ปัญญา ดงัพุทธพจน์ท่ีตรัสไวว้่า  
บรรดาแสงสวา่ง ๔ ประการ คือ  
   ๑. แสงสวา่งแห่งพระจนัทร์ 

  ๒. แสงสวา่งแห่งพระอาทิตย ์
  ๓. แสงสวา่งแห่งไฟ 
  ๔. แสงสวา่งแห่งปัญญา 

   แสงสวา่งแห่งปัญญาเป็นเลิศ ประเสริฐท่ีสุด  
(ส.ํส. ๑๕/๖๙/๑๔) 

 ธรรมทีท่าํให้คนเป็นสัตบุรุษ หรือ เป็นคนดีมีปัญญา 
 มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มี ๗ ประการ มีหลกัธรรมท่ีกล่าวถึงปัญญา และมีการเปรียบเทียบ
กบัธรรมอ่ืนมีเน้ือความดงัต่อไปน้ี คือ บรรดาธรรม ๔ อยา่ง มีศีล ไดแ้ก่ ความประพฤติเรียบร้อยตาม
จารีตประเพณี หรือตามหลกัคาํสอนทางพระศาสนา, สิริ คือ ความมียศศกัด์ิใหญ่ 
 ธรรมของสตับุรุษ ไดแ้ก่ สปัปุริสธรรม ๗ ประการ 
 ๑. ความเป็นผูรู้้จกัเหตุ (ธมฺมญฺญุตา) 
 ๒. ความเป็นผูรู้้จกัผล (อตฺถญฺญุตา) 
 ๓. ความเป็นผูรู้้จกัตน (อฺตตญฺญุตา) 



๑๕ 

 ๔. ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ (มตฺตญฺญุตา) 
 ๕. ความเป็นผูรู้้จกักาล (กาลญฺญุตา) 
 ๖. ความเป็นผูรู้้จกับริษทั (ปริสญฺญุตา) 
 ๗. ความเป็นผูรู้้จกับุคคล (ปุคฺคลญญุตา)  

(ที.ปา. ๑๑/๓๓๓/๒๖๔) 
 ปัญญา คือ ความรอบรู้ ความเฉลียวฉลาด ท่านผูรู้้ทั้งหลาย มีพระพทุธเจา้ เป็นตน้ ตรัสยกยอ่งวา่ 
ปัญญาเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด ดุจดวงจนัทร์ประเสริฐกว่าดาวทั้งหลาย และธรรมทั้ง ๓ อยา่ง มีศีล 
สิริ และธรรมของสัตบุรุษ ยอ่มไปตามผูมี้ปัญญา คือเป็นบริวารของผูมี้ปัญญา ดุจดวงดาวเป็น
บริวารของดวงจนัทร์ ดงัโพธิสัตวภ์าษิตท่ีตรัสไวว้่า “ท่านผูฉ้ลาดทั้งหลาย ยอ่มกล่าวว่า ปัญญานั้นแหละ
ประเสริฐสุด ดุจพระจนัทร์ประเสริฐกว่าดวงดาวทั้งหลาย ฉะนั้น ศีล สิริ และธรรมของสัตบุรุษ 
(ธรรมของคนดี) ยอ่มเป็นไปตามบุคคลผูมี้ปัญญา” (ข.ุชา. ๒๗/๒๔๖๘/๒๙๖) 

 ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ปัญญาความรอบรู้ในส่ิงท่ีควรรู้ ตามท่ีกล่าวมาในพระไตรปิฎก มุ่งสอน
ใหเ้รารู้เร่ืองท่ีสาํคญัสองอยา่ง  
 ๑) ประการแรก เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความฉลาดรอบรู้อยา่งของชาวโลกทัว่ไป โดยมีจุดมุ่งหมาย
ทางวตัถุภายนอกท่ีเป็นรูปธรรมเป็นสาํคญั  
 ๒) ประการท่ีสอง เป็นเร่ืองเก่ียวกบัทางธรรมะ คือการดาํเนินชีวิตไปเพื่อความดบัทุกข ์
โดยมีจุดมุ่งหมายทางจิตท่ีเป็นนามธรรมเป็นสาํคญั มุ่งสอนใหรู้้ถึงเหตุแห่งความเส่ือม และความเจริญ 
สอนให้รู้ถึงความกา้วหนา้และความลา้หลงั ของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ครอบคลุมไป
ทั้งหมดทุกเร่ือง เพราะว่า บุคคล สังคม โลก จะประสบความเส่ือมและบรรลุความเจริญได ้ก็ดว้ยรู้เหตุ
ของส่ิงทั้งสองอยา่งน้ี โดยเฉพาะฝ่ายโลกแห่งวตัถุ ไดแ้ก่ ความรอบรู้ในศิลปวิทยาการทั้งหลาย             
ท่ีเป็นเหตุแห่งความเจริญ การสร้างบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงของเคร่ืองอุปโภคบริโภค การสร้าง
ทรัพยส์มบติั การสร้างช่ือเสียงเกียรติยศ ใหเ้กิดมีขนในชีวิตตนและในสงัคมไดน้ั้น ตอ้งอาศยัปัญญา
อนัเป็นแกว้สารพดันึกทั้งส้ิน ดงัพทุธพจน์ท่ีวา่ “ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน” (ปญฺญา นราน ํรตฺน)ํ  
 ส่วนฝ่ายโลกแห่งธรรมนั้น การพิจารณาใหเ้ห็นสภาพความเป็นจริงของขนัธ์ ๕ ซ่ึงเป็นท่ี
ประชุมของธาตุต่าง ๆ ก่อเกิดเป็นร่างกายจิตใจข้ึนมา จนมีการเคล่ือนไหวไปมาตามกฎเกณฑข์อง
ธรรมชาติได ้ ตอ้งอาศยัปัญญา การจะดบัความทุกขท่ี์เกิดข้ึนทางจิตใจนานปัประการไดน้ั้นก็ตอ้ง
อาศยัปัญญา การท่ีมนุษยเ์ราจะพฒันาตนเพื่อใหเ้ขา้ถึงความจริง ถึงความบริสุทธ์ิ ตลอดถึงเห็นสภาวะของ
ส่ิงทั้งปวงตามความเป็นจริงไดน้ั้น กต็อ้งอาศยัปัญญาอีกเช่นกนั ดงันั้น ปัญญาจึงมีความสาํคญัมากอยา่ง 
หาท่ีเปรียบมิได ้ดงัพทุธพจน์ท่ีวา่ “บุคคลยอ่มบริสุทธ์ิไดด้ว้ยปัญญา” (ข.ุสุ. ๒๕/๓๑๑/๒๒๘) 
  



๑๖ 

๒.๑.๑ ความหมายของปัญญาในทางพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ปัญญา หมายถึง ความรู้แจง้ ความรู้ทัว่ รู้ซ้ึง ปรีชาหยัง่รู้เหตุผล ความรู้เขา้ใจชดัเจน 
ความรู้เขา้ใจหยัง่แยกไดใ้นเหตุผลดีชัว่ รู้คุณโทษ รู้ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นความรู้ท่ีจดัการ          
อาสวะกิเลสทั้งปวง เป็นความรอบรู้ท่ีมองเห็นในกองสังขารตามความเป็นจริง (ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑; 
อภิ.วิ. ๓๕/๘๐๔/๔๓๘) 
 ๒.๑.๒ บ่อเกดิของปัญญา ในทางพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๑) หลกัการท่ีจะสร้างปัญญาให้เกิดข้ึนในชีวิตทุกคนท่ีเกิดมาทางพระพุทธศาสนาถือว่า 
ยอ่มมีปัญญาติดตวัมาเรียกว่า สชาติกปัญญา (วิสุทฺธิ. ๔/๕) จะมากหรือนอ้ยอยูท่ี่การไดส้ั่งสมอบรม
มาในอดีตชาติเม่ือเกิดมาแลว้กไ็ดส้ัง่สมอบรมเพ่ิมข้ึน ถือวา่สร้างปัญญาใหแ้ก่ตนเอง  
 พระพุทธองคไ์ดต้รัสสอนใหเ้หล่าหมู่พุทธบริษทั ผูท่ี้เห็นภยัในกองแห่งสังขารไดป้ฏิบติั
ตนเพ่ือใหเ้กิดปัญญาดงัพทุธพจน์ท่ีวา่  

  ภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๘ ประการ ยอ่มเป็นไปเพื่อใหไ้ดปั้ญญา อนัเป็นเบ้ืองตน้
แห่งพรหมจรรยท่ี์ยงัไม่ได ้ เพื่อความงอกงามไพบูลย ์ เพื่อความเจริญบริบูรณ์          
แห่งปัญญาท่ีไดแ้ลว้  
  ภิกษุในธรรมวินยัน้ี อาศยัพระศาสดา หรือเพื่อนพรหมจรรยรู์ปใดรูปหน่ึง  
ผูต้ ั้งอยูใ่นฐานะครูซ่ึงเป็นท่ีเขา้ไปตั้งความละอาย ความเกรงกลวั ความรักและ
ความเคารพไวอ้ยา่งแรงกลา้ น้ีเป็นเหตุปัจจยัเพื่อใหเ้กิดปัญญา ขอ้ท่ี ๑  
  เธออาศยัพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย ์ ผูต้ ั้งอยูใ่นฐานะครูแลว้ เขา้ไปหา 
แลว้ไต่ถามเป็นคร้ังคราวว่า ภาษิตและเน้ือความแห่งภาษิตน้ี เป็นอยา่งไร ท่าน เหล่านั้น 
ยอ่มเปิดเผยขอ้ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย ทาํใหแ้จง้ขอ้ท่ียงัไดไ้ม่ทาํใหแ้จง้ บรรเทาความ
สงสยัในธรรมอนัน่าสงสยัแก่เธอ น้ีเป็นเหตุปัจจยัเพื่อใหเ้กิดปัญญา ขอ้ท่ี ๒  
  เธอฟังธรรมแลว้ ทาํความความสงบ ๒ อยา่ง คือ ความสงบกายและความ สงบจิต
ใหถึ้งพร้อม น้ีเป็นเหตุปัจจยัเพื่อใหเ้กิดปัญญา ขอ้ท่ี ๓ 
  เธอเป็นผูมี้ศีล สาํรวมในปาฏิโมกข ์ ถึงพร้อมดว้ยอาจาระและโคจรมีปกติ
เห็นภยัในโทษแมมี้ประมาณนอ้ย สมาทานศึกษาอยูใ่นสิกขาบททั้งหลาย...น้ีเป็น 
เหตุปัจจยัเพื่อใหเ้กิดปัญญา ขอ้ท่ี ๔  
  เธอเป็นพหูสูต ทรงจาํสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผูไ้ดย้นิไดฟั้งมากทรงจาํไว ้คล่อง
ปากข้ึนใจแทงตลอดดว้ยดี ดว้ยทิฐิธรรมทั้งหลาย อนังามในเบ้ืองตน้ ท่ามกลาง
และท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพ์ร้อมทั้งอรรถถะ และพยญัชนะ ใหบ้ริสุทธ์ิบริบูรณ์ 
ส้ินเชิง น้ีเป็นเหตุปัจจยัเพื่อใหเ้กิดปัญญา ขอ้ท่ี ๕  



๑๗ 

  เธอยอ่มปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความพร้อมมูลแห่งกุศลธรรม 
เป็นผูมี้กาํลงั มีความบากบัน่มัน่คง เอาใจใส่ไม่ทอดท้ิงธุระในกุศลธรรมน้ีเป็น 
เหตุปัจจยัเพื่อใหเ้กิดปัญญา ขอ้ท่ี ๖  
  เธอเขา้ประชุมสงฆ ์ไม่พดูเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไม่มีประโยชน์ แสดงธรรมเองบา้ง
ยอ่มเช้ือเชิญให้ผูอ่ื้นแสดงบา้งไม่ดูหม่ิน เป็นผูน่ิ้งอยา่งอริยเจา้ น้ีเป็นเหตุปัจจยั
เพื่อใหเ้กิดปัญญา ขอ้ท่ี ๗  
  เธอพิจารณาเห็นความเกิดข้ึน และความเส่ือมไปในอุปาทานขนัธ์๕ ว่า รูป 
ความเกิดข้ึนแห่งรูป ความดบัแห่งรูป เป็นดงัน้ี เวทนา…สัญญา…สังขาร...
วิญญาณ ความเกิดข้ึนแห่งวิญญาณ ความดบัแห่งวิญญาณดงัน้ี…การพิจารณา 
ดงักล่าวมาน้ี เป็นเหตุปัจจยัเพื่อใหเ้กิดปัญญา ขอ้ท่ี ๘  

 (องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๒/๑๙๖-๑๙๘) 
 

 ๒) หลกัวิธีปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดปัญญา  
 ท่านพุทธทาสภิกข ุ ไดก้ล่าวถึงวิธีการปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดปัญญาไวใ้นหนงัสือ อิทปัปัจจยตา 
พอสรุปความไดว้า่  

  บุคคลเราจะมีปัญญาไดน้ั้น ตอ้งเป็นคนท่ีรู้จกัคิด รู้จกัหาเหตุผล คิดส่ิงท่ียาก ๆ 
ให้กลายเป็นของท่ีง่าย คิดส่ิงท่ีง่ายอยูแ่ลว้ให้ง่ายยิง่ข้ึน การรู้จกัคิดใคร่ครวญใน 
ส่ิงต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ข้ึนมาไดน้ั้น ยอ่มเป็นหนา้ท่ีของผูมี้ปัญญา 
  เปรียบเหมือนคนเราท่ีมองอะไรไม่เห็น เม่ือไดแ้ว่นมาก็สามารถส่องเห็นส่ิง
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ฉะนั้น การคิดคน้ควา้ในส่ิงท่ียาก ใหรู้้แจง้ประจกัษช์ดัได ้
จึงเป็นลกัษณะของคนมีปัญญา 
  บุคคลจะมีปัญญาไดน้ั้น ตอ้งไม่กระทาํความชัว่ ความชัว่ท่ีกล่าวในท่ีน้ี 
ไดแ้ก่ บาป คือพฤติกรรมอนัชัว่ชา้ลามกบา้ง อกุศลกรรมบา้ง การกระทาํของผูท่ี้
ไม่ฉลาดบา้ง หรือจะเรียกว่า ทุจริตกรรม ก็คงไม่ผดิ กรรมชัว่หรือพฤติกรรมท่ีชัว่
ของคนเราน้ี มีทางเกิดได ้ ๓ ทาง คือ ทางกาย มีการทาํร้ายเบียดเบียนลา้งผลาญ
ชีวิตร่างกายของผูอ่ื้น มีการลกัขโมยแยง่ชิงทรัพยสิ์นอนัเป็นของรักของหวงของผูอ่ื้น 
มีการผดิประเพณีล่วงละเมิดบุตรสามีภรรยาอนัเป็นท่ีรักของผูอ่ื้น, ทางวาจา มีการพดูปด 
พดูเทจ็ ทาํลายหกัรานประโยชน์ของผูอ่ื้น มีการพดูส่อเสียด ยแุหยใ่หผู้อ่ื้นแตกแยกกนั 
มีการพดูคาํหยาบเพื่อใหผู้อ่ื้นเจบ็ชํ้านํ้ าใจ มีการพดูเพอ้เจอ้ ท่ีไม่เป็นประโยชน์อนัใดเลย, 
ทางใจ มีความคิดโลภอยากไดส่ิ้งของของผูอ่ื้น การคิดอาฆาตพยาบาทต่อผูอ่ื้น           
มีความเห็นผดิจากหลกัธรรมอนัดีงาม กรรมชัว่ทั้ง ๓ ทางน้ี ใหผ้ลชัว่ร้ายแก่ตนเอง 



๑๘ 

และสังคม มีแต่ปัญหาและความทุกขฝ่์ายเดียว ฉนัใด ส่วนกรรมดีซ่ึงตรงกนัขา้ม
กบัความชัว่น้ี นาํความสงบสุขมาใหแ้ก่ชีวิต และสังคมฝ่ายเดียว ฉนันั้นเหมือนกนั 
คนเราจะมีปัญญาเกิดข้ึนได ้ ตอ้งไม่กระทาํความชัว่ให้เกิดข้ึน และตอ้งกระทาํ
ความดีใหเ้จริญยิง่ข้ึนไป 

(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗) 
 

 บุคคลเราจะมีปัญญาไดน้ั้น ตอ้งพิจารณาโดยอุบายแยบคาย แลว้นาํไปใชส้ร้างเหตุเพื่อให้
เกิดความสุขความเจริญ โดยไม่ประมาทในชีวิตโดยการละเลยโอกาสอนัดี ท่ีเป็นเหตุให้ได้
ประโยชน์ เม่ือกล่าวถึงประโยชน์ คงไม่พน้ประโยชน์ในปัจจุบนั ๔ อยา่งน้ี คือ  
 (๑) อุฏฐานสมัปทา ความขยนัหมัน่เพียร ในการประกอบอาชีพหาเล้ียงชีวิต ในการศึกษา
เล่าเรียน ในการกระทาํหนา้ท่ีกิจการงานของตน  
 (๒) อารักขสมัปทา การระวงัรักษาทรัพยส์มบติัท่ีหามาไดไ้ม่ใหเ้ส่ือม การรักษาเกียรติยศ 
ช่ือเสียง หนา้ท่ีการงานของตนไม่ใหเ้ส่ือม  
 (๓) กลัยาณมิตตตา การเสวนาคบหากบัคนท่ีดีงาม  
 (๔) สมชีวิตา การเล้ียงชีพของตนใหพ้อเหมาะ พอควร แก่กาํลงัทรัพยท่ี์หามาได ้ คือ 
ไม่ใหฝื้ดเคืองแร้นแคน้จนเกินไป และไม่ใหสุ้รุ่ยสุร่ายฟุ่ มเฟือยจนเกินไป 

 (องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๑๔๔/๑๗๓) 
 ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ประโยชน์ในปัจจุบนัทั้ง ๔ อยา่งน้ี หากทุกคนนาํไปปฏิบติัใหเ้ป็น
เหตุแห่งความเจริญอยา่งบริบูรณ์แลว้ จะทาํให้เป็นคนมีความสมบูรณ์พูนสุข พร่ังพร้อมไปดว้ย
ทรัพยส์มบติั ฉะนั้น การไม่ละท้ิงประโยชน์ในปัจจุบนัใหล่้วงเลยผา่นไป ลว้นเป็นหนา้ท่ีของผูมี้
ปัญญาทั้งส้ิน  
 ดงัพุทธพจน์ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวว้่า ธรรม ๔ ประการ ยอ่มเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา 
ไดแ้ก่  
 (๑) สปัปุริสูสงัเสวะ การคบสตับุรุษ  
 (๒) สทัธมัมสัสวนะ การฟังคาํสอนของท่าน  
 (๓) โยนิโสมนสิการ การทาํไวใ้นใจโดยอุบายอนัแยบคาย 
 (๔) ธมัมานุธมัมปฏิปัตติ การปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 
 ธรรม ๔ ประการน้ี เป็นทางนาํไปสู่ความเจริญในการสร้างสรรคเ์พื่อใหเ้กิดปัญญา 

(ที.ปา. ๑๑/๒๔๐/๑๘๒) 
  
 



๑๙ 

                  ๓) หลกัวิธีการปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดปัญญา 
 ในพระไตรปิฎก ไดก้ล่าวถึงเร่ืองบ่อเกิดของปัญญาไว ้๓ ประการ คือ 
  ๑) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดแต่การสดบัเล่าเรียน  
  ๒) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดแต่การคิดพิจารณาหาเหตุผล  
  ๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดแต่การลงมือปฏิบติั 

(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑) 
 ระดับของปัญญาประเภทต่าง ๆ 
 ก) สุตมยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง ไดแ้ก่ ปัญญาท่ีเกิดจากการฟังมาจากผูอ่ื้น เช่น 
การศึกษาเล่าเรียนจากครู จากการอ่านหนงัสือ จากการฟังบรรยายในการทศันะศึกษา ปัญญา
ประเภทน้ี มีการพยายามแสวงหากนัมากในปัจจุบนั เพื่อใหเ้กิดมีข้ึนแก่คนในประเทศชาติของตนมี
ปรากฏใหเ้ห็นไดท้ัว่ไปทั้งโลก เห็นไดจ้ากการสร้างสถาบนัการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ในแต่ละชาติมากข้ึน 
มีการผลิตหนังสือตาํราเรียน ตลอดถึงการจดัให้มีโสตทศันะศึกษาโสตทศันูปกรณ์ข้ึนมากมาย 
ดงันั้น สุตมยปัญญา จึงมีความสาํคญัมากต่อการพฒันาตนเองและสงัคมชาติ 
 ผูมี้ปัญญาประเภทน้ี เม่ือไดรั้บการศึกษาดี จนจบปริญญาในระดบัต่าง ๆ แลว้ สามารถ
นาํมาเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาปัจจยัส่ี เอาไปประกอบอาชีพ เอาปัญญาระดบัน้ีมาแกปั้ญหาเร่ือง
การดาํรงชีวิต แกปั้ญหาสังคมประเทศชาติ ตลอดถึงเอาไปสมคัรงานเป็นราชการทหารตาํรวจ            
เป็นครูอาจารย ์เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองปากทอ้ง และป้องกนัเหตุร้ายทั้งหลายท่ีมีอยูร่อบตวัเรา  
 มนุษยมี์ความจาํเป็นท่ีตอ้งแสวงหาปัญญาชนิดน้ี และเป็นปัญญาท่ีทาํใหเ้กิดข้ึนไดไ้ม่ยาก
นกัในสมยัปัจจุบนัน้ี ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า “ฟังดว้ยดี ยอ่มไดปั้ญญา” แสดงใหเ้ห็นว่า เหตุปัจจยัท่ีทาํให้
เกิดปัญญา ท่ีสาํคญัประการหน่ึง คือการศึกษา ดว้ยการคิด การฟัง การศึกษา การอ่าน การเขียน          
แต่การฟังนั้น ตอ้งตั้งใจฟังดว้ยดี ดว้ยจิตท่ีเป็นสมาธิ จึงจะเกิดปัญญา แต่ถา้ฟังดว้ยจิตใจท่ีฟุ้ งซ่าน 
ไม่ตั้งใจฟังอยา่งจริงจงั ไม่ฟังดว้ยความเคารพ ฟังดว้ยความง่วงเหงาหาวนอน ปัญญายอ่มไม่เกิด 
ในทางพระพุทธศาสนา ยกยอ่งบุคคลผูมี้สุตะ คือ ความรู้ท่ีไดรั้บมาจากการฟังมามาก จากแหล่งขอ้มูล
ความรู้ท่ีมีอยูภ่ายนอกตวัเราว่า เป็นบุคคลผูค้งแก่เรียน (เป็นพหูสูต) เช่น ผูท่ี้มีความจดจาํดี เป็นผู ้
ทรงจาํพระไตรปิฎกวา่ “เป็นบุคคลท่ียอดเยีย่ม” (จอม บุญตาเพศ ป., ๒๕๐๑, หนา้ ๖๖๙ - ๖๘๘)  
 ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า คุณสมบติัท่ีทาํใหค้วรไดช่ื้อว่า เป็นพหูสูต ผูค้งแก่เรียน ผูมี้ความรู้มาก 
มีองคป์ระกอบ ๕ ประการ คือ  
  (๑) พหุสุตา ฟังมาก คือ ไดเ้ล่าเรียนสดบัฟังไวม้าก  
  (๒) ธตา จาํได ้คือ จบัหลกั หรือสาระได ้ทรงจาํความไดแ้ม่นยาํ 
  (๓) วจสาปริจิตา คล่องปาก คือ ท่องบ่น หรือใชพ้ดูอยูเ่สมอจนแคล่วคล่องเจน ชดัเจน 



๒๐ 

  (๔) มนสานุเปกขิตา เพ่งข้ึนใจ คือ ใส่ใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ นึกถึงคร้ังใด ก็ปรากฏ
เน้ือความข้ึนสวา่งชดัข้ึนทนัที  
  (๕) ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา ขบคิดไดด้ว้ยทฤษฎี หรือแทงตลอดดี ดว้ยทิฏฐิ คือ มีความ
เขา้ใจลึกซ้ึง มองเห็นประจกัษแ์จง้ดว้ยปัญญา ทั้งในแง่ความหมายและเหตุผล 
 ข) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผลดว้ยตนเอง บุคคลผูท่ี้ไม่ได้
ฟังมาจากผูอ่ื้น ไม่ไดอ่้านจากหนงัสือตาํราเรียนใด ๆ หรือไม่ไดจ้ากแหล่งคน้ควา้ท่ีคนอ่ืนทาํข้ึน          
แต่ไดส้ร้างปัญญาของตนใหเ้กิดมีข้ึน ดว้ยการคิดคน้ทดลองหาเหตุผลดว้ยตนเอง จนเกิดปัญญารู้ชดั
ในเร่ืองนั้นข้ึน อยา่งเช่นท่ีนกัวิทยาศาสตร์ไดค้น้คิดส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ ข้ึนมาเป็นจาํนวนมากในยคุ
ปัจจุบนั เพราะอาศยัจินตามยปัญญา ปัญญาชนิดน้ี ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า โยนิโสมนสิการ 
การทาํไวใ้นใจโดยอุบายแยบคาย คือ การใชค้วามคิดให้ถูกวิธี การมองเห็นส่ิงทั้งหลายดว้ยการ
พิจารณาคน้ควา้ การแสวงหาเหตุผลตลอดสายตั้งแต่ตน้จนปลาย การแยกแยะวิเคราะห์ดว้ยความคิด
ท่ีเป็นระเบียบโดยอุบายวิธีใหเ้ห็นส่ิงนั้น หรือเห็นปัญหานั้นตามสภาวะท่ีเป็นจริง ตามความสัมพนัธ์แห่ง
เหตุปัจจยั และยงัมีสถาบนัวิจยัคน้ควา้ในเร่ืองต่างๆ ในสถานศึกษาทางวิทยาศาสตร์เป็นจาํนวนมาก
ในปัจจุบนั กาํลงัสร้างปัญญาน้ีใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไป ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า “ปัญญา ยอ่มมี
แก่ผูเ้พ่งพินิจ” (ข.ุธ. ๒๕/๑๘/๑๗) เพ่งพินิจ คือ การทาํใจใหเ้ป็นสมาธิ เป็นเหตุปัจจยัใหเ้กิดปัญญา 
ถา้จิตไม่เป็นสมาธิ ปัญญาชนิดกไ็ม่สามารถเกิดข้ึนได ้
 ค) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกอบรม หรือปัญญาท่ีเกิดแต่การฝึกลงมือปฏิบติั 
ปัญญาน้ีมีความจาํเป็นมากในทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการพึ่งตนเอง เพราะทาํใหไ้ดค้วามสงบสุข
ดา้นจิตใจ จนถึงความดบัทุกขใ์นท่ีสุด ตอ้งอาศยัปัญญาท่ีเกิดจากการเจริญภาวนา เป็นปัญญาท่ี
เกิดข้ึนไดจ้ากการสมัผสัต่อส่ิงทั้งหลาย ดว้ยตวัของเราเอง เปรียบเหมือนการท่ีเราไปจบัถ่านไฟ แลว้
เราก็จะรู้ว่ามนัร้อนอยา่งไร เพราะไดจ้บัตอ้งดว้ยตวัของเราเอง ความรอบรู้และความรู้สึกท่ีเกิดจาก
การลงปฏิบติั ซ่ึงผา่นขั้นตอนการลองผิดลองถูกของผูป้ฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ น้ีจดัเป็น ภาวนามยปัญญา 
การท่ีเราฝึกปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน ผา่นการลองผิดลองถูกจนมีความคล่องแคล่วในอารมณ์ทั้งปวง 
ทั้งท่ีน่าพอใจ และท่ีไม่น่าพอใจ จนในท่ีสุดเรารู้จกัอารมณ์เหล่านั้นอยา่งชดัเจน รู้เท่าทนั ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ท่ีจรมาสู่จิตเรา เราไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลงไปตามอารมณ์เหล่านั้น เป็นปัญญาท่ี
เกิดจากประสบการณ์ตรง อนัเป็นผลมากจากการลงมือฝึกปฏิบติัจนรู้แจง้ประจกัษช์ดัในส่ิงทั้งปวง
ตามความเป็นจริงว่า ส่ิงทั้งปวง ลว้น เกิดข้ึนตั้งอยู ่ และดบัไป ตามความเป็นจริงของกฎธรรมชาติ 
ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ให้เกิดทุกข ์ ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า “ปญฺญา โลกฺสมึ ปฺชโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” 
(ส.ํส. ๑๕/๘๐/๘๕)  



๒๑ 

 โลกนั้นมี ๒ ประการ คือ ประการแรก โลกภายนอก คือ แผน่ดินและหมู่สัตว ์ประการท่ีสอง 
โลกภายใน คือ โลกแห่งจิตใจ เป็นการช้ีใหเ้ห็นว่า ผูท่ี้มีปัญญา แสงสว่างภายในจิตใจ สามารถมองเห็นถึง
สจัธรรม มองเห็นความมืด คือ อวิชชาและโมหะได ้
 ปัญญาจึงเป็นแสงสว่างในโลกแห่งจิตใจ สามารถส่องสว่างเห็นเหตุผล ส่องนาํทาง
ดาํเนินชีวิตตามแนวทางอริยมรรคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ควรหนัมาเจริญวิปัสสนาภาวนาเพ่ือใหเ้กิดปัญญา
กนัให้มาก เพราะว่า เม่ือชีวิตของเราเกิดปัญญาข้ึนแลว้ จะทาํให้มีความสงบสุขทั้งภายนอกและ
ภายใน เป็นความสุขท่ีสงบเยน็ โดยไม่ตอ้งอาศยั วตัถุส่ิงของใด ๆ ภายนอกร่างกายของเรา ดงัพุทธพจน์
ท่ีว่า “การไดเ้ฉพาะซ่ึงปัญญานาํมาซ่ึงความสุข” (ข.ุธ. ๒๕/๓๓/๓๓) ปัญญาเป็นปัจจยัใหเ้กิดความสงบสุข 
การไดปั้ญญาเท่ากบัไดแ้กว้สารพดันึกเป็นโลกุตตรปัญญา ฉะนั้น ปัญญาชนิดน้ีจึงมีอานิสงส์มาก 
เป็นเคร่ืองนาํพาชีวิตใหพ้บกบัประโยชน์สูงสุด คือพระนิพพาน จึงไม่จาํเป็นตอ้งกล่าวถึงปัญญาท่ีจะ
นาํไปสู่ประโยชน์สุขท่ีเป็นโลกิยปัญญา ท่ีแสวงหาไดไ้ม่ยากนกั 
 ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า เม่ือกล่าวโดยสรุป เพื่อใหท้ราบถึงซ่ึงความแตกต่างระหว่างปัญญา 
ทั้ง ๓ ประเภท ใหเ้ห็นกนัอยา่งชดัเจน ดงัน้ี  
 ประการแรก ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง ถา้เปรียบกบัไฟ เพียงแต่เขาบอกว่า ไฟร้อนก็จาํ
เอาไว ้การรู้วา่ไฟร้อนน้ี เปรียบเหมือนกบัปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง เป็นปัญญาขั้นสัญญา คือ จาํเอาไว ้
จดัเป็นความรู้เพียงแค่สุตมยปัญญา 
 ประการท่ีสอง ถา้เห็นแมลงบินเขา้ไปในกองไฟ และตายอยูใ่นกองไฟ ก็คิดว่าไฟคงร้อน
แมลงจึงตาย ปัญญาท่ียงัไม่ประจกัษด์ว้ยตนเองน้ี เปรียบเหมือนกบัปัญญาท่ีเกิดจากความคิดเป็น
ปัญญาท่ีเกิดจากทิฏฐิ คือ ความเห็น จดัเป็นความรู้เพียงแค่จินตามยปัญญา 
 ประการท่ีสาม เม่ือใดตนเองไดจ้บัถ่านไฟ จนมือร้อนพองไหมข้ึ้น รู้ซ้ึงถึงความร้อนจาก
การสมัผสัดว้ยตนเอง  
 ปัญญาน้ีจดัเป็นความรู้ในระดบัภาวนามยปัญญา เป็นปัญญาท่ีเกิดจากญาณคือความรู้ 
ควรเจริญให้มีข้ึนดว้ยกระทาํวิปัสสนากรรมฐาน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งเพื่อให้เกิดความรู้แจง้ภายในจิตใจ, 
ปัญญาทุกระดบัดงัท่ีกล่าวมาแลว้น้ี ควรฝึกเจริญให้เกิดมีข้ึนในตน ยิง่มีมากเพียงใด ก็จะเป็นท่ีพึ่ง 
เป็นเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ ในการแกปั้ญหา และป้องกนัรักษาส่ิงชัว่
ร้ายต่าง ๆ ไม่ใหเ้กิดข้ึนในชีวิต ในสงัคมท่ีตนอาศยัอยู ่จนกระทัง่ถึงความดบัทุกขไ์ดอ้ยา่งส้ินเชิง  
 
 
  
 



๒๒ 

๒.๑.๓ ประเภทของปัญญา  
 ปัญญา ๓ ประเภท ปัญญา ในท่ีบางแห่งใชค้าํว่า ปริญญา แทน เช่นคาํว่า ปริญญา แปลว่า 
การกาํหนดรู้ การทาํความรู้จกั การทาํความเขา้ใจโดยครบถว้น  
 (๑) ญาตปริญญา กาํหนดรู้ดว้ยใหเ้ป็นส่ิงอนัรู้แลว้, กาํหนดรู้ขั้นรู้จกั, กาํหนดรู้ตามสภาวลกัษณะ 
คือ ทาํความรู้จกัจาํเพาะตวัของส่ิงนั้นโดยตรง เพื่อใหช่ื้อว่า ไดเ้ป็นอนัรู้จกัส่ิงนั้นแลว้ เช่นรู้ว่า น้ีคือเวทนา 
เวทนา คือ ส่ิงท่ีมีลกัษณะเสวยอารมณ์  
 (๒) ตีรณปริญญา กาํหนดรู้ดว้ยการพิจารณา, กาํหนดรู้ขั้นพิจารณา, กาํหนดรู้โดยสามญัลกัษณะ 
คือ ทาํความรู้จกัในส่ิงนั้น พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ เป็นอนตัตา เช่น รู้ว่า
เวทนาไม่เท่ียง มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน  
 (๓) ปหานปริญญา กาํหนดรู้ดว้ยการละ, กาํหนดรู้ถึงขั้นละได,้ กาํหนดรู้โดยตดัทาง มิให้
ฉนัทะราคะเกิดมีในส่ิงนั้น คือ รู้วา่ ส่ิงนั้นเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา แลว้ละนิจจสญัญาในส่ิงนั้นเสียได ้ 
 ปริญญา ๓ ประเภทน้ี เป็นโลกิยะ มีขนัธ์ ๕ เป็นอารมณ์ เป็นกิจในอริยสัจขอ้ท่ี ๑ คือ 
ทุกข ์(ข.ุม. ๒๙/๖๒/๑๔๔) 
 ปัญญา ๔ ประเภท ปัญญา ในท่ีบางแห่งท่านใชค้าํวา่ ญาณ แทน 
 (๑) ปัญญาอนัปรารภรําพึงเอาทุกขสัจเป็นอารมณ์ และประพฤติใหเ้ป็นไปในสันดานนั้น 
เรียกวา่ ทุกขญาณ  
 (๒) ปัญญาท่ีปรารภรําพึงเอาตณัหา อนัเป็นท่ีก่อใหเ้กิดทุกขน์ั้นเป็นอารมณ์ และประพฤติให้
เป็นไปในสนัดานนั้น เรียกวา่ ทุกขสมุทยญาณ  
 (๓) ปัญญาท่ีปรารภรําพึงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ และประพฤติใหเ้ป็นไปในสันดานนั้น 
เรียกวา่ ทุกขนิโรธญาณ  
 (๔) ปัญญาท่ีปรารภรําพึงเอาขอ้ปฏิบติั อนัจะใหถึ้งซ่ึงพระนิพพานเป็นท่ีดบัทุกขน์ั้นเป็น
อารมณ์แลว้ และประพฤติใหเ้ป็นไปในสนัดานนั้น เรียกวา่ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ 
 ๒.๑.๔ ระดับของปัญญา  
 ปัญญา ความรอบรู้ มีอยู ่๒ ระดบั คือ  
 (๑) ระดบัโลกียปัญญา เป็นปัญญาท่ีเก่ียวกบัทางโลก เป็นเร่ืองของชาวโลก ยงัอยูใ่นภพ
ทั้ง ๓ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เป็นปัญญาท่ีประกอบดว้ยอาสวะกิเลส เป็นปัญญาท่ียงัถูกร้อยรัด
ดว้ยกิเลสมีสงัโยชน์ เป็นตน้ คู่กบัโลกตุตรปัญญา 
 (๒) ระดบัโลกุตตรปัญญา เป็นปัญญาท่ีเหนือจากโลก เป็นปัญญาท่ีพน้วิสัยของโลกไม่เน่ือง
ในภพทั้งสาม คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เป็นปัญญาท่ีประกอบดว้ยโลกตุตรมรรค คือ มรรค ผล นิพพาน  

(อภิ.สงฺ. ๓๔/๙๑๑/๓๔๔)  



๒๓ 

 สรุปผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ปัญญาในพระไตรปิฎก มีบ่อเกิดมาจากการคิดหาเหตุผล การฟัง 
และการเจริญวิปัสสนาภาวนา ปัญญาท่ีเกิดจากการคิดการฟัง เป็นปัญญาท่ียงัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทางโลก 
แต่เก่ียวขอ้งในทางท่ีดีงามเป็นบุญกุศลเป็นโลกิยปัญญา ส่วนปัญญาท่ีเกิดจากการเจริญวิปัสสนา
ภาวนา เป็นปัญญาท่ีเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา เป็นปัญญาท่ีเป็นไปเพื่อความรู้แจง้
ในกฎของพระไตรลกัษณ์ เป็นปัญญาท่ีเป็นไปเพ่ือความดบัทุกข ์เป็นโลกตุตรปัญญา  
 

๒.๒ ปัญญาในคมัภร์ีวสุิทธิมรรคปกรณ์วเิสสในทางพทุธปรัชญา 
 คมัภีร์ปกรณ์วิเสสท่ีแสดงเร่ืองปัญญาโดยตรง คือ คมัภีร์วิสุทธิมรรค ซ่ึงพระพุทธโฆสาจารย์
แต่งพรรณนาศีล สมาธิ และปัญญา ในส่วนแห่งปัญญาอธิบายไว ้ดงัน้ี  
 กิริยาท่ีรู้ชอบ รู้ดี รู้พิเศษ เรียกว่า ปัญญา มีการรู้อาการต่าง ๆ ถา้จะกล่าวถึงธรรมชาติท่ีจะ
ทาํใหกิ้ริยาอาการต่าง ๆ นั้น มี๓ ประการ คือ  

 (๑) สญัญา  
 (๒) วิญญาณ  
 (๓) ปัญญา  

 ทั้ง ๓ ประการน้ี มีกิริยาใหรู้้อารมณ์เหมือนกนั แต่สัญญากบัวิญญาณ ๒ ประการเบ้ืองตน้นั้น 
ไม่รู้พิเศษเหมือนปัญญา (พระพุทธโฆสาจารย,์ แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย,์ พ.ศ.
๒๕๕๔  , หนา้ ๗๑๒)  
 ประการแรก สญัญา (รู้จาํ) นั้น รู้จาํไดแ้ต่เพียงว่า ส่ิงน้ีขาว น้ีแดง น้ีดาํน้ีเขียว เพียงเท่านั้น 
ไม่สามารถรู้ลึกซ้ึงถึงการพิจารณา ในกฎของไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั (ไม่เท่ียง) ทุกขงั (ทนอยูใ่น
สภาพเดิมไม่ได)้ อนตัตา (ไม่ประกอบดว้ยตวัตน) นั้นได ้เป็นความรู้ท่ีรู้ถึงลกัษณะได ้แต่ไม่อาจจะ
ใหบ้รรลุถึงการตรัสรู้มรรคผลได ้สญัญารู้ไปไม่ถึง 
 ประการท่ีสอง วิญญาณ (รู้จกั) นั้น รู้มากกว่าสัญญา ใหรู้้จกัเขียว ขาว แดง และดาํใหรู้้
ตลอดถึงไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตาดว้ย เป็นความรู้ถึงซ่ึงลกัษณะได ้ แต่ไม่อาจจะให้
บรรลุถึงการตรัสรู้มรรคผลได ้
 ประการท่ีสาม ปัญญา (รู้แจง้) นั้น ใหรู้้พิเศษ ใหรู้้จกัเขียว ขาว แดง ดาํไดดี้ และสามารถ
แทงตลอดลกัษณะ ใหรู้้จกัไตรลกัษณ์ทั้ง ๓ คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา แลว้เก้ือหนุนใหด้าํเนินข้ึน          
ถึงขั้นบรรลุอริยมรรค - อริยผล นิพพาน ส้ินทุกขส้ิ์นภยัในวฏัฏสงสารได ้ (พระพุทธโฆสาจารย,์ 
แปลและเรียบเรียงโดยสมเดจ็พระพฒุาจารย,์ พ.ศ.๒๕๕๔, หนา้ ๗๑๓. ) 
 หากจะเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมย สัญญา วิญญาณ และปัญญาน้ี กบัชน ๓ จาํพวก คือ 
สัญญาเปรียบเหมือนทารกนอ้ย วิญญาณเปรียบเหมือนบุรุษชาวบา้นท่ีเป็นผูใ้หญ่ ปัญญาเปรียบ



๒๔ 

เหมือนช่างเงิน ชน ๓ จาํพวกน้ี รู้จกัเหรียญเงินตราไม่เหมือนกนั, ทารกนอ้ย ไดเ้ห็นเหรียญเงินตรา 
รู้แต่เพียงว่า ส่ิงน้ีสั้นยาว ส่ิงน้ีเป็นเหล่ียมหรือกลม ไม่สามารถรู้ลึกลงไปไดว้่า ส่ิงน้ีโลกสมมติว่า 
เป็นเหรียญเงินตราท่ีใช ้เป็นเคร่ืองมือแลกเปล่ียนเคร่ืองอุปโภคบริโภคของมนุษยไ์ด ้ เป็นเพียง
ความรู้ระดบัสัญญา, ฝ่ายบุรุษชาวบา้นท่ีเป็นผูใ้หญ่นั้น ไดเ้ห็นเหรียญเงินตราแลว้ รู้ว่างามวิจิตร             
รู้ยาวสั้นเหล่ียมกลม รู้ราคาเท่านั้นเท่าน้ีบาท รู้ว่า ส่ิงน้ีโลกสมมติว่า เป็นเหรียญเงินตราท่ีใชเ้ป็น
เคร่ืองมือแลกเปล่ียนเคร่ืองอุปโภคบริโภคของมนุษยไ์ด ้ แต่ไม่รู้ว่า เหรียญตราน้ี เป็นเน้ือบริสุทธ์ิ           
ดีงามแค่ไหน แปดเป้ือนเจือปนส่ิงอ่ืนมากนอ้ยเพียงใดหรือไม่ว่าเหรียญน้ีเป็นทองแดงลว้น ๆ หรือ
เป็นเหรียญเงินผสมทองแดง น้ีเป็นเพียงความรู้ระดบัวิญญาณ, ส่วนช่างเงินนั้น เห็นเหรียญเงินตราแลว้ 
รู้แจง้แทงตลอดลกัษณะส้ินทั้งปวง รู้จนกระทัง่ว่า เหรียญตราน้ีกระทาํมาจากหมู่บา้น ตาํบล เมือง 
ภูเขา ใกลฝ่ั้งแม่นํ้ าโนน้ รู้ว่าใครเป็นผูก้ระทาํมีส่วนผสมมาจากอะไรบา้ง มีนํ้ าหนกัเท่านั้นเท่าน้ี เป็นตน้ 
น้ีเป็นความรู้ระดบัปัญญา การท่ีนายช่างเงินนั้น รู้จกัเหรียญเงินตราพิเศษมากกว่า ทารกนอ้ยและ
บุรุษชาวบา้นผูเ้ขลา ฉนัใด ปัญญาน้ี เป็นความรู้พิเศษมากกวา่ สญัญาและวิญญาณ ฉนันั้น 
 ๒.๒.๑ ความหมายของปัญญาในคมัภีร์วสุิทธิมรรคปกรณ์วเิสส 
 พระพทุธโฆสาจารย ์ไดอ้ธิบายความหมาย (หนา้ท่ี) ของปัญญาไว ้ดงัน้ี  
 (ก) ความรอบรู้ท่ีเกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนา เรียกว่า ปัญญาความรอบรู้ท่ีเกิดจาก
การเจริญวิปัสสนาภาวนา หรือวิปัสสนาญาณท่ีสัมปยตุ (ประกอบ) ดว้ยกุศลจิตพิจารณาไตรลกัษณ์ 
คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา อยา่งแจ่มแจง้ ช่ือวา่ปัญญา  
 (ข) ความรู้ทัว่ คือ เขา้ใจดีโดยประการต่าง ๆ ยิ่งกว่า การรู้ดว้ยสัญญา และวิญญาณ เรียกว่า 
ปัญญา (พระพทุธโฆสาจารย,์ พ.ศ.๒๕๕๔, หนา้ ๗๑๑ - ๗๑๒) 
 ๒.๒.๒ บ่อเกดิของปัญญาในคมัภีร์วสุิทธิมรรคปกรณ์วเิสส  
 พระพทุธโฆสาจารย ์ไดก้ล่าวถึงบ่อเกิดของปัญญา ไวใ้นคมัภีร์วิสุทธิมรรครุปความไดว้า่ 

  ธรรมทั้งหลาย แยกประเภทเป็น ขนัธ์ อายตนะ ธาตุ อินทรีย ์ สัจจะ 
และปฏิจจสมุปบาท เป็นตน้ คือ เป็นภูมิ (คือเป็นพื้น) ของปัญญา วิสุทธิ ๒ คือ 
สีลวิสุทธิ และจิตตวิสุทธิ เป็นมูล (คือเป็นรากเหงา้) วิสุทธิ ๕ น้ีคือ ทิฏฐิวิสุทธิ 
กังขาวิตรณวิสุทธิ มคัคามคัคญาณทสันวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทสันวิสุทธิ           
ญาณทสัสน วิสุทธิ เป็นสรีระ (คือเป็นลาํตวัหรือลาํตน้) ของปัญญาน้ี เพราะเหตุ
นั้น ปัญญานัน่อนัภิกษุผูท้าํความสั่งสมความรู้โดยการเล่าเรียน และไต่ถามใน
ธรรมทั้งหลาย             ท่ีเป็นภูมิแห่งปัญญาเหล่านั้น ยงัวิสุทธิ ๒ ท่ีเป็นมูลใหถึ้ง
พร้อม ทาํวิสุทธิ ๕ ท่ีเป็นสรีระใหถึ้งพร้อม ปัญญาจึงเกิดข้ึนได ้ 

(พระพทุธโฆสาจารย,์ พ.ศ,๒๕๕๔, หนา้ ๗๒๐) 



๒๕ 

 ในคมัภีร์วิสุทธิมรรค มีคาํปฏิญญา (คาํแถลงช้ีแจง) ของพระพุทธโฆสาจารย ์ ผูเ้ขียน
ประพนัธ์ กล่าวใหท้ราบวา่ ปัญญาเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ดงัท่ีท่านไดก้ล่าวใหรู้้วา่  

  สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ ไดโ้ปรดประทานเทศนาวิสัชชนาแกปั้ญหาของเทพบุตร   
ซ่ึงมาทูลถามว่า ประชาสัตว ์รกชฏัทั้งภายในและภายนอก รุงรังไปดว้ยรกชฏั ขา้แต่พระโคดม 
เพราะเหตุนั้น ขา้พระองคจึ์งขอกราบทูลถามพระพทุธองคบุ์คคลใดหรือ จะพึงถาง รกชฏั 
คือ ตณัหาอนัรกฟ่ันเฝือน้ีเสียได ้ 
  สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ ไดต้รัสพระพุทธนิพนธ์คาถาปัญหาพยากรณ์ โดยมี
ใจความดงัน้ี  
  นรชนใด ประกอบดว้ยปัญญา ดาํรงอยูใ่นศีล เจริญจิตอนัเป็นสมาธิฌานคือ สมถกรรมฐาน 
และเจริญปัญญา คือวิปัสสนากรรมฐาน เป็นผูมี้เพียงยงักิเลสให้เร่าร้อน และมีปัญญา
เคร่ืองบริหารอนัแก่กลา้ ช่ือว่า เป็นภิกษุ คือผูเ้ห็นภยัในสังสารวฏั นรชนนั้น พึงถางรกชฏั คือ 
ตณัหาอนัรกฟ่ันเฝือน้ี เสียได ้ 

(ส.ํส. ๑๕/๖๐/๑๗) 
 ในคมัภีร์วิสุทธิมรรคไดก้ล่าวถึงปัญญาว่า เป็นเหตุใหปั้จจยันิสสิตศีล (ศีล คือ การพิจารณา
ปัจจยัโดยอุบายแยบคายก่อนแลว้จึงบริโภค) สาํเร็จได ้ดงัเน้ือความวา่  
 อาชีวปาริสุทธิศีล อนัโยคีบุคคล (บุคคลผูมี้ความเพียร) พึงให้สาํเร็จดว้ยวิริยะ ฉนัใด 
ปัจจยัสันนิสสิตศีล อนัโยคีบุคคลพึงใหส้าํเร็จดว้ยปัญญา ฉนันั้น จริงอยูปั่จจยัสันนิสสิตศีลนั้น ช่ือว่า  
มีปัญญาเป็นเหตุให้สาํเร็จ เพราะผูมี้ปัญญาจึงจะสามารถมองเห็นโทษ และอานิสงส์ของปัจจยั
ทั้งหลายได ้ เพราะเหตุนั้น ภิกษุพึงละความกาํหนดัยนิดีในปัจจยัแลว้ พึงพิจารณาปัจจยัทั้งหลาย           
อนัเกิดข้ึนโดยธรรมสมํ่าเสมอแลว้จึงบริโภค พึงทาํปัจจยัสันนิสสิตศีลน้ี ให้สาํเร็จไดด้ว้ยปัญญา 
(พระพทุธโฆสาจารย,์ พ.ศ.๒๕๕๔, หนา้ ๖๑)  
 ท่านผูป้ระพนัธ์ยงัไดก้ล่าวต่อไปอีกว่า พระสาวกผูมี้ปัญญาอนัประเสริฐ ไดส้ดบัธรรม 
อนัพระสุคตเจา้ทรงแสดงแลว้ พึงพิจารณาปัจจยัต่างๆ ก่อน แลว้จึงเสพบิณฑบาต, วิหาร, ท่ีนอน, ท่ีนัง่ 
และนํ้ าสาํหรับซกัลา้งธุลีจบัผา้สังฆาฏิ ประดุจเหมือนหยาดนํ้ าไม่ติดในใบบวั คร้ันไดอ้าหารโดย
การอนุเคราะห์จากผูอ่ื้นตามกาลเวลาแลว้ พึงเป็นผูมี้สติตั้งมัน่ รู้จกัประมาณในของเค้ียวของฉัน
ทั้งหลาย เหมือนคนไขรู้้จกัประมาณในการทาแผลและพอกยา พึงเป็นผูไ้ม่หลงติด ฉนัอาหารเพียง
เพื่อยงัอตัภาพใหเ้ป็นไป เหมือนมารดาบิดา กินเน้ือของบุตรท่ีตายแลว้ในทางกนัดาร เหมือนพ่อคา้
เกวียน หยอดนํ้ามนัเพลาเกวียนใหเ้ดินทางไปได ้ฉะนั้น 
 
 



๒๖ 

 วธีิปฏิบัติตนเพือ่ให้เกดิปัญญา  
 (๑) การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนญาณต่าง ๆ เกิดข้ึนโดยลาํดบั จนถึงอนุโลมญาณ
และโคตรภูญาณ เป็นเหตุใหเ้กิดปัญญาขั้นสูง คือ มคัคปัญญา  

 (๒) ความเป็นผูไ้ดย้นิไดฟั้งมามาก ไดศึ้กษาเล่าเรียนมามาก  
 (๓) ความเป็นผูฉ้ลาดในภาษาต่าง ๆ มีภาษาบาลีเป็นตน้ จนกระทัง่ภาษาต่างประเทศทัว่โลก  
 (๔) การศึกษาเล่าเรียนพระพทุธพจน์ คาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้  
 (๕) หมัน่ไต่ถามครูบาอาจารยบ่์อย ๆ และหมัน่ดู หมัน่สอบสวนคน้ควา้ตาํราบาลี อรรถกถา 
ฎีกาบ่อย ๆ  
 (๖) หมัน่เจริญวิปัสสนากรรมฐานบ่อย ๆ จนไดบ้รรลุมรรค - ผล เป็นพระอริยบุคคล
เบ้ืองตน้ เป็นตน้ไป  
 (๗) อยูใ่นสาํนกัของครูอาจารยผ์ูฉ้ลาดสามารถ  
 (๘) ไดมิ้ตรท่ีดี ชกัชวนแนะนาํกนัในการศึกษาเล่าเรียน และการประพฤติปฏิบติัธรรม  
 (๙) แสดงธรรมแก่ผูอ่ื้น  
 (๑๐) การงาน วิชาชีพท่ีปราศจากโทษใหแ้ก่ผูอ่ื้น  
 (๑๑) นิมนตพ์ระธรรมกถึกมาแสดงธรรมแลว้ สกัการะบูชาธรรม  
 (๑๒) ทาํทานกศุลอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ ปรารถนาใหมี้ปัญญาเฉลียวฉลาด  
 (๑๓) ไดส้ัง่สมกรรมท่ีจะทาํใหเ้กิดปัญญา เช่น ถวายหนงัสือ สร้างหนงัสือ เป็นตน้ 
 (๑๔) เกิดในโลกท่ีไม่มีการเบียดเบียนกนัและกนั  
 (๑๕) มีอินทรียแ์ก่กลา้ คือไดส้ร้างปัญญาบารมีมามาก  
 (๑๖) ห่างไกลจากกิเลส เพราะไดเ้จริญกรรมฐาน  
 (๑๗) ปรับอินทรียห์า้ใหเ้สมอกนั  
 (๑๘) กระทาํวตัถุภายในและภายนอกใหส้ะอาด  
 (๑๙) เวน้จากบุคคลผูโ้ง่เขลาเบาปัญญา ไม่รู้ขนัธ์ ธาตุ อายตนะ อินทรีย ์อริยสจั  
 (๒๐) คบหาสมาคมแต่บุคคลผูมี้ปัญญา รู้รูปนาม รู้พระไตรลกัษณ์ เป็นตน้  
 (๒๑) พิจารณาถึงประเภทแห่งปัญญาอนัลึกซ้ึง อนัเป็นไปในวิปัสสนาภูมิ ๖ มีขนัธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ์๒๒ เป็นตน้ อนัสุขมุคมัภีรภาพ  
 (๒๒) นอ้มใจไปในการกาํหนดนั้น คือนอ้มใจไปตามสติปัฏฐานทั้ง ๔  
 (๒๓) มีโยนิโสมนสิการ คือ การเอาใส่ใจโดยอุบายแยบคาย โดยมีความเพียร มีสติสัมปชญัญะ
อยูเ่สมอ ๆ  
 (๒๔) เพียรพยายามกระทาํใหม้าก ฝึกการกระทาํบ่อย ๆ  



๒๗ 

 ทั้ง ๒๔ ขอ้น้ี เป็นเหตุใหเ้กิดปัญญาขั้นตํ่า (สุตมยปัญญา), ปัญญาขั้นกลาง (จินตามยปัญญา) 
และปัญญาขั้นสูง (ภาวนามยปัญญา) 

(พระพทุธโฆสาจารย,์ พ.ศ,๒๕๕๔, หนา้ ๕๓๔-๕๓๖) 

 ๒.๒.๓ ประเภทของปัญญาในคมัภีร์วสุิทธิมรรคปกรณ์วเิสส  
 ปัญญา ๓ ประเภท  

 ๑) ปริตตารัมมณปัญญา หมายถึง ปัญญาท่ีปรารภธรรมทั้งหลายอนัเป็นกามาวจร คือ ยงัมี
ความยดึมัน่ในความรัก ความใคร่ ความพอใจในอารมณ์อยู ่ 

 ๒) มหคัคตารัมมณปัญญา หมายถึง ปัญญาท่ีปรารภธรรมทั้งหลายอนัเป็น รูปาวจร คือ 
ความยึดมัน่ในรูป และอรูปาวจร คือ ความยึดมัน่อยูใ่นส่ิงท่ีไม่มีรูปเป็นอารมณ์อยู ่ ปัญญาสอง
ประเภทน้ี จดัเป็นโลกิยวิปัสสนาปัญญา  

 ๓) อปัปมาณารัมมณปัญญา หมายถึง ปัญญาท่ีปรารภพระนิพพานอยา่งเดียวจดัเป็น 
โลกุตตรวิปัสสนาปัญญา เพราะเป็นมรรคปัญญา จริงอยูม่รรคปัญญาน้ี แมจ้ะมิไดย้ดึไตรลกัษณ์มี
ความไม่เท่ียงแทแ้ห่งสังขารทั้งหลาย เป็นตน้ ก็เรียกว่า วิปัสสนาไดเ้พราะเตม็ไปดว้ยวิปัสสนากิจ 
หรือเพราะเห็นอยา่งวิเศษซ่ึงลกัษณะอนัแทจ้ริงแห่งพระนิพพาน จดัเป็นโลกุตตรวิปัสสนาปัญญา 
(พระพทุธโฆสาจารย,์ พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา้ ๗๑๖) 
 ปัญญา ๓ ประเภท ในที่บางแห่งท่านใช้คําว่า โกศล แทน คาํว่า ปัญญาเร่ืองโกศลน้ี คือ 
ความฉลาดรอบรู้ มี ๓ ประเภท  
 ๑) อายโกศล เม่ือบุคคลบาํเพญ็ธรรม เช่น การมีศีลบริสุทธ์ิ การปฏิบติัสมถะและวิปัสสนา เป็นตน้ 
อกศุลธรรม คือ ธรรมฝ่ายตํ่าจะเส่ือมส้ินไป กศุลธรรม คือธรรมฝ่ายสูงจะเจริญข้ึนแทน ปัญญาเช่นน้ี 
เรียกวา่ อายโกศล  
 ๒) อบายโกศล เม่ือบุคคลบาํเพญ็ธรรมทั้งหลายอยู ่กศุลธรรมยอ่มเกิดข้ึน แต่อกุศลธรรมเส่ือมไป 
ปัญญาเช่นน้ีเรียกวา่ อบายโกศล  
 ๓) อุบายโกศล เม่ือบุคคลมีความฉลาดในอุบายทั้งหลายทั้งปวง รู้ว่าอะไรดีอะไรชัว่         
อะไรถูกอะไรผดิ เลือกประพฤติในธรรมท่ีเป็นกุศล อนัจะนาํตนไปสู่ความดี ความถูกตอ้ง ความสาํเร็จได ้
ปัญญาเช่นน้ีเรียกวา่ อุบายโกศล 
 ปัญญา ๓ ประเภท  
 (๑) ปัญญาอนักาํหนดหมายเอาขนัธ์ห้าของตน ถือเอาขนัธ์ห้าภายในกายแห่งตนเป็น
อารมณ์แลว้ และนาํไปปรารภพิจารณาใหเ้ห็นเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา เรียกวา่ อชัฌตัตาภินิเวสปัญญา  
 (๒) ปัญญาอนักาํหนดหมายเอาขนัธ์หา้ภายนอก คือกาํหนดถือเอาขนัธ์หา้แห่งผูอ่ื้นเป็น
อารมณ์แลว้ และนาํไปปรารภพิจารณาใหเ้ห็นเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา กดี็ ถือเอารูปวตัถุภายนอก
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ท่ีไม่มีชีวิตเป็นอารมณ์แลว้ และนาํไปปรารภพิจารณาใหเ้ห็นเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ก็ดี เรียกว่า 
พหิทธาภินิเวสปัญญา  
 (๓) ปัญญาอนักาํหนดเอาขนัธ์ห้าท่ีมีอยู่ภายในตนและภายนอกตน ทั้งภายในและภายนอก 
เป็นอารมณ์แลว้ และนาํไปปรารภพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนัตตา เรียกว่า              
อชัฌตัต พหิทธาภินิเวสปัญญา 
 ๒.๒.๔ ระดับของปัญญาในคมัภีร์วสุิทธิมรรคปกรณ์วเิสส  
 ปัญญา ๒ ประเภท  
 ๑) สาสวปัญญา คือ ปัญญาท่ีเป็นอารมณ์แห่งอาสวะทั้งหลาย (คือสนบัสนุนอาสวะ) โดยเน้ือความ  
กคื็อโลกิยปัญญา นัน่เอง  
 ๒) อนาสวปัญญา คือ ปัญญาท่ีไม่เป็นอารมณ์แห่งอาสวะทั้ งหลายเหล่านั้ น                               
(คือ ไม่สนบัสนุนอาสวะ) โดยเน้ือความ กคื็อโลกตุตรปัญญานัน่เอง  
 สาสวปัญญา เป็นปัญญาของชาวโลกท่ียงัมีอาสวกิเลส ใชปั้ญญาไปในทางดาํรงชีพและ
อ่ืน ๆ ส่วนอนาสวปัญญาเป็นปัญญาของพระอริยเจา้ท่ีมีจิตใจบริสุทธ์ิหมดจดปราศจากกิเลสเป็น
ปัญญาท่ีอยูเ่หนือโลกธรรม ทาํหนา้ท่ีเพื่อหนา้ท่ี ไม่ยดึติดในลาภ ยศ สุข สรรเสริญ เป็นปัญญาอนั
เกิดจากการปฏิบติัธรรม เพื่อมาช่วยชาวโลกดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
 (พระพทุธโฆสาจารย,์ พ.ศ.๒๕๕๔, หนา้ ๗๑๔)  
 ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ในคมัภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค กล่าวถึงโลกิยปัญญา ขั้นท่ีเป็น
ศีลธรรมจริยธรรม คือ ขั้นท่ีสอนใหล้ะชัว่ ทาํดี และโลกตุตรปัญญา ขั้นท่ีทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ ปัญญา
ขั้นพิจารณาใหเ้ห็นส่ิงต่าง ๆ  ทั้งหลายตามความเป็นจริง ใชชี้วิตอยูใ่นโลกน้ีอยา่งเหนือโลก คือ การไม่ยดึ
ติดต่อส่ิงทั้งหลายท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ตามความเป็นจริง มีความเป็นอิสระแห่งจิต อนัเกิดมา
จากการยกระดบัจิตข้ึนสู่การปฏิบติั จนรู้แจง้ในวิปัสสนากรรมฐาน  
 
๒.๓ ปัญญาในคมัภีร์อรรถกถา 
 ในคมัภีร์สทัธมัมปกาสินี อรรถกถาขทุทกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ไดก้ล่าวถึงความหมาย
ของปัญญา สรุปความไดว้า่  

  ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เท่ียง โดยความเป็นทุกขว์่า 
ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์และโดยความเป็นอนตัตาว่า ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้น
เป็นอนตัตา ฉะนั้น อนิจจานุปัสสนาน้ี อนับุคคลเจริญทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มยงัชวน
ปัญญา (ปัญญาแล่นไปในวิสยัตน) ใหบ้ริบูรณ์  
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  ปัญญาพิจารณาเห็นทุกขมี์กาํลงั เพราะอาศยัความเห็นใหญ่ คือ สมาธิ ยอ่ม
ชาํแรก ย่อมทาํลายปณิธิ ฉะนั้น ทุกขานุปัสสนาน้ี ย่อมยงนิพเพธิกปัญญา     
(ปัญญาทาํลายกิเลส) ใหบ้ริบูรณ์  
  ปัญญาพิจารณาเห็นอนตัตา (อนตัตานุปัสสนา) ยอ่มยงัมหาปัญญา (ปัญญา
ใหญ่เพราะถึงความเจริญ) ใหบ้ริบูรณ์ เพราะการถึงความเจริญดว้ยเห็นความเป็น
ของสูญ (วา่งเปล่าจากตวัตน) เป็นการถึงความยิง่ใหญ่เพราะความเจริญ  
  ปัญญาพิจารณาเห็นความเบ่ือหน่าย (นิพพิทานุปัสสนา) เพราะเบ่ือหน่ายใน
กฎของอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ยอ่มยงัติกขปัญญา (ปัญญากลา้คม) เพราะสามารถ
เห็นความเบ่ือหน่ายในกองแห่งสงัขารทั้งปวงใหบ้ริบูรณ์  
  ปัญญาพิจารณาเห็นความคลายกาํหนดั (วิราคานุปัสสนา) ยอ่มยงัวิบูลปัญญา 
(ปัญญากวา้งขวาง) ให้บริบูรณ์ เพราะเห็นแจง้ในกฎของอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา  
อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความเจริญอนัมีกาํลงั สามารถคลายกาํหนดัจากสงัขารทั้งปวงได ้ 
  ปัญญาพิจารณาเห็นความดบั (นิโรธานุปัสสนา) ยอ่มยงัคมัภีรปัญญา (ปัญญา
ลึกซ้ึง) ใหบ้ริบูรณ์ เพราะสามารถเห็นความดบัทั้งปวง ดว้ยลกัษณะของความเส่ือม
ในกฎของไตรลกัษณ์ 
  ปัญญาพิจารณาเห็นการสละคืน (ปฏินิสสัคคานุปัสสนา) ยอ่มยงัอสาตปัญญา 
(ปัญญาไม่ใกล)้ ใหบ้ริบูรณ์ ท่ีช่ือวา่ ไม่ใกล ้คือไกลจากเบ้ืองตํ่าจึงสามารถสละคืน
สงัขารทั้งปวง ดว้ยลกัษณะการเห็นแจง้ในกฎของไตรลกัษณ์โดยความเป็นของเส่ือม 

(ข.ุป.อ. ๖๗/๖๕๙/๖๗๗-๖๗๘) 
 

 ๒.๓.๑ ความหมายของปัญญาตามคมัภีร์อรรถกถาในทางพุทธปรัชญาเถรวาท  
 ปัญญา แปลว่า ความรู้แจง้ ในท่ีน้ีหมายเอาวิปัสสนาปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากอนัเกิดจาก            
การปฏิบติัจนรู้แจง้เห็นจริงในกฎของไตรลกัษณ์ (อภิ.วิ. ๓๕/๘๐๔/๔๓๘) 
 ๒.๓.๒ บ่อเกดิของปัญญาตามคมัภีร์อรรถกถาในทางพุทธปรัชญาเถรวาท 
 การพิจารณาเห็นความไม่เท่ียงในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ…               
(เห็นแจง้ในขนัธ์หา้) ตลอดถึงการพิจารณาเห็นความไม่เท่ียงในชราและมรณะ ทั้งท่ีเป็นส่วนอดีต 
อนาคต และปัจจุบนั ลว้นตกอยูภ่ายใตก้ฎของไตรลกัษณ์ คือ เป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา 
 พิจารณาเห็นความสละคืนในรูป เวทนา สัญญาสังขาร และวิญญาณ…ชราและมรณะ             
อนับุคคลเจริญแลว้ ทาํใหม้ากแลว้ ปัญญายอ่มเกิด (ข.ุป.อ. ๖๗/๖๕๙/๖๖๐) 
  
 



๓๐ 

๒.๓.๓ ประเภทของปัญญาตามคมัภีร์อรรถกถาในทางพุทธปรัชญาเถรวาท  
 (ก) ปัญญา ๔ ประเภท  
 ปัญญาในท่ีบางแห่งท่านใช ้คาํวา่ ปฏิสมัภิทา แปลวา่ ปัญญาแตกฉานในดา้นต่าง ๆ  
 (๑) อตัถปฏิสัมภิทา หมายถึง ปัญญาแตกฉานในอรรถ ปรีชาเห็นแจง้ในความหมายเห็น

ขอ้ธรรมขอ้ความย่อ สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปไดโ้ดยพิสดาร เห็นเหตุอย่างหน่ึงก็
สามารถคิดแยกแยะกระจายเช่ือมโยงต่อออกไปไดจ้นล่วงรู้ถึงผล  
 (๒) ธมัมปฏิสัมภิทา หมายถึง ความแตกฉานในธรรม หรือขอ้ธรรมต่าง ๆ สามารถจบั
ใจความคาํอธิบายไดโ้ดยพิสดาร มาตั้งเป็นกระทูห้รือหัวขอ้ได ้ เม่ือมองเห็นผลต่าง ๆ ท่ีปรากฏ 
สามารถสืบสาวกลบัไปหาเหตุได ้เป็นความรู้ในเหตุ หรือความรู้ในธรรม 
 (๓) นิรุกติปฏิสมัภิทา หมายถึง ความรู้แตกฉานในภาษา คือรู้ภาษาต่าง ๆ และสามารถใช้
ถอ้ยคาํช้ีแจงแสดงอรรถและธรรม ให้คนอ่ืนเขา้ใจและเห็นตามได ้ เป็นความรู้เป็นปัญญาในการ
แปลความหมายทางนิรุกติศาสตร์ (ศาสตร์ทางดา้นภาษา)  
 (๔) ปฏิภาณปฏิสมัภิทา หมายถึง ความมีไหวพริบ สามารถเขา้ใจคิดหาเหตุผลไดเ้หมาะสมทนั
ต่อเหตุการณ์ มีความรู้เขา้ใจชดัเจนในส่ิงต่าง ๆ ว่า มีแหล่งท่ีมา มีประโยชน์อยา่งไร สามารถเช่ือมโยง
ความรู้ทั้งหลายเขา้ดว้ยกนั สร้างความคิดและเหตุผลข้ึนใหม่ได ้เป็นปัญญาหรือความรู้ในเร่ืองญาณ 
(ข.ุป.อ. ๖๘/๖๔ - ๖๗/๑๒)  

 (ข) ปัญญา ๗ ประเภท ปัญญา ในท่ีบางแห่งเรียกวา่ อนุปัสสนา  
  (๑) อนิจจานุปัสสนา  การพิจารณาเห็นเป็นของไม่เท่ียง  
  (๒) ทุกขานุปัสสนา  การพิจารณาเห็นเป็นทุกข ์ 
  (๓) อนตัตานุปัสสนา  การพิจารณาเห็นวา่เป็นอนตัตา  
  (๔) นิพพิทานุปัสสนา  การพิจารณาเห็นความเบ่ือหน่าย  
  (๕) วิราคานุปัสสนา  การพิจารณาเห็นความคลายกาํหนดั  
  (๖) นิโรธานุปัสสนา  การพิจารณาเห็นความดบั  
  (๗) ปฏินิสสคัคานุปัสสนา  การพิจารณาการสละคืน 

(ข.ุป.อ. ๖๙/๖๕๙/๖๗๗ - ๖๗๘)  
 

 ๒.๒.๔ ระดับของปัญญาคมัภีร์อรรถกถาในทางพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ระดบัของปัญญาคมัภีร์อรรถกถามี ๒ ระดบั คือ ระดบัโลกิยอภิญญา และระดบัโลกุตตรอภิญญา 

ระดบัโลกิยอภิญญามี ๕ ประการ คือ  
 (๑) อิทธิวิธี แสดงฤทธ์ิได ้ 

 (๒) ทิพโสต หูทิพย ์ 
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 (๓) เจโตปริยญาณ รู้จกักาํหนดใจผูอ่ื้น  
 (๔) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได ้ 
 (๕) ทิพจกัข ุตาทิพย ์ 

 และระดบัโลกตุตรอภิญญามี ๑ ประการ คือ  
 (๖) อาสวกัขยญาณ รู้จกัทาํอาสวะกิเลสใหส้ิ้นไป  

(ข.ุป.อ. ๖๙/๖๕๙/๖๗๗ - ๖๗๘) 
 ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ในคมัภีร์อรรถกถา กล่าวถึงปัญญาท่ีเป็นโลกิยปัญญา เช่น การรู้คิด 
รู้จาํในดา้นภาษาศาสตร์ เป็นตน้ และโลกุตตรปัญญา คือ การรู้แจง้ในกองแห่งสังขารจนถึงการทาํ 
อาสวะกิเลสให้ส้ิน เม่ือเปรียบเทียบกบัปัญญาในพระไตรปิฎก เน้ือความไม่แตกต่างกนัมากนกั  
ส่วนท่ีแตกต่างกนับา้ง คือ สาํนวนการกล่าว การขยายเน้ือความใหก้วา้งออกไปอยา่งพิสดาร ยคุสมยั 
สงัคมส่ิงแวดลอ้ม ของผูป้ระพนัธ์ท่ีต่างบริบทกนัเท่านั้น 
 
๒.๔ ธรรมชาติของความรู้ตามพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ทฤษฎีความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท นั้นเป็นความรู้ท่ีว่าดว้ยความหลุดพน้และวิถีทาง
นําไปสู่ความหลุดพน้จากกิเลสตัณหาซ่ึงเป็นตัวทาํให้เกิดอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งเห็นจริงใน             
พุทธปรัชญาเถรวาทซ่ึงในคมัภีธานปัปทีปิกาและคมัภีอภิธานนปัปทีปิกาสูจิไดร้วบรวมศพัทท่ี์ใช้
เก่ียวกบัความรู้ในพทุธปรัชญาเถรวาทไว ้๑๙ ศพัท ์เพื่อเป็นกญุแจนาํไปสู่ความรู้ท่ีถูกตอ้ง 
 ศพัท ์  คาํแปล 
 ธี    ปัญญาทรงไวซ่ึ้งประโยชน์ 
 ปัญญา  ความรู้ทัว่ 
 พทุธิ   ปัญญาเคร่ืองรู้ 

 เมธา   ปัญญาเคร่ืองกาํจดั 
 มติ   ความคิด ความเห็น 
 มุติ   ความเขา้ใจ 
 ภูริ   ปัญญากวา้งขวาง 
 มนัตา  ความรู้ในคมัภีร์ 
 ปัญญาณะ  ความหมายเหมือนคาํวา่ปัญญา 

 ญาณะ  คาํน้ีรวมคาํกบัคาํว่า ทสัสนะ หมายถึง การรู้ไตรลกัษณ์หรือความรู้ท่ีเกิด
จากสมาธิ เช่น ทิพยจกัข ุ



๓๒ 

 วิชชา   หมายถึง ความรู้ ๓ประเภท คือ ๑) พระเวท ๒) สิปปะหรือศิลปศาสตร์  
๓) ความรู้ท่ีเกิดจากสมาธิและความรู้แบบพทุธิ 

 โยนิ   ความรู้เกิดจากการเขา้ถึงสาเหตุ มกัใชร้วมกบัมนสิการ ไดแ้ก่ การเขา้ใจสาเหตุ 
 ปฏิภาณ  ความแตกฉาน 
 วิปัสสนา  ปัญญาเห็นไตรลกัษณ์ 
 เนปกะ  ปัญญารักษาตน 
 เวทนา  การรู้อารมณ์ 
 ตกักะ  ความคิด 
 วิตกักะ  ความคิด 
 สงักปัปะ  ความคิด (บาลีอภิธรรมนปัทีปิกาพร้อมทั้งสูจิ) 
 ศพัท์ท่ีแสดงมาน้ีมีปรากฏในคมัภีพระไตรปิฎกและคมัภีต่าง ๆ ซ่ึงมีการนาํไปใช้ตาม
ความหมายท่ีแตกต่างกนัไปในเร่ืองนั้น ๆ กล่าวคือความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทซ่ึงเราเรียกว่า 
“ปัญญา” ซ่ึงและคาํวา่ “ปัญญา” น้ีแปลวา่ รู้ทัว่ รู้ชดั ดงัพระบาลีท่ีว่า “ท่ีช่ือว่าปัญญา ก็เพราะอรรถรู้ชดั” 
(ข.ุปฏิ. ๓๑/๗๗/๙๓) และ “ขอ้ท่ีบุคคลรู้ชดันั้น ก็รู้ชดัว่า น้ีทุกข ์น้ีสมุทยั น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา ฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา่เป็นบุคคลผูมี้ปัญญา” (ม.มู. ๑๒/๔๔๙/๔๐๑) 
 ส่วนในวิมุติมรรคกล่าวไวว้่า ปัญญา คือ ความรอบคอบ ญาณ การจาํแนก การกาํหนดหมาย         
การวิจยัท่ีเป็นการศึกษาอนัชาํนาญและชาญฉลาดในการพิจารณากเ็ห็นชดัและได ้ 
 ความรู้ ปัญญา คือ ความฉลาด ปัญญินทรีย ์ปัญญาพละ ปัญญาเหมือนกบัศาสตราวุธและ
ปราสาท ปัญญา คือ ประทีป ปัญญา คือ รัตนะ ความไม่หลง สมัมาทิฐิเหล่าน้ีเรียกวา่ปัญญา 
(พระอภิธรรมปิฏก ธรรมสงัคณี,พ.ศ.๒๕๕๔,หนา้๓๕๙) 
                         ปัญญาหรือความรู้ในพุทธปรัชญานั้นเป็นความรู้ท่ีแจง้ชดัทัว่ถึงลึกซ้ึง นั้นคือมองเห็น
สรรพส่ิงตามความเป็นจริง ไม่ยดึติดหรือหลงงมงายเป็นความรู้ท่ีแจ่มแจง้แทงตลอด ก่อใหเ้กิดแสง
สวา่งตดัทุกขไ์ดอ้ยา่งส้ินเชิงพระพทุธศาสนานั้นมีความแตกต่างจากสาสนาอ่ืนซ่ึงถือว่าเป็นลกัษณะ
หรือเอกลกัษณ์เฉพาะตวัก็ว่าได ้กล่าวคือการเป็นศาสนาท่ีส่งเสริมปัญญาและปัญญาก็เป็นไปใน
ลกัษณะของการใหค้วามสาํคญัแก่ปัญญาบุคคลสอนให้ความรู้ความเขา้ใจดว้ยตวัเองมีลกัษณะเป็น
ปัจจตัตงั คือ รู้แจง้ไดด้ว้ยตนเองไม่มีการบงัคบัให้เกิดศรัทธาหรือเกิดความเช่ือถือดงัพระบาลีท่ีว่า 
“พระธรรมอันพระผูมี้พระภาคเจ้าตรัสไวดี้แล้วอันบุคคลพึงเห็นได้เองไม่ประกอบด้วยกาล                
ควรเรียกใหม้าดูควรนอ้มเขา้มาไวใ้นตนอนัวิญญูชนพึงรู้ไดด้ว้ยเฉพาะตน” (ม.มู. ๑๒/๔๗/๕๐) 
 หมายความวา่ความรู้หรือปัญญาน้ีใครจะทาํใหเ้กิดปัญญาใหก้นันั้นเป็นเร่ืองเป็นไปไม่ได้
ซ่ึงเป็นการให้อิสระแก่บุคคลเขา้มาทดลองให้เห็นประจกัษ์แจง้ดว้ยตนเองพุทธปรัชญาเถรวาท               



๓๓ 

มีแนวทางเป็นของตนเองแตกต่างจากปรัชญาสํานักอ่ืน ๆ ตรงท่ีมีแนวทางมุ่งไปคน้หาความจริง        
(สจัธรรม) ของชีวิตแลว้สอนใหค้น้หาความจริงดว้ยตนเองไม่ใหด่้วนเช่ือถือแต่ใหล้งมือปฏิบติัใหรู้้
แจง้ดว้ยประสบการของตนเองตามหลกัญาณวิทยาในพทุธปรัชญาเถรวาทเป็นหลกั 
 ในคมัภีร์วิสุทธิมรรค เล่ม ๓ ยงัไดก้ล่าวถึงกระบวนการรับรู้โลกภายนอกว่าแยกออกเป็น
ลกัษณะไดแ้ก่ “สญัญา วิญญาณ ปัญญา” 
 คนเราสามารถรับรู้โลกภายนอกไดค้รบทั้ง ๓ ลกัษณะในขณะท่ีสัตวอ่ื์น ๆ รับรู้ได ้๒ ลกัษณะ 
เม่ือเราเห็นดอกมะลิเรารู้ว่าส่ิงน้ีมีรูปร่าง อยา่งน้ี มีอยา่งน้ี กล่ินอยา่งน้ี การรับรู้ในลกัษณะน้ีเรียกว่า
รับรู้ทางวิญญาณต่อมาเม่ือเราเห็นมะลิเราก็จาํไดว้่าส่ิงน้ีเราเคยเห็นมาแลว้ เราสามารถจดจาํได ้            
จดัประเภท แยกแยะส่ิงต่าง ๆ การรับรู้ลกัษณะน้ีเรียกวา่รับรู้ดว้ยสญัญา  
 พทุธปรัชญาเถรวาทเช่ือวา่การรับรู้ ๒ ลกัษณะน้ีสัตวอ่ื์นก็สามารถรับรู้ไดเ้หมือนเราส่วน
การรับรู้ดว้ยปัญญานั้น คนเราสามารถโยงเอาส่ิงต่างท่ีตนประสบมาแลว้มาสร้างองคค์วามรู้ใหม่
โดยไม่เก่ียวขอ้งกับอาตายนะ กล่าวคือปัญญาสัตวอ่ื์นเขา้ใจเฉพาะส่ิงท่ีปรากฏอายตนะของมนั
เท่านั้น การรับรู้ดว้ยวิญญาณและสัญญาในท่ีน้ีหมายถึงการรับรู้ทางประสาทสัมผสัส่วนการรับรู้
ดว้ยปัญญาหมายเอาความเขา้ใจอนัเกิดจากการโยงขอ้มูลท่ีปรากฏแก่ประสาทสัมผสัเขา้ดว้ยกนั เช่น
นาย ก จูงแมวไปในห้องห้องนั้นมีโต๊ะเรียงกนั ๕ แถว แถวละ ๑๐ ตวัทั้งนาย ก และ แมวมองเห็น
โต๊ะเหมือนกนั และรู้ว่าน้ีคือโต๊ะเหมือนกนัแต่ส่ิงหน่ึงท่ีแมวไม่สามารถรับรู้ไดเ้หมือนนาย ก ก็คือรู้ว่า 
“โต๊ะห้องทั้งหมดมีทั้งหมด ๕๐ ตวัน้ีเป็นผลมาจากการใชปั้ญญา น่ีคือขอ้แตกต่างระหว่างคนกบัสัตว”์ 
(สมภาร พรมทา, พ.ศ.๒๕๕๒, หนา้ ๒๕) 
 การแสวงหาความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นมิใช่เป็นการแสวงหาเพื่อตอบสนองความ
อยากรู้เพื่อสร้างทฤษฎีของตวัเองข้ึนมาหากแต่เป็นการแสวงหาความรู้ท่ีมุ่งเขา้เขา้ถึงความจริงท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดวิชชา หรือเพื่อความรู้แจง้อนัจะทาํใหห้ลุดพน้จากทุกทั้งปวงไดไ้ปไดพุ้ทธปรัชญาเถรวาท
เนน้ความรู้ท่ีถูกตอ้งท่ีว่า ความรู้นั้นเม่ือเกิดข้ึนตอ้งทาํลายอวิชชา หรือความไม่รู้จริงซ่ึงถือว่าเป็น
รากฐานของความทุกขท์ั้งปวงของชีวิตไดอ้ยา่งส้ินเชิงความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทน้ีมีหลายระดบั
ดว้ยกนัแต่จุดหมายของความรู้ในพทุธปรัชญาเถรวาทน้ีมีอยา่งเดียวกนัคือตอ้งการท่ีจะดบัอวิชชาทาํ
วิชชาใหเ้กิดข้ึน หรือทาํตวัเองใหพ้น้จากความไม่รู้ไปสู่ความรู้ เพราะว่าไม่มีอะไรท่ีมนุษยจ์ะรู้ไม่ได้
กมี็แต่ส่ิงท่ียงัไม่รู้เท่านั้น (สมคัร บุราวาศ, พ.ศ.๒๕๕๒, หนา้๙๐) 
 ดังนั้น มนุษยมี์ศกัยภาพในการท่ีจะทาํตนเองให้หลุดพน้ไปจากความทุกข์ทาํตนให้
บริสุทธ์ิไดข้อเพียงให้ได้ลงมือปฏิบติัอย่างแทจ้ริง มีสติสัมปัญญชัญญะมัน่คง มีความตั้งใจจริง
สมํ่าเสมอดงัท่ีตรัสไวใ้นอาฬวกสูตรว่า “บุคคลย่อมล่วงทุกขไ์ดเ้พราะความเพียรย่อมบริสุทธิได ้
ดว้ยปัญญา” (ข.ุสุ. ๒๕/๑๘๖/๓๗๐) 



๓๔ 

 พทุธปรัชญาใหค้วามสาํคญัแก่ปัญญามากจากพทุธพจน์ท่ีแสดงใหเ้ห็นนั้นเพราะปัญญามี
ลกัษณะเฉพาะ คือ ปัญญาจะทาํให้บุคคลมีความสงบมีความสงบบริสุทธ์ิทั้งทางกาย วาจา และทางใจ 
ไม่มีเสพเสวยโลกมองเห็นส่ิงทั้งปวงตามความเป็นจริง (ยถาภูตญาณทศันะ) 
 สรุปว่า ธรรมชาติของความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทน้ีมีคุณสมบติัเฉพาะของตวัเองท่ีสาํคญั
จะจดัเป็นความรู้ได ้ก็คือการมีความเช่ือ (ศรัทธา) ความจริงและการพิสูจน์ทดสอบว่าจริงซ่ึงใน        
พทุธปรัชญาเถรวาท หมายถึง “การพิสูจน์ทดสอบดว้ยประสบการของตนโดยตรง (Direct personal 
knowledge) ไม่วา่จะเป็นประสบการทางประสาทสัมผสั หรือประสบการท่ีพน้จากประสาทสัมผสั”
(ลกัษณ์ ปาละรัตน์, ๒๕๓๕, หนา้ ๑๘๑) 
 สําหรับความเช่ือ หรือความศรัทธานั้นความเช่ือท่ีถือไดว้่าเป็นคุณสมบติัอนัหน่ึงของ
ความรู้ทางพุทธปรัชญา คือ ความเช่ือนั้นตอ้งประกอบไปดว้ยปัญญาซ่ึงความรู้ในทางพุทธปรัชญา
ต้องเป็นความจริงพิสูจน์ทดสอบได้ได้ด้วยการลงมือปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์ด้วยตนเอง            
มิใช่เพียงคาํช้ีแนะหรือบอกกล่าวธรรมชาติของความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นถือว่าความรู้ท่ี
ปราศจากอวิชชาจะเป็นความรู้ท่ีตรงตามความเป็นจริงและทาํใหม้นุษยห์ลุดพน้จากทุกขท์ั้งปวงได ้
 ประเภทความรู้ทางพุทธปรัชญา 
 ตามทรรศนะทางพุทธปรัชญาเถรวาทวาทนั้น ส่ิงท่ีจะถือว่าเป็นความรู้นั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ี
เป็นจริงทาํการพิสูจน์ทดสอบลงมือปฏิบติัใหเ้กิดการประจกัษแ์จง้ดว้ยตนเอง ซ่ึงความรู้นั้นสามารถ
ทาํลายกิเลสตัณหาให้หมดไปแล้วยงัเขา้ถึงความส้ินทุกข์ได้ ซ่ึงถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของ              
พทุธปรัชญาเถรวาท  
 ความรู้ในทางพุทธปรัชญาเถรวาท จึงไม่ใช่ความรู้ทัว่ ๆ ไปแต่เป็นการรู้ท่ีทาํให้เกิดแสงสว่าง
ทาํใหม้องเห็นสรรพส่ิงไดต้ามความเป็นจริงเมือกล่าวถึงประเภทของความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท
แลว้พบวามีการแบ่งความรู้ออกไปต่าง ๆ กนัถึงแมว้่าจุดหมายสูงสุดของความรู้มีอยา่งเดียวเท่านั้น
คือความหลุดพน้จากความทุกขท์ั้งปวง 
 โดยพุทธปรัชญาถือว่าความรู้ย่อมเกิดมาจากปัญญาคาํว่า “ปัญญา” ว่าความรอบรู้ รู้ทัว่ 
เขา้ใจ รู้ซ้ึง หมายถึง ความรอบรู้ในส่ิงต่าง ๆ เก่ียวกบัตวัเองส่ิงแวดลอ้มท่ีปรากฏอยู่ในโลกมิได้
หมายถึง ปัญญาท่ีเป็นไปตามอาํนาจของเหตุผลซ่ึงตรงกบัคาํว่า “ความเขา้ใจ”แต่เป็นปัญญาท่ีรู้แจง้
เห็นจริงดว้ยใจจริง ๆ เรียกวา่ “รู้เห็น”ไม่ใช่ “คิดเห็น”ปัญญานั้นมีลกัษณะ ๒ ประการไดแ้ก่ 
 ๑) สหชาติปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญาท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิดเป็นปัญญาท่ีสะสมมาแต่อดีตถ่ายทอดมา
จากดวงจิตสุดทา้ยในภพหลงั ซ่ึงแต่ละคนท่ีสัง่สมมาในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัเป็นอุปนิสยัท่ีติดตวัมา
แต่อดีตและปรากฏในภพปัจจุบนัทางจิตวิทยาเรียกว่า “สัณชาติญาณ” ทางพุทธปรัชญาเรียกว่า          
“ปุพเพกตปุญญตา” 



๓๕ 

 ปัญญาชนิดน้ีเห็นไดช้ดัจากความรู้แจง้อยางรวดเร็วท่ีเรียกว่า I.Q. สูงเช่นการศึกษาเล่าเรียน 
คนท่ีบาํเพญ็ชาติปัญญามา มกัมีชีวิตท่ีดีมีความเฉลียวฉลาด ไหวพริบดี เขา้ใจง่าย มีปฏิภาณ สอนง่าย 
มีความรู้แตกฉาน 
 ๒) โยคปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญาปัญญาความรู้ท่ีเกิดในภพปัจจุบนั เช่น การศึกษา ประสบการณ์ 
และการปฏิบติั โดยโยคยปัญญาแบ่งเป็น ๓ อยา่ง 

  (๑) สุตมยปัญญา  ปัญญาเกิดจาการฟัง การศึกษาเล่าเรียน 
  (๒) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากความคิดหาเหตุผล 
  (๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการอบรมจิต 
 จากในคมัภีร์วิสุทธิมรรค ไดแ้บ่งความรู้ หรือปัญญาออกเป็นหลายปะเภทดว้ยกนัดงัน้ี 
  (๑) ปัญญาท่ีเป็นอยา่งเดียว คือ ปัญญาท่ีสปัยตุดว้ยโลกียมรรค โลกุตรปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญา
ท่ีสมัปยตุดว้ยโลกตุรมรรค 
  (๒) สาสวปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญาท่ีเป็นอารมณ์แห่งอาสวะทั้งหลาย อนาสวปัญญา ไดแ้ก่ 
ปัญญาท่ีไม่เป็นอารมณ์แห่งอาสวะทั้งหลาย 
  (๓) นามวฎัฐาปนปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญาในการกาํหนดรูปขนัธ์ รูปวฎัฐาปนปัญญา ไดแ้ก่
ปัญญาในการกาํหนดรูปขนัธ์ 
  (๔) โสมนสัสหคตปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญาในกามาววจรกุศลจิต ๒ ดวง และในมรรคจิต
ท่ีเป็นจตุตญาณ โดยปัญจกนยั ๑๖ ดวง อุเบกขาสหตปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญาในกาวมวจรกุศลจิตและ         
ในมรรคจิตอนัเป็นไปในปัญจมญาณ ๔ ดวง 
  (๕) ทศันภูมิปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญาในปฐมมรรค ภาวนาภูมิปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญาในมรรค ๓ 
ท่ีเหลือ 
 ๓) ปัญญาท่ีแบ่งเป็น ๓ ระดบัไดแ้ก่  
  (๑) สุตมยปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญาท่ีไดจ้ากการฟัง 
  (๒) จินตามยปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญาท่ีไดจ้ากการคิดของตนเอง 

   (๓) ภาวนามยปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญาท่ีเกิดจาการฝึกปฏิบติัทดลองดว้ยตนเอง 
 ๔) ปริตารัมมนปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญาปัญญาท่ีปรารภธรรมทั้งหลายอนัเป็นกามาจร 
 ๕) มหคัตารัมมนปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญาท่ีปรารพธรรมทั้งหลายอนัรูปาจรและอรูปาวจร 
  (๑) อายโกศล ไดแ้ก่ ปัญญาท่ีรู้ความเจริญ 
  (๒) อปายโกศล ไดแ้ก่ ปัญญาท่ีรู้ความเส่ือม 
  (๓) อุปายโกศล ไดแ้ก่ ความฉลาดในอุบาย 
 



๓๖ 

 ๖) อชัญตัตาภินิเวศปัญญา ไดแ้ก่ วิปัสสนานาท่ีถือเอาขนัธ์ของผูอ่ื้นปรารภไป 
  (๑) พหิทาธานิเวสปัญญา ไดแ้ก่ วิปัสสนาท่ีถือเอาขนัของผูอ่ื้นปรารภไป 
  (๒) อชัญตัตพหิธาภินเวสปัญญา ไดแ้ก่ วิปัสสนาท่ียดึมัน่ทั้ง ๒ อยา่ง 

 ๗) ปัญญา ท่ีแบ่งเป็น ๔ อยา่ง ไดแ้ก่ 
  (๑) ญาณในทุกข ์

  (๒) ญาณในทุกขส์มุทยั 
  (๓) ญาณในทุกขนิโรธ 
  (๔) ญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

 ๘) อรรถปฏิสมัภิทา 
  (๑) ธมัมปฏิสมัภิธา 
  (๒) นิรุติปฏิสมัภิทา 
  (๓) ปฏิภาณปฏิสมัภิทา 

(วิสุทฺธิมคฺคสฺส นามปกรวิเสสสฺส ตติโย ภาโค, พ.ศ.๒๕๒๕, หนา้๖-๑๕) 
 

 การแบ่งความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท  
 ท่านผูรู้้ไดแ้บ่งความรู้ในพทุธปรัชญาเถรวาทออกเป็น ๖ ระดบัดงัน้ี 
 ๑) ความรู้ระดบัวิญญาณหรือการรับรู้ 
  ๒) ความรู้ระดบัสญัญา 
  ๓) ความรู้ระดบัทิฐิ 
  ๔) ความรู้ระดบัอภิญญา 
  ๕) ความรู้ระดบัญาณ 
  ๖) ความรู้ระดบัการตรัสรู้หรือสมัโพธิ 
 ๑) ความรู้ระดับวญิญาณหรือการรับรู้ 
 คือ การรู้แจง้อารมณ์ เป็นความรู้เร่ิมแรก เป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ังเม่ืออายตนะภายใน๖ 
ซ่ึงไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กระทบกบัอายตนะ ภายนอก ๖ คือ รูป เสียง กล่ิน รส ธรรมารมณ์ 
เกิดการรับรู้ข้ึนมาเรียกวา่สมัผสั ๖ ดงัน้ี 
 ๑) ตาสมัผสัรูป เกิดความรู้ข้ึน เรียกว่า จกัษุวิญญาณ เห็น ๒) หูสัมผสักบัเสียง เกิดความรู้ข้ึน 
เรียกวา่ โสตวิญญาณไดย้นิ 
 ๓) จมูกสมัผสักบักล่ิน เกิดความรู้สึก เรียกวา่ หานวิญญาณไดก้ล่ิน 
 ๔) ล้ินสมัผสักบัรส เกิดความรู้ข้ึนเรียกวา่ ชิวหาวิญญาณรู้รส 
 ๕) กายสมัผสัโผฏฐพัพะ เกิดความรู้ข้ึน เรียกวา่ กายวิญญาณรู้ส่ิงท่ีมาตอ้งกาย 



๓๗ 

 ๖) ใจสมัผสักบัธรรม เกิดความรู้ข้ึนเรียกวา่ มโนวิญญาณ รู้เร่ืองท่ีอยูใ่นใจ 
 (ที.ปา. ๑๑/๓๐๗/๒๕๕) 

 ๒) ความรู้ระดับสัญญา 
 ไดแ้ก่ การกาํหนดไดห้มายรู้ในเร่ืองนั้น ๆ จะมีความละเอียดกว่าความรู้ระดบัวิญญาณ
ความรู้ระดบัน้ีเกิดข้ึน โดยอาศยัการเทียบเคียงระหว่างประสบการณ์เดิม หรือความรู้เก่า กบัความรู้ใหม่
เป็นความรู้ท่ีต่อเน่ืองมาจากระดับวิญญาณ แบ่ง ออกเป็น ๖ อย่างตามทางแห่งการรับรู้ คือ รูป 
สัญญา สัททสัญญา คนัธสัญญา รสสัญญา โผฎฐพัพสัญญา และธมัมสัญญา อาจกล่าวไดว้่าความรู้
ระดบัน้ีคือกระบวนการเรียกเกบ็รวบรวมสะสมขอ้มูลของการเรียนรู้วตัถุดิบสาํหรับความคิดนัน่เอง 
 ความรู้สญัญาน้ีเป็นความรู้ลาํดบัจากความรู้ขั้นวิญญาณจึงแบ่งออกแบ่งออกเป็น ๖ อยา่งไดแ้ก่ 
 ๑) รูปสญัญา  ความหมายรู้รูป เช่น ดาํ แดง เขียว ขาวเป็นตน้ 
 ๒) สทัธสญัญา  ความหมายรู้เสียง เช่น เบา ดงั แหลม 
 ๓) คนัธสญัญา  ความหมายรู้กล่ิน เช่น หอม เหมน็  
 ๔) รสสญัญา  ความหมายรู้รส เช่น หวาน ขม เคม็ 
 ๕) โผฏฐพัพสญัญา ความหมายรู้สมัผสัทางกาย เช่น อ่อน ร้อน เยน็ 
 ๖) ธมัมสญัญา  ความหมายรู้อารมณ์ทางใจ เช่น งาม น่าเกลียด เท่ียง เป็นตน้ 

(องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๓๔/๔๑๖) 
 สาํหรับความรู้ในขั้นวิญญาณกบัความรู้ขั้นสัญญาน้ีเกิดข้ึนและมีความสัมพนัธ์กนัอยู่เสมอ
ดงันั้น ความรู้ระดบัสัญญาน้ีคือ กระบวนการเรียกเก็บรวบรวมและสะสมขอ้มูลของการเรียนรู้และ
วตัถุดิบสาํหรับความคิดนัน่เอง 
 ๓) ความรู้ระดับทฐิิ 
 หมายถึง ความรู้ท่ีเป็นทรรศนะ แนวคิด หรือทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จากการฟัง การคิด           
ท่ีเป็นไปตามกระบวนการทางเหตุผล หรืออนุมาน ความรู้ระดบัทิฐิน้ี ตามทรรศนะของพทุธปรัชญาเถรวาท 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทไดแ้ก่ 
 ๑. มิจฉาทิฐิ เป็นความเห็นท่ีผดิจากความเป็นจริง เป็นไปเพื่อสร้างโลกกิเลส 
 ๒. สมัมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบเห็นจริง ไดแ้ก่ การเห็นท่ีถูกตอ้งตามหลกัอริยสัจ ๔ ดงัท่ี
มีพุทธพจน์แสดงไวว้่า “ดูกรภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฐิ คืออะไร คือความรู้ในทุกข ์ความรู้ในสมุทยั 
ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา น้ีเรียกวา่สมัมาทิฐิ” (ที.ม. ๑๐/๔๐๒/๒๖๖) 
 สัมมาทิฐิเท่านั้ นจึงจะเป็นปัญญาท่ีตรงตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทแบ่ง
ออกเป็นและสมัมาทิฐินั้นแบ่งออกเป็น ๒ ระดบั 



๓๘ 

 ๑) โลกียสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบระดับโลกหรือเน่ืองในโลกี เช่น เห็นว่าบาปบุญ            
คุณโทษมีจริง เป็นตน้ ความรู้ขั้นน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่ากมัมสัสกตาญาณ คือ มีความเช่ือว่าสรรพสัตว์
ต่างมีกรรมเป็นของตนเองทั้งส้ิน (อภิ.ว. ๓๕/๘๒๒/๔๔๓) 
 ๒) โลกตรสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบระดบัเหนือโลก ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัอริยสัจ ๔ 
ประการ มีทุกข ์สาเหตุท่ีเกิดทุกข ์การดบัทุกข ์และหนทางการดบัทุกข ์
 ๔) ความรู้ระดบัอภิญญา 
        ความรู้ท่ีเกิดจากความสามารถพิเศษทางจิต โดยอาศยัการฝึกจิตให้มีพลงัความรู้           
โดยไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผสัใด ๆ ทั้ งท่ีเป็นส่ิงทีสามารรับรู้ได้โดย ไม่ข้ึนกับกาลเทศะ         
(Time and Space) แต่อยา่งใดการรับรู้ระดบัสัญญาน้ีเม่ือเกิดข้ึนสามารถรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดเ้กินวิสัยสามญั
มนุษยเ์ราเรียกความรู้น้ีวา่อภิญญามี ๖ ประการ 
 ๑) อิทธีวิธี ความสามารถในการแสดงฤทธ์ิไดห้ลายอยา่ง เช่นคนเดียวทาํใหเ้ป็นหลานคน 
  ๒) ทิพพโสตะความสามารถในการไดย้ินเสียงทั้งเสียงทิพยแ์ละเสียงมนุษยท์ั้งในระยะใกล ้
และไกล หรือเรียกวา่ หูทิพย ์
  ๓) เจโตปริยญาณ การรู้ใจคนอ่ืนสามรถทาํนายไดว้า่เขาคิดอยา่งไรมีจิตอยา่งไร 
  ๔) บุพเพนุวาสานุสสติญาณ ความสารถระลึกชาติในอดีตได ้
  ๕) ทิพพจกัษุ ความสามารถมองเห็นสตัวท์ั้งหลายผูจุ้ติเป็นอนัมากเรียกวา่ตาทิพย ์
  ๖) อาสวกัขญาณ ความรู้ท่ีทาํใหส้ิ้นอาสวะกิเลสทั้งปวง (ที.ปา. ๑๑/๓๕๖/๒๕๖-๒๕๗) 
  ในความรู้ระดบัอภิญญา ๖ น้ีอภิญญา ๕ อยา่งขา้งตน้จดัเป็นโลกียปัญญา คือ เป็นความรู้
ระดับสามญัทัว่ไปผูท่ี้ได้อภิญญาเหล่าน้ีอาจเป็นสัมมาทิฏฐิ หรือมิจฉาทิฏฐิก็ได้ ส่วนอภิญญา             
ขอ้ท่ี ๖ คือ อาสวกัขยญาณ จดัเป็นโลกกุตรอภิญญา เป็นความรู้ระดบัสูงผูไ้ดอ้ภิญญาขอ้น้ีจะเป็น
สมัมาทิฎฐิเท่านั้น 
 ๕) ความรู้ระดับญาณ 
  ความรู้ท่ีเกิดจากการหยัง่รู้สภาวะแห่งความเป็นจริงรวบยอดทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็น
ความรู้ท่ีเกิดเฉพาะภายในตวัของผูรู้้เท่านั้นเป็นการเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรงผ่านขั้นตอนการ
ปฏิบติัตามหลกัไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ความรู้ระดบัญาณน้ีมีขั้นตอนแห่งการเจริญท่ีเรา
เรียกวา่วิปัสสนาญาณ ๙ไดแ้ก่ 
 ๑. อุทยพัญาณ คือ ญาณท่ีเล็งเละเห็นรูปนามมีลกัษณะเกิดข้ึนเส่ือมไปเสมอ ๆ เหมือน
ฟองนํ้าและพยบัแดด ท่ีเกิดข้ึนจากเหตุปัจจยัแลว้แตกดบัไป ฉะนั้น 
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 ๒. ภงัคญาณ คือ ญาณท่ีเลง็เห็นรูปนามมีลกัษณะเคล่ือนสลายไป เหมือนกระแสนํ้ าไหล
ต่อกนัไปเร่ือย ๆ เห็นความเกิดดบัมีลกัษณะอยา่งเดียวกนัโดยตลอดและเปล่ียนสภาพหน่ึงไปสู่อีก
สภาพหน่ึง คือ เกิดดบันัน่เอง 
 ๓. ภยตูปัฎฐานญาณ คือ ญาณท่ีเลง็เห็นรูปนามเป็นส่ิงน่าสะพรึงกลวัปรากฏประหน่ึงว่า
เป็นทุกขโ์ทษมีภยันานาชนิด เม่ือเกิดมีรูปนามข้ึนมาแลว้จะไม่ใหเ้กิดทุกนั้นเป็นไปไม่ได ้
 ๔. อาทีนวญาณ คือ ญาณเลง็เห็นรูปนามเตม็ไปดว้ยทุกขโ์ทษท่ีน่าเบ่ือหน่ายท่ีสุดเป็นท่ีประชุม
ของโรคภยัไขเ้จบ็ทุกชนิดไม่น่าอภิรมยย์นิดีแต่อยา่งใด 
 ๕. นิพพิทาญาณ คือ ญาณเลง็เห็นรูปนามเป็นส่ิงน่าเบ่ือยิ่งข้ึนจนถอนจากกามราคะออก
จากรูปนามได ้รู้สึกเบ่ือหน่ายต่อรูปนามนั้นเป็นอยา่งมาก 
 ๖. มุญจิตุกมัยตาญาณ คือ ญาณเลง็เห็นเหตุผลว่าเม่ือไม่มีรูปนามภยัอนัตรายน่าเบ่ือหน่าย 
ยอ่มไม่มี จึงเกิดความพอใจใคร่จะหนีใหพ้น้จากรูปนาม 
 ๗. ปฎิสังขารญาณ คือ ญาณเลง็เห็นเหตุผลเป็นเคร่ืองปลดปล่อยตนจากรูปนาม คือ เหตุ
แห่งปัจจยัปรุงแต่งนามแจ่มแจง้ตามความเป็นจริง เม่ือเห็นเหตุปัจจยัของรูปนามยงัอยูจ่ะปรารถนา
ให้รูปนามนั้นดบัไปก็ยอ่มไม่ได ้เม่ือกาํจดัเหตุแห่งปัจจยัรูปนามไดแ้ลว้ เม่ือนั้นนามรูปย่อมดบัไป 
อวิชชา ตณัหา อุปาทาน กรรม เป็นเหตุปัจจยัสร้างรูปนามข้ึนมา อาหารเป็นปัจจยัสืบต่อรูปกายให้
เจริญอายตนะและผสัสะเป็นปัจจยัสืบต่อนามกายใหเ้ป็นไป เม่ือพิจารณาเห็นเหตุผลดงัน้ี จิตยอ่มมี
กาํลงัมัน่คงดาํเนินไปในแนวทางเพ่ือกาํจดัเหตุปัจจยัของรูปนามยิง่ข้ึน 
 ๘. สังขารุเปกขาญาณ คือ ญาณเล็งเห็นเหตุผลว่า รูปนามเป็นไปตามเหตุปัจจยัของมนั
และเป็นธรรมดาตอ้งมีการเปล่ียนแปลง เป็นส่ิงบีบคั้น ไม่อยูใ่นอาณติัของใครจะไปฝืนธรรมดาของ
มนัยอ่มเป็นการไม่สมควร แลว้วางใจเป็นกลางในรูปนามไม่ดีใจเสียในความเปล่ียนแปลงของสงัขาร 
 ๙. สัจจานุโสจานุโลกามิกญาณ คือ ญาณเล็งเห็นอริยสัจธรรม ๔ ประการอย่างแจง้ชดั
ตามกาํลงัของญาณทรรศนะนั้น แลว้กาํจดักิเลสใหข้าดไปตามกาํลงัของอริมรรคญาณท่ีเกิดข้ึนถึง ๔ 
ขั้นตามลาํดบัขั้นสุดทา้ยสามารถทาํลายอาสวะใหห้มดส้ินไปจากตวัเองโดยส้ินเชิง ผูบ้รรลุถึงขั้นน้ี
เรียกวา่พระอรหนัต ์(ข.ุปฏิ. ๓๑/๑/๑-๕) 
 ๖) ความรู้ระดับตรัสรู้หรือสัมโพธิ 
  ความรู้ระดบัญาณชั้นสูงในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ เป็นญาณ ท่ีรู้ว่าตนหลุดพน้จาก
สภาวธรรมฝ่ายสงัขตะทั้งปวง และเม่ือไดบ้รรลุโลกุตรธรรม ก็รู้ว่าตนไดอ้ยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้กิจท่ี
พึงทาํทุกอยา่งไดท้าํสาํเร็จแลว้ไดบ้รรลุโลกกุตรธรรมเป็นอิสระจากโลกียธรรมทั้งมวลโดยสมบูรณ์
ไม่มีกิจท่ีตอ้งทาํอีกต่อไป ความรู้ระดบัน้ีจะเกิดข้ึนมาได ้ตอ้งมีเง่ือนไข ๓ ประการ คือ ไดป้ฏิบติั
ตามอริยมรรคมีองค ์๘ บริบูรณ์ดว้ยดี มีความรู้ระดบัญาณเกิดข้ึนแลว้โดยสมบูรณ์และเกิดความ
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เปล่ียนแปลง ๕ ประการ คือ เปล่ียนแปลงทางปัญญา เปล่ียนแปลงทางคุณภาพจิตเปล่ียนแปลง
ทางดา้นอารมณ์ทางทศันคติและเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม  
(บุญมี แท่นแกว้, พ.ศ.๒๕๒๓, หนา้ ๕๕) 
 ในความรู้ทั้ง ๖ ระดบัน้ี เราสามารถแบ่งออกได ้๒ ระดบัใหญ่ ๆ คือ ความรู้ระดบัวิญญาณ 
ความรู้ระดบัสัญญา ความรู้ระดบัทิฏฐิ และความรู้ระดบัอภิญญา ๕ ขอ้ ขา้งตน้จดัว่าไดเ้ป็นความรู้ 
ระดบัโลกียะส่วนอภิญญา ขอ้ท่ี ๖ คือ อาสวกัขยญาณ กบัความรู้ระดบัญาณและความรู้ระดบัตรัสรู้
หรือสมัโพธิจดัเป็นความรู้ระดบัโลกตุระ  
 การแบ่งความรู้ออกเป็นอย่างน้ีอาศยัเป้าหมายของพุทธปรัชญาคือการหลุดพน้จากทุกข์
ทั้งปวงเป็นหลกั ความรู้ระดบัโลกียะ คือ ระดบัวิญญาน ระดบัสญัญา ระดบัทิฐิและระดบัอภิญญา ๕ 
ขอ้ขา้งตนยงัไม่ถือว่าเป็นความรู้ตามทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท เน่ืองจากยงัไม่สามารถทาํให้
หลุดพน้จากความทุกขแ์ต่เป็นไปเพื่อเสพเสวยโลกพอกพูนกิเลสให้เพิ่มพูนข้ึนส่วนความรู้ระดบั
โลกตุระ คือ อภิญญา ๖ และความรู้ ระดบัญาณ และความรู้ระดบัตรัสรู้หรือสมัโพธินั้นเป็นความรู้ท่ี
แทจ้ริงเป็นความรู้ท่ีตรงตามเป้าหมายของพทุธเถรวาทนัน่คือความรู้ท่ีสามารถทาํลายอวิชชาใหห้มด
ไปและเขา้ถึงความเป็นพระอริยบุคคล คือ พระอรหนัตไ์ดใ้นท่ีสุด  
(เดือน คาํดี, พ.ศ.๒๕๓๔, หนา้ ๑๒๗) 
 การปฏิบติัตามอริยสจั ๔ ประการ ไดแ้ก่ 
 ๑) ทุกข ์คือ ความทุกขท์างกายและทางใจหรือปัญหาต่างๆในชีวิตเรา 
 ๒) สมุทยั คือ เหตุใหเ้กิดทุกขห์รือปัญหาของชีวิต 
 ๓) นิโรธ คือ ความดบัทุกขห์รือการแกปั้ญหา 
 ๔) มรรค คือขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกขห์รือวิธีแกปั้ญหาของชีวิต  
 ในประการท่ี ๔ มรรคไดแ้ก่มีปัญญาอนัเห็นชอบว่าส่ิงน้ีทุกข ์ส่ิงน้ีเหตุให้เกิดทุกข ์ส่ิงน้ี
ความดบัทุกข ์ส่ิงน้ีทางใหถึ้งความดบัทุกข ์ 
 อริมรรคมีองค ์๘ ประการ ไดแ้ก่ 
 ๑) สมัมาทิฐิ คือ ปัญญาอนัเห็นชอบ ไดแ้ก่ การเห็นแจง้ในอริยสจั ๔ 
  - ทุกขปั์ญหาต่าง ๆ ของการใชชี้วิตในสงัคม 
  - เหตุเกิดทุกขท่ี์ทาํใหเ้กิดทุกข ์หรือปัญหานั้น ๆ  
  - ความดบัทุกข ์หรือวิธีแกข้จดัปัญหานั้นใหส้ิ้นไป 
  - ขอ้ปฏิบติัถึงความดบัทุกข ์หรือแนวทางทาํใหปั้ญหานั้นส้ินไป 
 ๒) สมัมาสงักปัปะ คือ ความ ดาํริชอบมี ๓ ประการ ไดแ้ก่ 
   - ดาํริท่ีจะออกจากกามรู้จกัประมาณ เป็นตน้ 



๔๑ 

  - ดาํริในการไม่พยาบาทปองร้ายผูอ่ื้น 
  - ดาํริในการไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 
 ๓) สมัมาวาจา คือ เจรจาชอบไดแ้ก่ การเวน้จากวจีทุจริต ๔ อยา่ง ไดแ้ก่ 
  - เวน้จากการพดูเทจ็ 
  - เวน้จากการพดูส่อเสียด 
  - เวน้จาการพดูคาํหยาบ 
  - เวน้จาการพดูเพอ้เจอ้ เหลวไหลไร้สาระ 
 ๔) สัมมากมัมนัตะ คือ ทาํการงานชอบโดยประการท่ีไม่ผิดกฎหมายบา้นเมืองผิดศีลธรรม
ไดแ้ก่ เวน้จากการทุจริต ๓ อยา่งดงัน้ี 
  - เวน้จากการเบียดเบียน ฆ่าสตัวต์ดัชีวิต 
  - เวน้จากการลกัขโมย และการฉอ้ฉล 
  - เวน้จากการประพฤติผดิในกาม 
 ๕) สมัมาอาชีวะ คือ เล้ียงชีวิตชอบเวน้จากการเล้ียงชีพในทางท่ีผดิ ๕ อยา่ง ดงัน้ี 
  - เวน้จาการคา้ขายเคร่ืองประหารมนุษยแ์ละสตัว ์
  - เวน้จากการคา้ขายมนุษยไ์ปเป็นทาส 
  - เวน้จากการคา้สตัวส์าํหรับฆ่าเป็นอาหาร 
  - เวน้จากการคา้ขายนํ้าเมา และยาเสพติดชนิดต่างๆ 
  - เวน้จาการคา้ขายยาพิษ 
 ๖) สมัมาวายามะ คือ มีความเพียรชอบ ๔ อยา่งไดแ้ก่ 
  - เพียรระวงัมิใหบ้าปหรือความชัว่เกิดข้ึน 
  - เพียรละบาปหรือความชัว่ท่ีเกิดข้ึนแลว้ 
  - เพียรรักษากศุลหรือความดีท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหค้งอยู ่
  - เพียรทาํกศุลหรือความดีใหเ้กิดข้ึน 
 ๗) สัมมาสติ คือ การระลึกชอบดว้ยการระลึกสติปัฏฐาน ๔ ไดแ้ก่ การพิจารณากายในกาย 
เวทนา จิต ธรรม ดงัน้ี 
  - พิจารณากาํหนดลมหายใจ เม่ือหายใจเขา้ออกสั้น-ยาวกรู้็ 
  - พิจาณาเวทนาเม่ือรู้สึกสุข, ทุกข ์หรือเฉย ๆ มีราคะ โทสะ โมหะหรือไม่ 
  - พิจารณาจิตไดว้า่จิตเศร้าหมองหรือผอ่งแผว้ รู้เท่าทนัความนึกคิด 
  - พิจารณาธรรมใหเ้กิดปัญญาไดว้า่อารมณ์อะไรไดผ้า่นเขา้มาในใจ 
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 ๘) สมัมาสมาธิ คือ การตั้งใจชอบ เป็นการทาํจิตใหส้งบระงบัจากกิเลส เคร่ืองเศร้าหมอง
ให้มีอารมณ์แน่วแน่เป็นอนัเดียว เพื่อให้จิตจดจ่อไม่ฟุ้ งซ่าน รู้จกัผ่อนคลาย หาอารมณ์อนัไม่เป็นโทษ
ใหจิ้ตยดึ จะไดไ้ม่พร่าไปหลายทาง การเจริญรูปญาณ ๔ และอรูปญาน ๔ ซ่ึงกล่าวไดว้่าอริยมรรคมี
องค ์๘ ประการน้ี เป็นปัญญา หรือความรู้ท่ีพทุธปรัชญาเถรวาทถือวา่เป็นปัญญาขั้นสุดยอด  
 ฉะนั้น ในเวลาปฏิบติันั้น เราพึงปฏิบติัตามอริยสัจ ๔ ประการขา้งตน้เพื่อให้เกิดญาณ ๓ 
อาการ ๑๒ ในอริยสจั ๔ ประการ ดงัท่ีพระพทุธเจา้ไดต้รัสรู้ไวว้า่ดงัน้ี 

  ภิกษุทั้งหลายเม่ือญาณ ทสัสนะตามความเป็นจริง อนัมีรอบ ๓ อาการ ๑๒ 
ในอริยสัจส่ีของเราบริสุทธ์ิแล้วเราจึงปฏิญาณว่าตนเป็นผูต้รัสรู้อนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณในโลกน้ี พร้อมทั้ง เทวโลก มารโลก พรหมโลก  (วิ.ม. ๔/๑๓-๗/
๑๗-๓๒)    การรู้อริยสัจจส่ี นั้นคือการเกิด จกัษุ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลกะข้ึน
ในความเป็นจริงเหล่านั้นใน ๓ ลกัษณะคือ 

 ๑) รู้สภาวะหรือตวัความจริงแต่ละอยา่งคืออะไร เรียกวา่ สจัญาณ 
 ๒ )รู้หนา้ท่ี คือรู้วา่จะตอ้งปฏิบติัต่อความจริงแต่ละอยา่งนั้นอยา่งไร เรียกวา่ กิจจญาณ 
 ๓) รู้เชิงประเมินหรือตรวจสอบ คือ รู้ว่าส่ิงท่ีควรรู้และควรทาํใน ๒ ขอ้แรกไดก้ระทาํ
เรียบร้อยแลว้ เรียกวา่ กตญาณ 
 ลกัษณะของสัจญาณ คอื 

ทุกข ์คือ ชาติ ชรา มรณะ 
    เหตุทาํใหเ้กิดทุกข ์คือ ตณัหา 
    ภาวะดบัทุกข ์คือ ตณัหาดบัไม่เหลือ 
    วิธีการท่ีนาํไปสู่ภาวะดบัทุกข ์คือ มรรค๘ 
 ลกัษณะของกจิญาณ คอื 
     ทุกขเ์ป็นส่ิงท่ีควรรู้ 
     ตณัหาเป็นส่ิงท่ีควรละ  
     นิโรธเป็นส่ิงท่ีควรทาํใหแ้จง้ 
     มรรคเป็นส่ิงท่ีควรทาํใหส้มบูรณ์ 
 ลกัษณะของกตญาณ คอื 
     ทุกข ์รู้แลว้ 
     ตณัหา ละ 
     นิโรธ ทาํใหแ้จง้แลว้ 
     มรรค ทาํใหส้มบูรณ์ 

รู้วา่ 

รู้วา่ 

รู้วา่ 



๔๓ 

  ญาณ ๓ น้ีรวมเรียกว่า ยถาภูตญาณ หลกัการเกิดญาณทั้ง ๓ แลว้พระพุทธองค ์จึงทรง
ประกาศพระองคว์่า ไดต้รัสรู้แลว้ซ่ึงส่ิงท่ีพระองคท์รงแสดงไวใ้นธรรมจกักปัวตัตนสูตร ซ่ึงกล่าว
โดยสรุป คือ  
 ๑) หลกัความจริง  คือ อริยสจัส่ี 
 ๒) หลกัความรู้  คือ ญาณ ๓ 
 ๓) หลกัปฏิบติั  คือ มชัฌิมาปฏิปทา 
 ซ่ึงเป้าหมายของการปฏิบติั คือ ปัญญา (จกัษุ ญาณ อภิญญา สมัโพธะ) และนิพพาน 
ตารางที ่๒.๑ แสดงญาณ ๓ หรือ รอบ ๓ อาการ ๑๒ ในอริยสัจ ๔  

 

(สจัจอนัประเสริฐ,พ.ศ.๒๕๑๙,๒๘๕-๒๘๖) 
 จากตารางขา้งต้นเราสามารถสรุปได้ว่าความรู้ในพุทธปรัชญานั้ นย่อลงในญาณ ๓ 
ประการไดแ้ก่ 
  ๑) สจัญาณ ไดแ้ก่ ความหยัง่รู้ในอริยสจั ๔ 
 ๒) กิจญาณ ไดแ้ก่ ความหยัง่รู้กิจท่ีตอ้งทาํในอริสจั ๔   

ญาณ ไดแ้ก่ ความหยัง่รู้วา่กิจท่ีตอ้งทาํในอริยสจั ๔ ไดท้าํสาํเร็จแลว้ (ส.ํม. ๑๙/๑๖๗/๕๓๐) 

อริยสัจส่ี สัจจญาณ กจิญาณ กตญาณ 

 
ทุกข์ 

ความทุกขแ์ห่งชีวิตมี
อยู่จริงชีวิตคลุกเคลา้
ไปดว้ยความทุกขจ์ริง 

รู้วา่ความทุกขเ์ป็นส่ิง
ท่ีควรกําหนดรู้  คือ 
ควรกาํหนดใหรู้้ 
(ปริญญเญยยธรรม) 

รู้ไดว้า่กาํหนดรู้แลว้ 

สมุทยั สมุทยัคือตณัหาเป็น
เหตุใหเ้กิดทุกขจ์ริง 

รู้ว่าสมุทยั คือตณัหา
เ ป็ น ส่ิ ง ค ว ร ล ะ
(ปหาตพัพธรรม) 

รู้วา่ไดล้ะแลว้ 

นิโรธ นิโรธ คือความดับ
ทุกข์มีอยู่จริงความ
ทุกข์สามารถดับได้
จริงโดยการดบัตณัหา 

รู้ว่านิโรธควรทาํให้
แจง้ข้ึนในใจ 
(สจัฉิกาตพัธรรม) 

รู้วา่ทาํใหแ้จง้แลว้ 

มรรค มรรคมีองค์ ๘ เป็น
ทางนํา ไป สู่คว าม  
ดบัทุกข ์

รู้ว่ ามรรคเป็นส่ิง ท่ี
ควรอบรบบาํเพญ็ให้
เกิดมี (ภาเวตพัพธรรม) 

รู้ว่ าได้เจ ริญอบรบ
เตม็ท่ีแลว้ 



๔๔ 

 จากญาณ ๓ ประการน้ีเป็นเคร่ืองยืนยนัไดว้่า ความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นตอ้งเป็น
ความรู้เก่ียวกบัชีวิตของมนุษย ์วิธีการแกไ้ขปัญหา และขั้นตอนการแกปั้ญหา กล่าวไดว้่าความรู้ตอ้ง
ควบคู่กบัการปฏิบติัธรรมนัน่เอง 
 ฉะนั้น ผูเ้รียนรู้อริยสจัส่ี ท่ีเราเรียกไดว้า่รู้จริง รู้แลว้พน้ทุกขไ์ดซ่ึ้งตอ้งรู้ท่ีประกอบไปดว้ย
ญาณ๓ อาการ ๑๒ น้ี ส่วนคนสามญันั้นรู้เป็นเพียงความจาํไม่ใช่ความรู้แท ้เพราะยงัปฏิบติัตามท่ีรู้
ไม่ได ้ในส่ิงท่ีเราควรทราบเพ่ิมเติมวา่ใหเ้ห็นภาพกวา้งออกไปดงัน้ี 
 - ทุกข ์คู่กบักิจ คือ ปริญญา หมายความว่าส่ิงท่ีควรกาํหนดรู้ ดงันั้นทุกและธรรมทั้งหลาย
ท่ีมีอยู่ในจาํพวกปัญหาหรือท่ีตั้งแห่งปัญหา เรา จึงรวมเรียกว่าปริญเญยธรรม ไดแ้ก่ ธรรมท่ีควร
กาํหนดรู้ 
 - สมุทยัคู่กบักิจ คือ ปหานะ หมายความว่าเป็นส่ิงท่ีควรละ หรือกาํจดัดงันั้นตณัหาและ
ธรรมจาํพวกทาํใหเ้กิดปัญหาเป็นสาเหตุของทุกข ์เช่น อวิชชา โลภะ โทสะ อุปาทาน เป็นตน้จึงรวม
เรียกวา่ ปหาตพัพธรรม ไดแ้ก่ กรรมท่ีควรละ 
 - นิโรธคู่กบักิจ คือ สัจฉิกิริยา หมายความว่าน เป็นส่ิงท่ีควรทาํใหแ้จง้ หรือควรบรรลุดนั
นั้นนิพพานฉิกาตพัพธรรม ไดแ้ก่ ธรรมท่ีควรทาํใหแ้จง้ 
 - มรรคคู่กบักิจ คือ ภาวนา หมายความว่า เป็นส่ิงท่ีควรเจริญคือดาํเนินการดงันั้นมรรค            
มีองค์ ๘ และธรรมทั้ งหลายท่ีเป็นขอ้ปฏิบัติต่าง ๆ เป็นวิธีการเขา้ถึงจุดหมาย จึงรวมเรียกว่า 
ภาเวตพัพธรรม ไดแ้ก่ ธรรมท่ีควรเจริญ 
 ธรรมทั้งหมดหรือส่ิงทั้งหลายทั้งปวงรวมจดัอยู่ในธรรม๔ จาํพวกน้ีไม่หลงเหลือและ
อริยสจัส่ีนั้นสามารถยอ่ลงเป็นสองประเภท 
 ๑) อริยสจัส่วนเหตุ คือ สมุทยั และมรรค 
 ๒) อริยสจัส่วนผล คือ ทุกข ์และนิโรธ 
     สมุทยัเป็นเหตุ ทุกขเ์ป็นผล มรรคเป็นเหหตุนิโรธเป็นผลฉะนั้นคุณค่า หรือประโยชน์
ของมชัฌิมาปฏิปทาตามนยัแห่งปฐมเทศนาจึงมีอยู ่๖ ประการซ่ึงไดแ้ก่ 
 ๑) ทาํใหเ้กิดดวงตา (จกฺขกุรณี) ไดแ้ก่ เกิดดวงตาเห็นสรรพส่ิงตามความเป็นจริง 
 ๒) ทาํใหเ้กิดญาณหรือปัญญา (ญาณกรณี) ไดแ้ก่ เกิดปัญญาในการเขา้ถึงความจริง 
 ๓) เป็นไปเพื่อความสงบ (อุปสมาย) ไดแ้ก่ สงบระงบัความสงสยัต่าง ๆ ลงได ้
 ๔) เป็นไปเพื่อความรู้ยิง่ (อภิญญาย) ไดแ้ก่ ความรู้ยิง่ในสภาวธรรมทั้งปวง 
 ๕) เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ (สมฺโพธาย) ไดแ้ก่ สามารถทาํลายความไม่รู้ทั้งมวลลงได ้
 ๖) เป็นไปเพื่อนนิพพาน (นิพฺพานายะ) ไดแ้ก่ นาํไปสู่ความสุขนิจนิรันดร 



๔๕ 

 อริยสัจส่ีอนัเป็นแก่นสาํคญัของปฐมเทศนาน้ี พระพุทธเจา้ทรงยนืยนัว่า จกัร คือ ธรรมท่ี
พระองคท์รงหมุนไปแลว้น้ีใคร ๆ จะหมุนกลบัไม่ไดใ้ครหมุนกลบัก็เป็นการหมุนไปสู่ทางท่ีผิด           
พระปัญญาการตรัสรู้ของพระองคจึ์งเป็นความจริงสากลอนัมีรากฐานอยูท่ี่เหตุผลและเป็นความจริง
อนัจาํเป็นท่ีสุด คือ ใครขดัแยง้ความจริงน้ีผูข้ดัแยง้กเ็ป็นผูผ้ดิเอง  
 เหตุสําคญัในการแทงทะลุอริยสัจ คือ การละตณัหาไดก้ารท่ีจะละตณัหาไดต้อ้งอาศยั      
การเดินตามมรรคมีองค ์๘ เม่ือมรรคมีองค ์๘ บริบูรณ์เป็นมรรคสมงัคี คือ การรวมกนัอยา่งสมส่วน
ทาํหนา้ท่ีทาํลาย ตณัหา อุปทาน อวิชชาใหพ้ินาศ การเห็นแจง้ในพระนิพพานก็เกิดข้ึน ความทุกขใ์น 
สงัสารวฏั ทั้งมวลกส้ิ็นไป  
 ความจริง หรือส่ิงท่ีมีท่ีพระพุทธเจา้ทรงรู้ หรือทรงคน้พบซ่ึงนอกจาก อริยสัจส่ี ปฏิจสมุปบาท 
ไตรลกัษณ์ แลว้ท่านยงัคน้พบความจริงอีกมากมายซ่ึงพระองคท์รงสรุป ไวเ้ป็นประเภท หรือเร่ือง
สาํคญั ๑๐ ประเภทไดแ้ก่ 
 ๑) ฐานาฐานญาณ  รู้วา่อะไรเป็นไปไดอ้ะไรเป็นไปไม่ได ้
 ๒) วิปากญาณ  รู้วา่กรรมอะไรมีผลอยา่งไร 
 ๓) ปฏิปทาญาณ  รู้แนวปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่ภพภูมิต่างๆ 
 ๔) นานาธาตุญาณ  รู้วา่ในจกัรวาลน้ีมีธาตุต่างๆมากมาย 
 ๕) นานาธิมุตติกญาณ  รู้แนวโนม้ของจิตใจมนุษยว์า่มีมากมายหลายอยา่ง 
 ๖) อินทรียปริโยปริยติัญาณ รู้ความบกพร่องสมบูรณ์ทางสติปัญญาของคน 
 ๗) วิฏฐานญาณ  รู้วิธีปฏิบติัเพื่อออกจากกิเลส 
 ๘) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ  รู้ระลึกชาติในอดีตของตนเอง 
 ๙) จุตูปปาตญาณ  รู้การเกิดการตายของสตัวท์ั้งหลาย 
 ๑๐) อาสวกัขยญาณ  รู้ความหมดกิเลสของตน  

(อง.ทสก. ๒๔/๒๑/๓๔) 
 ความรู้ ๑๐ อย่างนีก้ล่าวโดยสรุปกมี็ ๓ ลกัษณะ คอื 
 - ส่ิงท่ีมีกรู้็วา่มี ส่ิงท่ีไม่มีกรู้็วา่ไม่มี 
 - ส่ิงท่ีเลวกรู้็วา่เลว ส่ิงท่ีดีกรู้็วา่ดี 
 - ส่ิงท่ียงัมีท่ียิง่กวา่ กรู้็วา่ยงัมีท่ียิง่กวา่ ส่ิงท่ีไม่มีอะไรยิง่กวา่กรู้็วา่ไม่มีอะไรยิง่กวา่ 
 บรรดาส่ิงทั้งหลายท่ีทรงรู้นั้นกส็รุปได ้๓ ลกัษณะ คือ 
 - บางส่ิงเป็นส่ิงท่ีควรรู้ กท็รงรู้แลว้ (ญาตยฺย ํญสฺสติ) 
 - บางส่ิงเป็นส่ิงท่ีควรเห็น กท็รงเห็นแลว้ (ทฏฺฐยฺย ํทกฺขติ) 
 - บางส่ิงเป็นส่ิงท่ีควรทาํใหแ้จง้ กท้รงทาํใหแ้จง้ (สจฺฉิกตยฺย ํสจฺฉิ) 



๔๖ 

 ในท่ีสุดพระองคก์็ทรงสรุปว่า “บรรดาความรู้ หรือญาณทั้งหลายนั้น ยถาภูตญาณ คือ
ความรู้ตามจริงถือวา่ยอดเยีย่ม 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) ท่านไดแ้บ่งความรู้ไวห้ลายนยัพอสรุปไดด้งัน้ี 
 ๑) จาํแนกความรู้ตามสภาวะของขนัธ์ ๕ แบ่งออกเป็น ๓ ประการ ไดแ้ก่ 
  (๑) สญัญา ไดแ้ก่ ความรู้ทั้งหมดท่ีอยูใ่นสญัญาซ่ึงกคื็อ ความจาํไดห้มายรู้อารมณ์ 
  (๒) วิญญาณ ไดแ้ก่ ความรู้ทั้งหมดท่ีอยู่ในหมวดวิญญาณขนัธ์เป็นความรู้ยืนโรงท่ี
เป็นกิจกรรมประจาํจิต 
  (๓) ปัญญา ไดแ้ก่ ความรู้หลกัในหมวดสงัขารขนัธ์ 
 ๒) จาํแนกความรู้โดยทางรับรู้ โดยยดึถืออายตนะหรือทวารเป็นหลกั มี ๒ ประเภทดงัน้ี 
  (๑) ความรู้ทางปัญจทวาร คือ ความรู้ท่ีไดม้าโดยการเห็น การสดบัฟัง การรับรู้ กล่ิน
ทางจมูก การสมัผสัทางล้ินและรู้สึกทางกาย 
  (๒) ความรู้ทางมโนทวาร คือ ความรู้ท่ีรู้ไดด้ว้ยใจ 
 ๓) จาํแนกโดยพฒันาการทางปัญญาภายในบุคคลอยู่ในขอบเขตของการฝึกฝนอบรม     
มี ๓ ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
  (๑) สญัญา คือ ความรู้ท่ีเกิดจากการกาํหนดหมาย หรือจาํไดห้มายรู้ 
  (๒) ทิฐิ คือ ความเห็น ความเขา้ใจโดยนัยเหตุผลเป็นความรู้ท่ีมีการสรุปกลัน่กรอง
ยอมรับเขา้เป็นของตน 
  (๓) ญาณ คือ ความรู้ ความหยัง่รู้ 
 ๔) จาํแนกโดยกิจกรรมแลผลงานของมนุษยเ์น่ืองมาดว้ยการปฏิบติัทางสังคมมีอยู่ ๓ 
ประการดงัน้ี 
  (๑) สุตะ คือ ความรู้ท่ีไดจ้ากการสดบั เล่าเรียน หรือการถ่ายทอดกนัต่อๆมา 
  (๒) ทิฐิ คือ ความเห็น ทฤษฎี ลทัธิ ความเช่ือต่างๆ 
  (๓) ญาณ คือ ความรู้ ความหยัง่รู้ ความรู้บริสุทธ์ิตรงตามสภาวะ 
 พุทธปรัชญา แบ่งความรู้ออกเป็นหลายระดับมีความแตกต่างกันในรายละเอียดหรือ 
ความประณีตลึก ซ้ึงของการรู้ แต่ความรู้ทุกระดบัมีลกัษณะร่วมกนัอยา่งหน่ึงคือเป็นประสบการณ์
ตรงของผูท่ี้รู้เอง ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางประสาทสัมผสัทางกายหรือประสาทสัมผสัทางใจ 
ดงัท่ีมีสาํนวนว่า “เอว ํชานนฺโต ปสฺสนฺโต” คือ รู้เองเห็นเองดงัเช่นในขอ้ความในพระสูตรหน่ึงว่า 
“นโส ขฺวาห ํภนฺเต เอว ํปสฺสนฺโต กายสฺส สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา สทฺธาย คมิสฺสามิ อตฺถิ อวิตกฺโก   
อวิจาโร สมาธิ อตฺถิ วิตกฺกวิจาราน ํ นิโรโธฯ ท่านผูเ้จริญขา้พเจา้รู้เห็นอยา่งน้ี จกัไม่เช่ือสมณะหรือ
พราหมณ์ใด ๆ วา่สมาธิอนัไม่มีวิตกวิจาร มีอยู ่ความดบัแห่งวิตกวิจารมีอยูฯ่” 



๔๗ 

 การแบ่งความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท ตามท่ีท่านผูรู้้ทั้ งหลายได้แบ่งไวท่ี้ได้นํามา
รวบรวมไวข้า้งบนน้ีมีความแตกต่างกนัอาจมีคาํถามว่าท่านผูรู้้เหล่านั้นแบ่งความรู้ออกไปต่าง ๆ 
อาศยัเกณฑ์อะไร ท่านแบ่งไปตามความเขา้ใจของตนหรือความพอใจของตนเองหรือเน่ืองจาก           
พทุธปรัชญาไม่มีระบบความรู้ท่ีแน่นอนหรือซ่ึงตามความเป็นจริงแลว้ไม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้นเลยความรู้
ในพุทะปรัชญามีลกัษณะเป็นวิภชัวา หรือวิภชัวาที เป็นการมองความจริงและแสดงความจริงโดยมี
การจาํแนกแยกแยะออกให้มองเห็นในหลาย ๆ ดา้น หลายแง่หลายมุม ไม่ไดม้องดา้นเดียวเท่านั้น 
เน่ืองจากถา้เรามองความรู้หรือความจริงแต่เพียงดา้นเดียวอาจทาํให้เขา้ใจพุทธปรัชญาเถรวาท
ในทางท่ีผิดก็ได ้พุทธปรัชญาไม่ใช่ เอกงัสวาทท่ีมองแต่ดา้นเดียวแง่เดียวซ่ึงอาจทาํให้ผิดพลาด
คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 
 วิภชัวาท หรือ วิภชัวาที น้ีเป็นช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงของพุทธปรัชญาเถรวาท หรือคาํเรียก พระนาม
ของพระพทุธเจา้ เช่นในการสังคายนาคร้ังท่ี ๓ พระเจา้อโศกมหาราช ตรัสถาม พระโมคลัลีบุตรติสสเถระ
ประธานในการสังคายนาว่า “พระสัมมามสัมพุทธเจา้ทรงมีวาทะอย่างไร พระเถระทูลตอบว่า 
“มหาบพิตร พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงเป็นวิภชัวาที” 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทมีความจริงอยู่ ๒ ระดับด้วยกนั ดังนี ้
 ๑) สมมุติสจัจะ คือ ความจริงโดยสมมุติ ตามท่ีชาวโลกเขาสมมุตเรียกกนัเช่น มารดา บิดา 
บุตร สามีภรรยา อุปัชฌายะ อาจารย ์ครู ศิษย ์เป็นตน้และให้วางตวัโดยเหมาะสมแก่บุคคลนั้น ๆ ท่ี
เรียกว่า ปริสัญญู ซ่ึงแปลว่า ผูรู้้จกับริษทั รู้จกัสังคมเพื่อจะไดป้ระพฤติ กาย วาจาหรือปรับตวัให้
เหมาะกบับริษทันั้น ๆ หรือสังคมโดยไม่เสียธรรมะเป็นการรับรองสมมุติอย่างน้ีแลว้ปฏิบติัตนให้
เหมาะสมถือเป็นการประพฤติธรรมอย่างหน่ึงเป็นธรรมท่ีเก้ือกูลประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่ิงท่ี
สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามเหตุปัจจยัและสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 ๒) ปรมตัถสัจจะ คือ ความจริงสูงสุด เป็นความจริงท่ีตรงตามความเป็นจริงไม่ข้ึนอยูก่บั
สภาพแวดลอ้มปัจจยัใด ๆ อยูเ่หนือบญัญติัทั้งปวงท่ีใชก้นัอยูใ่นโลก เป็นความจริงโดยปรมตัถห์รือ
เป็นความจริงขั้นสุดทา้ย เช่น “พระพุทธเจา้ ทรงสอนให้เรามองเห็นสัตว ์บุคคลและสรรพส่ิง               
ในโลกว่า มีสภาพอนั เดียวกนัคือ ไม่เท่ียง ทนอยูไ่ม่ไดไ้ม่ใช่ตวัตน ไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตนเราเขา 
เป็นสักว่าธาตุรวมกนัก็สมมติเป็นผูน้ั้น ผูน้ี้ เป็นคนเป็นสัตว ์เม่ือเป็นการแยกจากกนัก็สมมุติว่าตาย 
เป็นกระบวนการเกิดดบัเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาความไม่มีตวัตนของส่ิงทั้งปวง เป็นตน้  
 

                                       ดงัพทุธภาษิตท่ีวา่ 
   ยถา หิ องฺคสมฺภารา  โหติ สทฺโท รโถ อิติ 
 เอว ํขนฺเธสุ สนฺเตสุ   โหติ สตฺโตติ สมฺมติฯ 



๔๘ 

 เม่ือขนัธ์๕ มีอยูก่ารสมมติเรียกว่า “สัตว”์ ก็มีไดเ้หมือนการนาํเอา สัมภาระต่าง ๆ 
มาประกอบกนัเขา้ แลว้ เสียง เรียกวา่ “รถ” กมี็ข้ึน 

(ส.ํส. ๑๕/๕๕๔/๑๙๘)  
 ดงันั้น พุทธปรัชญายอมรับความจริงทั้งสองอย่างและสอนให้ปฏิบติัให้เหมาะสมใน
สัจจะทั้งสองผูติ้ดในสมมติเกินไป มกัหลงผิด ยดึเอาสมมติ เช่น ยศศกัด์ิท่ีเขาตั้งไวเ้ป็นตวัตนจริงจงั 
เป็นเหตุให้ยกตนข่มผูอ่ื้น หลงตวัว่าวิเศษไม่มีใครเท่า ทาํให้วางตน วางท่าสูงเกินไป ทาํให้กิเลสฟู
ข้ึนมากเป็นท่ีสะอิดสะเอียนของผูท่ี้พบเห็น หรือสมาคมดว้ย ผูเ้ช่นน้ี 
 ถา้ไดรู้้ปรมตัถสัจจะเสียบา้งก็เป็นทางคลายทิฐิมานะให้น้อยลง ทาํให้ตนเองเบากายเบาใจ 
ไม่ต้องหนักใจด้วยการแบกยศศักด์ิอยู่ ส่วนผูห้นักในปรมัตถ์เกินไป ก็ไม่ยอมรับสมมติเลย           
อาจทาํให้ปฏิบติัตนไม่เหมาะสมในทางสังคม ดว้ยเห็นว่าอะไรก็สมมติทั้งนั้น หนักเขา้อาจถึงกบั
ปฏิเสธคุณของมารดาบิดา ครู อาจารย  ์ปฏิเสธ บุญ บาป กรรม และสังสารวฏั ทิฐิอย่างน้ีไม่ยงั
ประโยชน์ใหส้าํเร็จ มีแต่เป็นโทษแก่ตนเอง 
 ความจริงท่ีเป็นสมมติสัจจะและปรมตัถสัจจะ บุคคลตอ้งศึกษาพุทธธรรมให้เขา้ใจลึกซ้ึง 
ไม่ใหส้บัสน จะตอ้งทาํความเขา้ใจสจัจะทั้ง ๒ ประการน้ีใหดี้เม่ือเขา้ใจดีแลว้จะไดไ้ม่นาํพระธรรม ๒ 
ระดบัมาขดัแยง้กนั มิฉะนั้น จะสับสนปนเป และเห็นว่าพระธรรมคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้ขดั
กนัเอง ขอยกตวัอย่าง เช่น ในท่ีหน่ึงท่ีทรงสอนว่า ตนเป็นท่ีพึ่งของตน แต่อีกท่ีหน่ึงทรงสอนว่าตวัไม่มี 
(อนตัตา) ท่ีทรงสอนว่าใหส้งเคราะห์บุตรภรรยา อีกท่ีหน่ึงทรงสอนว่า “บุตรไม่มี ตนของตนยงัไม่มี 
บุตรและทรัพยจ์ะมีอยา่งไรดงัน้ีเป็นตน้ถา้เราทาํความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งว่า ปริยายแรกทรงแสดงโดย
สมมติสัจะปริยายหลงัทรงแสดงโดยปรมตัสัจจะปริยายหลงัทรงแสดงโดยปรมตัสัจจะแลว้ ความ
สับสนจะไม่มีเพราะฉะนั้นผูท่ี้ไม่รู้ความแตกต่างระหว่างความจริงทั้งสองอย่างน้ีย่อมไม่สามารถ
เขา้ถึงพทุธธรรมท่ีลึกซ้ึงได ้
 เม่ือกล่าวถึงความรู้ในพุทธปรัชญา ความรู้ในท่ีน้ีคือความรู้ความจริงของส่ิงทั้งหลายตาม
ความเป็นจริงซ่ึงมีสองระดบัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความจริงซ่ึงไดแ้ก่ 
 ๑) ความรู้ความจริงทัว่ ๆ ไป (ความรู้ระดบัสมมติสัจจะ) เป็นความรู้แบบชาวโลกท่ีบญัญติั
ใชก้นั เป็นการรู้โดยอาศยัปัจจยัภายนอกยงัไม่ไดเ้ขา้ถึงดว้ยตนเองเป็นความรู้ระดบัประสาทสมัผสั 
 ๒) ความรู้ความจริงสูงสุด (ปรมตัถสัจจะ) เป็นความรู้ระดบัสูงเป็นความรู้ท่ีท่ีทาํให้มองเห็น
สรรพส่ิงตรงตามความเป็นจริง เป็นความรู้ในเชิงประจกัษ์ดว้ยตนเอง ถือเป็นความรู้ท่ีอยู่เหนือ
ประสาทสมัผสัและเป็นความรู้ท่ีทาํใหห้ลุดพน้จากความทุกข ์
 สรุปวา่ ในการแบ่งประเภทความรู้ในพทุธปรัชญาน้ีท่านไดแ้บ่งใหเ้ห็นมุมมองหลายดา้น 
เพื่อท่ีจะให้เรารู้จกัหรือมองเห็นความรู้ในพุทธปรัชญาหลายดา้น แต่เม่ือสรุปลงแลว้ผูว้ิจยัเห็นว่า



๔๙ 

น่าจะแบ่งความรู้ออกเป็นสองระดบัหรือสองประเภทในระดบัความรู้ความจริงทัว่ ๆ ไป และความรู้
ความจริงระดบัสูงสุดท่ีเราเรียกว่าระดบัสมมติสัจจะและปรมตัถสัจจะเน่ืองจากความรู้ท่ีใชก้นัอยู่
ทัว่ไปเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากผูอ่ื้นเป็นความรู้โดยออ้มยงัมิไดพ้ิสูจน์ทดสอบไม่ใช่ความรู้ท่ีหลุดพน้จาก
ความทุกขเ์ป็นเพียงความรู้ท่ีใชใ้นการดาํรงชีวิตเท่านั้นส่วนความรู้ระดบัสูงนั้นเป็นความรู้ท่ีเป็น
เป้าหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาซ่ึงเป็นความรู้ท่ีตอ้งลงมือปฏิบติัตามหลกัการไตรสิกขาหรือตาม
อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการอย่างเคร่งครัดเป็นความรู้ท่ีทาํให้เขา้ถึงความจริงและหลุดพน้จาก            
ความทุกข ์
 

๒.๕ ปัญญาเชิงพทุธปรัชญาเถรวาทในการบริหารชีวติ 
 จินตามยปัญญาในทางหลักธรรมในเชิงพุทธปรัชญาเถรวาท (หลักคิดหลักธรรมท่ี
ส่งเสริมใหเ้ป็นคนมีคุณภาพ) 
 การฝึกจินตามยปัญญากบัการปฏิบติันั้นก่อนอ่ืนเราตอ้งเร่ิมตน้ท่ีตนเองก่อนดว้ยการฝึก
คิดให้เป็นไปตามธรรมและสัจธรรมและหลกัความจริงแลว้ค่อยขยายผลไปสู่บุคคลอ่ืนในสังคม
ดงันั้น ในท่ีน้ีจะยกเอาหลกัธรรมสาํหรับฝึกตนเองให้เป็นคนมีคุณค่าและมีคุณภาพมาแสดงไวพ้อ
สงัเขปเท่านั้น ดงัน้ี 
 ๑) ปฏิบติัตามหลกัโอวาทปาฏิโมกข ์๓ ประการ ซ่ึงเป็นหวัใจของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
ท่ีพระพุทธเจา้แสดงไวเ้ป็นหลกัปฏิบติักวา้งๆ สําหรับแนวทางในการฝึกตนเองในระดบัเบ้ืองตน้
ตลอดจนสามารถดาํเนินไปสู่ความพน้ทุกขใ์นท่ีสุดไดคื้อ 
 ๑. การทั้งไม่ทาํบาปทั้งปวง (สพฺพปาปสฺส อกรณ)ํ 
 ๒. การยงักศุลใหถึ้งพร้อม (กสุลสฺสูปสมฺปทา) 
 ๓. การชาํระจิตใจใหผ้อ่งใส (สจิตฺตปริโยทปน)ํ 

(ที.ม. ๑๐/๕๔/๕๗) 
 ในเบ้ืองตน้ตอ้งพยายามฝึกตนเองไม่ใหท้าํบาปคือ เวน้จากความชัว่ทั้งปวงใหไ้ดเ้สียก่อน 
เม่ือหยุดทาํความชั่วได้แลว้ตอ้งหมัน่ทาํกุศลประกอบแต่คุณงามความดี ถา้หยุดทาํความชั่วได้
แลว้แต่ไม่ทาํความดีก็ไม่แตกต่างอะไรจากหญา้หรือผกับางชนิด เช่นผกัตบชวาเป็นตน้โดยตวัมนั
เองก็ไม่เป็นโทษแก่ใครและในขณะเดียวกันมนัก็ไม่ทาํประโยชน์อะไรแก่ใคร ๆ ด้วยเช่นกัน            
เม่ือตนเองไม่ทาํความชั่วแลว้และทาํความดีได้แลว้ถา้จะให้หยุดทาํความชั่วและทาํความดีให้
ตลอดไปกต็อ้งชาํระใจของตนเองใหส้ะอาดผอ่งใส  



๕๐ 

 ๒) ปฏิบติัตามหลกัสัปปุริสธรรม ๗ อย่าง ซ่ึงเป็นสําหรับฝึกตนให้เป็น คนดี เป็นคน
ฉลาดมีเหตุผล แสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนาตอ้งการคนดี คนฉลาด และเป็นคนท่ีมีเหตุผลด้วย 
เพราะหลกัสปัปุริสธรรมท่ีแสดงถึงลกัษณะของคนดี ท่ีสงัคมตอ้งการมี ๗ ประการ คือ  
 ๑. ความเป็นผูรู้้จกัเหตุ (ธมฺมญฺญุตา) 
  ๒. ความเป็นผูรู้้จกัผล (อตฺถญฺญุตา) 
  ๓. ความเป็นผูรู้้จกัตน (อฺตตญฺญุตา) 
  ๔. ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ (มตฺตญฺญุตา) 
  ๕. ความเป็นผูรู้้จกักาล (กาลญฺญุตา) 
  ๖. ความเป็นผูรู้้จกับริษทั (ปริสญฺญุตา) 
  ๗. ความเป็นผูรู้้จกับุคคล (ปุคฺคลญญุตา)  

(ที.ปา. ๑๑/๓๓๓/๒๖๔) 
 ๓) ปฏิบติัตามนาถกรณธรรม ๑๐ ประการ ซ่ึงเป็นธรรมสาํหรับสร้างตนให้เป็นท่ีพึ่งได้
อยา่งแทจ้ริงทรงสอนใหมี้ตนเองเป็นท่ีพึ่ง อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่ง และจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่ง อยา่มีส่ิงอ่ืน
เป็นท่ีพึ่ง และจงมีธรรมเป็นท่ีพึ่ง คือการสร้างตนเองใหมี้คุณธรรม จะสามารถทาํตนเองใหเ้ป็นท่ีพึง
ของตนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ นาถกรณธรรม ๑๐ ประการน้ีแลว้จึงสามารถทาํตนเองใหเ้ป็นท่ีพึ่งไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ นาถกรณธรรม ๑๐ประการนั้นคือ  
 ๑. ศีล   การสาํรวมระวงัรักษากายวาจาใหเ้รียบร้อย 
 ๒. พหุสจัจะ   ความเป็นผูไ้ดส้ดบัตรับฟังมามาก 
 ๓. กลัลยาณมิตตตา  ความเป็นผูมี้เพื่อนท่ีดีงาม 
 ๔. โสวจสัสตา  ความเป็นผูว้า่ง่ายสอนง่าย 
 ๕. กิงกรณีเยสุทกัขตา ความเป็นผูข้ยนัหมัน่เพียรในกิจการงานทั้งปวง 
 ๖. ธมัมกามตา  ความเป็นผูใ้คร่ในธรรม 
 ๗. วิริยะ   ความเพียรพยายาม 
 ๘. สนัโดษ   ความยนิดีดว้ยของท่ีมีอยูข่องตน 
                  ๙.สติ                               ความระลึกได ้
 ๑๐. ปัญญา   เป็นผูมี้ปัญญาความรอบรู้ 

(ที.ปา. ๑๑/๓๕๗/๒๘๑-๒๘๓) 
 ๔) ปฏิบติัตามหลกัอริยทรัพย ์7 ซ่ึงเป็นทรัพยภ์ายใน เป็นทรัพยอ์นัประเสริฐ เป็นทรัพย์
ของพระอริยะ เป็นของติดอยู่ภายในจิตอย่างประเสริฐ ดีกว่าทรัพยภ์ายนอกมีเงินมีทองเป็นตน้ 
เพราะไม่เสียหายไปเพราะไหม ้นํ้ าท่วมเป็นตน้ โจรปลน้ไม่ได ้ใครจะแย่งชิงเอาไปไม่ไดแ้ละผูท่ี้



๕๑ 

ปฏิบติัตามหลกัอริยทรัพย ์๗ ประการไดช่ื้อว่าเป็นผูไ้ม่ยากจนแต่ไดช่ื้อว่าเป็นผูม้ ัง่คัง่ด้วยทรัพย์
สมบติั อริยทรัพย ์๗ ประการนั้นคือ 
 ๑. สัทธาธนงั ทรัพย ์คือ ศรัทธา ไดแ้ก่ เช่ือส่ิงท่ีควรเช่ือ เช่น เช่ือในพระปัญญาการตรัสรู้
ของพระพุทธเจา้ (ตคาคตโพธิสฺทธา) เช่ือกรรม (กมฺมสทธา) เช่ือผลของกรรม (วิปาสทฺธา) และเช่ือว่า
สตัวมี์กรรมเป็นของตน (กมฺมสฺสกตาสทา) ศรัทธาเม่ือเกิดข้ึนแลว้ยอ่มกาํจดัความเคลือบแคลงสงสยั
ใหอ้อกไปจากจิตใจของตนได ้
 ๒. สีลธนงั ทรัพย ์คือ ศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่มีโทษ คือ การรักษาศีล ๕ ศีล ๘ 
หรืออุโบสถศีล ตลอดจตุปาริสุทธิศีล ๔ ของพระ เป็นตน้ 
 ๓. หิริธนงั ทรัพย ์คือ หิริ ไดแ้ก่ ความละอายแก่ใจ คือ ความกระดากใจไม่กลา้ทาํความ
ชัว่ดว้ยกายวาจาแมแ้ต่จะคิดดว้ยใจ 
 ๔. โอตปัปธนงั ทรัพย ์คือ โอตปัปะ ความสะดุง้กลวัต่อบาป ไดแ้ก่ ความกลวัต่อผลแห่งบาป
จะตามสนองตนเอง เพราะตระหนกัวา่บาปจะใหผ้ลเป็นความทุกขเ์สมอไป 
 ๕. สุตธนัง ทรัพย  ์คือ การศึกษาสดับตรับฟังมาก ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ทางประสาท
สัมผสัท่ีตนเองได้ท่องจาํมา แลว้นํามาคิดพิจารณาจนเกิดเป็นความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชา
เหล่านั้น 
 ๖. จาคธนัง ทรัพย ์คือ จาคะ ไดแ้ก่ การเสียสละ การให้แบ่งปันส่ิงของของตนแก่คนท่ี
ควรให้ปันเป็นการแสดงความมีนํ้ าใจโอบออ้มอารีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อบุคคลเหล่าอ่ืนและให้เบาบาง
ลงตามลาํดบัจนสามารถนาํความสุขใจมาใหแ้ก่ตนเอง 
 ๗. ปัญญาธนงั ทรัพย ์คือ ปัญญา ไดแ้ก่ ความรอบรู้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ 
เช่น รอบรู้ว่า อะไรเป็นบุญ อะไรเป็นบาป อะไรเป็นกุศล อะไรไม่เป็นกุศล อะไรเป็นทางเส่ือม อะไร
เป็นทางเจริญ เป็นตน้ แลว้รู้จกัใชปั้ญญาละเวน้ทางเส่ือมดาํเนินชีวิตทางเจริญ โดยมีปัญญาเป็น
เคร่ืองกาํกบัคุม้ครองตนเอง (ที.ปา. ๑๑/๓๒๖/๒๖๓) 
 จินตามยปัญญาในทางหลกัธรรมเชิงพุทธปรัชญาเถรวาท (หลกัคิดหลกัธรรมสําหรับ
ปฏิบติัตนใหก้า้วหนา้และประสบความสาํเร็จ) 
 การศึกษาหาวิชาความรู้ก็ดี การแสวงหาทรัพยก์็ดี ช่ือเสียงเกียรติยศก็ดี การต่อสู้แข่งขนั
เพื่อใหต้นเองประสบความสาํเร็จกดี็ลว้นตอ้งฟันฟ่าอุปสรรคและความยุง่ยากมากมายหลายประการ
มากบา้ง นอ้ยบา้ง ตามแต่ความยากง่ายของส่ิงท่ีทาํ อาจกล่าวไดว้่างานทุกอย่างลว้นมีความยุ่งยาก
แฝงอยูด่ว้ยเสมอ  



๕๒ 

 ถา้ผูท้าํงานไม่มีหลกัธรรมประจาํใจในการทาํงานแลว้ก็มกัประสบความขดัขอ้งอยู่เป็น
ประจาํ จนทาํให้ส่ิงท่ีตนเองทาํนั้นไม่ประสบความสาํเร็จ ดงันั้น ในการทาํงานทุกอย่างจึงตอ้งมีหลกัธรรม
สาํหรับปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความสาํเร็จในงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการดาํเนินชีวิตใหป้ระสบความสาํเร็จทั้งในดา้นการทาํงาน การประกอบอาชีพ 
การศึกษาเล่าเรียน และการประกอบกิจการงานอยา่งอ่ืนตอ้งปฏิบติัตามหลกัคาํสอนท่ีสามารถนาํมา
เป็นหลกัในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จได ้จะนาํมากล่าวไวใ้นท่ีน้ีแต่เพียงสงัเขปเท่านั้นดงัน้ี  
 ๑) ปฏิบติัตามหลกัอิทธิบาท ๔ ซ่ึงเป็นหลกัธรรมท่ีทาํให้สาํเร็จตามประสงค ์คือ เป็นอุบาย
ให้ถึงความสาํเร็จไดแ้ต่ส่ิงท่ีประสงคน์ั้นตอ้งไม่เหลือวิสัย คือ ส่ิงท่ีอาจใชค้วามเพียรพยายามทาํให้
เกิดข้ึนได ้ไม่ใช่ความเพอ้ฝันท่ีไม่มีโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จไดเ้ลย  
 หลกัอิทธิบาทน้ีเป็นหลกัการทาํงานของพระพุทธเจา้ เป็นหลกัท่ีทาํให้พระองค์บรรลุ
ความสาํเร็จไดอ้ยา่งงดงามทั้งก่อนการตรัสรู้และหลงัตรัสรู้แลว้ก็ทรงใชห้ลกัอิทธิบาททั้ง ๔ น้ีเป็น 
หลกัในการทาํงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา เราสามารถนาํหลกัธรรมขอ้น้ีมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานใน
ชีวิตประจาํวนัของแต่ละคนให้สาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดีหลกัอิทธิบาท ๔ ประการน้ี คือ ทาํงานในชีวิตประจาํวนั
ของแต่ละคนใหป้ระสบความสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี  
 หลกัอทิธิบาท ๔ 
 ๑. ฉนัทะ  ความพอใจ รักใคร่ ยนิดีในส่ิงนั้น 
 ๒. วิริยะ  ความเพียรพยายามหมัน่ประกอบการกระทาํในส่ิงนั้น 
 ๓. จิตตะ  เอาใจฝักใฝ่สนใจในกิจการงานนั้นไม่ทอดธุระ 
 ๔. วิมงัสา  การไตร่ตรองพิจารณาหาเหตุผลในส่ิงนั้น 

(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๖๗/๙๓) 

 อิทธิบาท ๔ น้ี เป็นเหตุผลต่อเน่ืองกนัเหมือนตวัจกัรท่ีมีฟันเฟืองหมุนประสานกนัช่วย
หนุนกนัไป คือ ความพอใจในการงานเป็นเหตุเกิดความขยนัหมัน่เพียรเม่ือเกิดความเพียรแลว้ ก็เป็น
เหตุให้เอาใจใส่ในส่ิงนั้น การเอาใจใส่ในส่ิงนั้นยอ่มทาํให้เกิดปัญญาสามารถคิดหาเหตุผลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งอิทธิบาท ๔ น้ี วิมงัสาถือว่าเป็นส่ิงสาํคญัมากเพราะนอกจากจะทาํให้การงานนั้นกา้วหน้า
แลว้ยงัคอยช่วยตรวจสอบความยิง่หยอ่นของการงานและพร้อมท่ีปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึนไดต้ามควร
แก่กรณีและตวัวิมงัสาเองเป็นตวัประกนัความผดิพลาดในการทาํงานดว้ย 
 พระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงถึงอานิสงส์ของอิทธิบาท ๔ ไวว้า่ 

  อิทธิบาท ๔ อนัผูใ้ดผูห้น่ึงเจริญแลว้ กระทาํให้มากแลว้ กระทาํให้เป็นดุจยาน 
กระทาํให้เป็นประดุจพื้น ให้ตั้งมัน่แลว้ สั่งสมแลว้ปรารภดีแลว้ ผูน้ั้นเม่ือจาํนงอยู ่
พึงดาํรงอยู่ไดต้ลอดกปั หรือเกินกว่ากปั ดูกรอานนท ์อิทธิบาท ๔ ตถาคตเจริญแลว้ 



๕๓ 

กระทาํใหม้ากแลว้ กระทาํใหเ้ป็นดุจยาน กระทาํใหเ้ป็นดุจพื้น ใหต้ั้งมัน่แลว้สั่งสมแลว้ 
ปรารภดีแลว้ ตถาคตนั้นเม่ือ จาํนงอยู ่จะพึงดาํรงอยูไ่ดต้ลอดกปัหรือเกินกวา่กปั 

 (ที.ม. ๑๐/๙๔/๑๒๐) 



๕๔ 

บทที ่๓ 
จินตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาท 

 
 โดยธรรมชาติของมนุษยน์ั้นแต่ละบุคคลมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนกนัไม่ว่าจะ
เป็นร่างกายหรือจิตใจ โดยเฉพาะปัญญาท่ีไดจ้ากการศึกษาเล่าเรียนหรือจากการฟังการอ่านซ่ึงเป็น
ปัญญาระดบัพื้นฐาน อนัไดจ้ากส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยัภายนอกสาํหรับในการดาํเนินชีวิตและการ
พฒันาชีวิตแห่งความเป็นมนุษยย์งัไม่เพียงพอ ปัญญาท่ีเกิดจากการฟังน้ีตอ้งพฒันาใหเ้กิดเป็นปัญญา
ระดบัสูงหรือลึกซ้ึงยิง่ข้ึนเรียกวา่ จินตามยปัญญา ซ่ึงเป็นปัญญาอนัเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล 
และการไตร่ตรองในธรรมเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในเหตุผลนั้น ๆ ดว้ยปัญญาท่ีแทจ้ริงและตรงไป
ตามความเป็นจริงของส่ิงทั้งหลาย 
 ส่วนพุทธปรัชญาเป็นปรัชญาท่ีก่อตั้งโดยพระผูมี้พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความเป็นมนุษย ์ให้สมบูรณ์อย่างมีคุณค่าดว้ยการอบรมตนเองซ่ึงขั้นพฒันา
ปัญญาถือว่า จินตามยปัญญาเป็นปัญญาขั้นท่ีสองโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความเป็นมนุษย ์             
ใหส้มบูรณ์ 
 

๓.๑ ความหมายของจนิตามยปัญญา 
 จินตามยปัญญา หมายถึง กระบวนการคิด หรือการใชเ้หตุผล เป็นกระบวนการต่อเน่ือง
จากสุตะนัน่เอง ซ่ึงหมายความวา่ การเรียนรู้ในระดบัน้ีไม่หยดุอยูแ่ค่เพียงการจาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไวเ้ท่านั้น
แต่นาํเอาส่ิงท่ีจาํไวน้ั้นเขา้มาสู่กระบวนการคิดหรือการใชเ้หตุผลอีกทีหน่ึงเพื่อให้เกิดความเขา้ใจใน            
ส่ิงนั้นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ดงัมีพุทธพจน์ดงัท่ีท่านแสดงว่า “พหุสฺสุตา ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา 
ทิฏฺฐิยา สุปฺปฏิวิทฺธา” นัน่หมายความวา่ “ฟังมาก จาํไดค้ล่องปาก ข้ึนใจแทงตลอดดว้ยทิฐิ (คือ ความ
เขา้ใจทะลุปรุโปร่ง)” ซ่ึงจะเห็นไดว้่าความรู้ชนิดน้ีจึงมีลกัษณะความเขา้ใจท่ีไดจ้ากการคิด หรือ          
การใชเ้หตุผล จึงมีความละเอียดมากกว่าความรู้ท่ีไดจ้ากตามอง หูฟัง เท่านั้นดงันั้นความรู้จากแหล่ง คือ 
จินตา จึงเป็นความรู้ท่ีละเอียดอ่อนข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง มีลกัษณะประมวลไวใ้นจิต จึงเรียกว่า จินตามยปัญญา 
(ชยัวฒัน์ อฒัพฒัน์, พ.ศ.๒๕๕๕, หนา้ ๓๑๒)  
 จินตามยปัญญา เป็น ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผลดว้ยตนเอง บุคคลผูท่ี้ไม่ได้
ฟังมาจากผูอ่ื้น ไม่ไดอ่้านจากหนงัสือตาํราเรียนใด ๆ หรือไม่ไดจ้ากแหล่งคน้ควา้ท่ีคนอ่ืนทาํข้ึน        
แต่ไดส้ร้างปัญญาของตนใหเ้กิดมีข้ึน ดว้ยการคิดคน้ทดลองหาเหตุผลดว้ยตนเอง จนเกิดปัญญารู้ชดั
ในเร่ืองนั้นข้ึน (จอม บุญตาเพศ ป., พ.ศ.,๒๕๐๑, หนา้ ๖๖๙) 



๕๕ 

 ยกตวัอยา่งเช่นท่ีนกัวิทยาศาสตร์ไดค้น้คิดส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ ข้ึนมาเป็นจาํนวนมากใน 
ยคุปัจจุบนั เพราะอาศยัจินตามยปัญญา ปัญญาชนิดน้ี ในทางพระพทุธศาสนาเรียกวา่  
 โยนิโสมนสิการ การทาํไวใ้นใจโดยอุบายแยบคาย คือ การใชค้วามคิดใหถู้กวิธี การมองเห็น
ส่ิงทั้งหลายดว้ยการพิจารณาคน้ควา้ การแสวงหาเหตุผลตลอดสายตั้งแต่ตน้จนปลาย การแยกแยะ
วิเคราะห์ดว้ยความคิดท่ีเป็นระเบียบ โดยอุบายวิธีใหเ้ห็นส่ิงนั้น หรือเห็นปัญหานั้นตามสภาวะท่ีเป็นจริง 
ตามความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั และยงัมีสถาบนัวิจยัคน้ควา้ในเร่ืองต่าง ๆ ในสถานศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์เป็นจาํนวนมากในปัจจุบนั กาํลงัสร้างปัญญาน้ีใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไป 
 ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า “ปัญญา ยอ่มมีแก่ผูเ้พ่งพินิจ” เพ่งพินิจ คือ การทาํใจใหเ้ป็นสมาธิเป็น
เหตุปัจจยัใหเ้กิดปัญญา ถา้จิตไม่เป็นสมาธิ ปัญญาชนิดกไ็ม่สามารถเกิดข้ึนได ้

 
๓.๒ ความหมายพุทธปรัชญาเถรวาท  
 พุทธปรัชญาเถรวาทไดแ้ก่หลกัคาํสอนเก่ียวกบัความจริง (สัจธรรม) และหลกัปฏิบติั 
(จริยธรรม) บางประการของพระพุทธศาสนาท่ีนาํมาศึกษาวิเคราะห์ดว้ยการใชเ้หตุผลตามวิธีการ
ทางปรัชญาตามคาํนิยามน้ีหมายความวา่พทุธปรัชญาเถรวาทจะจาํกดัวงอยูใ่นส่วนท่ีเป็นศาสนธรรม
ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นจะไม่รวมไปถึงส่วนท่ีเป็นศาสดา ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนสถาน
ดว้ยเวน้เสียแต่วา่ส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ีจะไปโยงกบัศาสนธรรมท่ีตอ้งศึกษาวิเคราะห์ดว้ยการใชเ้หตุผล
เชิงปรัชญาเท่านั้น (สุนทร ณ รังษี, พ.ศ.๒๕๔๑, หนา้ ๑๐) 
 พทุธปรัชญาเป็นปรัชญาเถรวาทจดัเป็นปรัชญาแห่งชีวิต คือ มีจุดกาํเนิดหรือแหล่งกาํเนิด
เกิดมาจากความไม่พอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของเจา้ชายสิทธตัถะ (พระพุทธเจา้) ตอ้งการจะออก
จากสภาพท่ีเตม็ไปดว้ยความทุกข ์จึงแสวงหาทางท่ีจะพน้ไปใหไ้ดซ่ึ้งกไ็ดค้น้พบสาเหตุแห่งความทุกขใ์น
ชีวิตทั้งหมด คือ อวิชชาไดแ้ก่ความไม่รู้แจง้ท่ีเป็นสาเหตุให้มีความทุกขด์งันั้นพุทธปรัชญาเถรวาท
เกิดจากความสงสยัจนเกิดพระพทุธศาสนาข้ึนมา (ชยัวฒัน์ อฒัพฒัน์, พ.ศ.๒๕๕๕,หนา้ ๒๒๔)  
 ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทมีคาํเรียกช่ือต่างๆท่ีเป็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ความรู้ เช่น 
ปัญญา ญาณ วิชชา ในความหมายกวา้งๆคาํเหล่าน้ีใชแ้ทนกนัไดแ้ต่ว่าแต่ละคาํก็มีความหมายเฉพาะ
ของตนเองดว้ยในเม่ือนาํมาใชใ้นเฉพาะเร่ืองเฉพาะกรณี (สุเชาวน์ พลอยชุม, พ.ศ.๒๕๕๑, หนา้๑๐) 
 พุทธปรัชญา เป็นปรัชญาท่ีผสมผสานระหว่างปรัชญาและศาสนา ถือกาํเนิดในประเทศ
อินเดีย ซ่ึงในระยะนั้นมีแนวคิดทางปรัชญาศาสนาท่ีหลากหลายมีลทัธิความเช่ือต่าง ๆ อยูม่าก เช่น 
ความเช่ือเร่ือง พระผูเ้ป็นเจา้ ความเช่ือเร่ืองพรหมลิขิต ความเช่ือเร่ืองชนชั้นทางสงัคม ความเช่ือเร่ือง
การลา้งบาปในแม่นํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ความเช่ือเร่ืองโชครางและไสยศาสตร์ ฯลฯ 



๕๖ 

 เม่ือเจา้ชายสิทธัตถะไดต้รัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ พระองคไ์ดส้อนส่ิงท่ีแตกต่างจากความเช่ือ
ดั้งเดิมท่ีสอนให้เช่ืออยา่งเดียวหรือบางเร่ืองท่ีไม่สามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยทรงเห็นคุณค่าว่าทฤษฏีทาง
ปรัชญามิใช่เพียงความคิดและความเช่ือเท่านั้นแต่ตอ้งสามารถนาํมาปฏิบติัเพื่อบรรลุความดีสูงสุด
หรือความสุขสูงสุดท่ีเรียกว่า “นิพพาน” ไดจ้ริงจนกระทัง่คาํสอนของพระองคน์ั้นเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธา
แก่มหาชนชาวอินเดีย และต่อมาไดมี้การเผยแพร่คาํสอนออกไปยงัดินแดนต่าง ๆ 
 (วิโรจน์ นาคชาตรี, พ.ศ.๒๕๕๐, หนา้ ๑) 
 ดงันั้น พทุธปรัชญา จึงถือไดว้า่เป็นปัญญาท่ีสามารถจะทาํลายอวิชชาและตอ้งเป็นปัญญา 
ท่ีถูกตอ้งตามหลกัพุทธเท่านั้นซ่ึงปัญญาชนิดน้ีสามารถท่ีจะทาํให้หลุดพน้จากความทุกขไ์ดบ้รรลุ 
ถึงจุดสูงสุดของชีวิตไปได ้ซ่ึงกคื็อพระนิพพาน 
 ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า “ขอ้ท่ีว่าพระภิกษุจะทาํลายอวิชชายงัวิชชาให้เกิดข้ึนไดแ้ละจะทาํ
นิพพานให้แจง้ ดว้ยความเห็นท่ีตั้งไวถู้กดว้ยการเจริญมรรคท่ีตั้งไวถู้กขอ้น้ีเป็นฐานะท่ีมีไดข้อ้นั้น
เพราะอะไรเพราะความเห็นท่ีตั้งไวถู้ก” 
 ซ่ึงจากพุทธพจน์ดงักล่าวเป็นทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีมีความหมายชดัเจน           
ซ่ึงไดแ้ก่การหลุดพน้จากอวิชชาไปไดอ้ยา่งหมดส้ินแต่มนุษยต์อ้งมีความเห็นท่ีถูกตอ้งกล่าวคือการ
มีปัญญาท่ีถูกตอ้งมองเห็นส่ิงต่างๆตรงตามความเป็นจริง (ยถาภูตญาณทสันะ) นั้นคือการเห็นแจง้
ในอริยสจั ๔ เห็นทุก เห็นสมุทยั เห็นนิโรธ และเห็นมรรค 
 จินตามยปัญญา หมายถึง ความรู้ หรือปัญญาท่ีเกิดจากการพิจารณาหาเหตุผล ซ่ึงถือไดว้่า
เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการใชค้วามคิด การครุ่นคิด พิจารณา การหาเหตุผลในส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนเกิด
ความรู้จากการคิดนั้นช่ือว่าความรู้เกิดจากเหตุผลอยา่งไรก็ตาม ในทางพุทธศาสนาจินตามยปัญญา
และโยนิโสมนสิการกคื็อส่ิงเดียวกนั (ประยงค ์แสนบุราณ, พ.ศ.๒๕๔๘,หนา้๕๔) เพราะการทาํไวใ้นใจ 
โดยแยบคายจนเกิดความรู้ข้ึนช่ือว่า “โยนิโสมนสิการ”ส่วนปัญญาท่ีเกิดจากการครุ่นคิด การตรึกตรอง
ความรู้ระดบัเหตุผล เรียกวา่ จินตามยปัญญา 
 ในทางพระพุทธศาสนาอาจจะไม่ไดอ้าศยัความรู้ท่ีเกิดจากการคิดแต่เพียงอย่างเดียวแต่
ตอ้งอาศยัปัจจยัภายนอกเป็นตวัเสริมจึงอาศยัปัจจยัภายนอกเป็นตวัเสริมจึงจะเกิดความรู้ท่ีถูกตอ้งได้
ซ่ึงปัจจยัภายนอกเป็นตวัเสริมความรู้นั้นท่านเรียกว่า ปรโตโฆสะ ส่วนความคิด ความครุ่นคิดเป็น
ปัจจยัภายใน ซ่ึงทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองท่านเรียกว่า โยนิโสมนสิการหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า จินตามยปัญญา 
ทั้งปรโตโฆสะและ โยนิโสมนสิการ ๒ อยา่งน้ีคือปัจจยัใหเ้กิด สัมมาทิฏฐิ (ความรู้ท่ีถูกตอ้ง) ดงัพุทธพจน์          
ท่ีตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ปัจจยัเพื่อเกิดข้ึนแห่งสัมมาทิฏฐิมี ๒ ประการ ดงัน้ี คือ ปรโตโฆสะและ
โยนิโสมนสิการ” (องฺ.ทุก. ๒๐ ) 



๕๗ 

 สรุปว่า จินตามยปัญญา คือ การคิดพิจารณาหาเหตุผลส่วนโยนิโสมนสิการ คือ การทาํไว ้           
ในใจโดยแยบคายจนเกิดความรู้ซ่ึงเป็นปัญญาอนัเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผลและในความเห็น
ของผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าจินตามยปัญญา คือ การคิดพิจารณาหาเหตุผลตามความเป็นจริงของส่ิง
ทั้งหลาย และการไตร่ตรองในธรรม เพื่อให้เกิดความเขา้ใจทั้งความรู้และความคิดท่ีถูกตอ้งใน
ขบวนการหาเหตุผลนั้น ๆ ดว้ยปัญญาท่ีแทจ้ริงตรงตามสภาวะตามเหตุและปัจจยัในสภาวะแวดลอ้ม
นั้น ๆ (ความเห็นของผูว้ิจยั) 
 หลกัการทางจินตามยปัญญา ซ่ึงเป็นแนวคาํสอนของพระพุทธองค์ท่ีมีอยู่มากมายใน
พระไตรปิฎกแต่จะนาํเสนอแต่เพียงหลกัธรรมเพ่ือการคิดพิจารณาเหตุผล การตรึกตรอง หาเหตุผล
ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนเกิดความรู้และความคิดในธรรมของพระพุทธองคใ์นทางธรรมแลว้เขา้สู่วิธีคิด
ในรูปแบบต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เหมาะสมกบัวิธีคิดในรูปแบบพุทธปรัชญาเถรวาท
เพื่อปรับเขา้กบับริบทในทางสังคมในการนาํไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดคุณค่าทางความคิดมากกว่าการ
คิดหาเหตุผลแต่ทางวตัถุแต่เพียงอยา่งเดียวแต่ไม่เห็นคุณค่าทางใจ 
 ยกตวัอย่างเช่น ชาวนาปลูกขา้วด้วยความสุขในการเป็นกระดูกสันหลงัของประเทศ
เพื่อให้คนไดมี้ขา้วกิน ซ่ึงเราจะเห็นไดว้่ากระบวนทางความคิดของชาวนาเป็นการคิดในเชิงคุณค่า 
คือ การปลูกขา้วมากกว่าการคิดในทางวตัถุ ซ่ึงในกาลก่อนเป็นเช่นนั้นแต่เม่ือบริบทของสังคม
เปล่ียนแปลงไปเราจึงตอ้งรู้ทั้งคุณค่าความคิดดงัเดิมของแหล่งผลิตขา้วคือชาวนาซ่ึงอาจจะตอบ
โจทยย์ทุธศาสตร์ทางสงัคมในกระบวนการผลิตในเชิงคุณค่าไดเ้ช่นกนั 
 เพราะหากขาดชาวนาก็อาจจะไม่มีใครปลูกขา้วเล้ียงคนในประเทศการการนาํขา้วไปขาย          
ยงัต่างประเทศอาจตอ้งมีการพึ่งพาชาวนาดว้ยเช่นกนัเราจะเห็นรูปแบบทางความคิดทั้งในเชิงคุณค่า
และเชิงวตัถุไปพร้อม ๆ กนัเพราะหากพูดถึงกระบวนการผลิตคนผลิตขา้ว คือ ชาวนากลบัเป็นส่วน
สาํคญัของประเทศดว้ยเช่นกนั 
 ดงันั้น เพื่อให้สังคมไดเ้ห็นคุณค่าในการนาํธรรมะมาเป็นแนวทางในการคิดพิจารณาหา
เหตุผลในทางธรรมท่ีจะนาํไปปรับประยกุตใ์ชก้บัสงัคมปัจจุบนั 
 เพราะความสําเร็จในชีวิตย่อมข้ึนอยู่กบัความคิดท่ีถูกตอ้งดีงามและมีปัญญามากกว่าความ
ฉลาดแต่เพียงอย่างเดียวคนปัจจุบนัพยายามหาวิธีการคิดแต่นาํจินตามยปัญญามาใชไ้ม่ถูกวิธีเพราะ
ความคิดของคนส่วนใหญ่อยูใ่กลก้บัมูลค่ามกัผกูติดกบัทางสงัคมมกัใหค้วามสาํคญัทางวตัถุมากกว่าการ
ทาํความเขา้ใจตนเองแต่ดา้นใดดา้นหน่ึงยอ่มไม่เพียงพอแต่ควรมององคป์ระกอบส่วนรวมให้ครบดว้ย
วา่มีเหตุปัจจยัอะไร ซ่ึงจะไดน้าํไปสู่กระบวนการ รวมรวมขอ้มูล ก่อนนาํมาคิดวิเคราะห์แลว้สรุปผลอนั
จะไดผ้ลท่ีถูกตอ้งตามเหตุและปัจจยันั้นดว้ย 



๕๘ 

 เน่ืองจากหลกัจินตามยปัญญาเป็นขบวนการต่อเน่ืองมาจากสุตมยปัญญา คือ ฟังการศึกษา          
เล่าเรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสั ซ่ึงบางคร้ังอาจจะเกิดความผดิพลาดและไม่ตรงตามความเป็นจริงไดต้าม
เหตุปัจจยัและสภาพแวดลอ้มนั้น ๆ เป็นองคป์ระกอบ ซ่ึงคนส่วนใหญ่หาเหตุผลบางคร้ังอาจไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง ซ่ึงมกันําจินตามยปัญญามาใช้ไม่ถูกตอ้งตามหลกัสากลในขบวนการคิดหาเหตุผล                 
ซ่ึงจินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นปัญญาในการคิดหาเหตุผลนั้นให้ตรงตามความเป็นจริง
ของหลกัสากล 
 ดังนั้น ผูท้าํวิจยัจึงนําเสนอแนวคิดในทางปัญญาในหลกัพุทธปรัชญาของพระพุทธองค ์      
ในการคิดพิจารณาหาเหตุผลร่วมกนัในทางหลกัคิดในการแสวงหาเหตุผลในทางพุทธปรัชญาเถรวาท
เสียก่อนหลงัจากนั้นค่อยนาํยอ้นเขา้สู่หลกัการคิดหาเหตุผลไปตามความเป็นจริงโดยยอ้นให้เห็นแนว
ของการคิดหาเหตุผลตามแนวหลักธรรมต่อไปเป็นลาํดับ เพื่อท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้กับสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปแมว้่าโลกจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไรแต่อย่างหน่ึงท่ียงัคงไม่เปล่ียนไปจากคน คือ 
ความคิด ซ่ึงแมว้่าการหาเหตุผลท่ีไม่เหมือนกนัของแต่ละคนเราอาจจะตอ้งหาหลกัและวิธีการคิดท่ีเป็น
กระบวนการทางพุทธปรัชญาเพื่อท่ีเราจะสามารถสืบสาวหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมนั้น ๆ 
วา่มีเหตุและปัจจยัต่าง ๆ เป็นไปอยา่งไรเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบับริบทของปัญหาสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น 
 ดงันั้น เพื่อท่ีเราจะไดห้าวิธีในการคิดแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ นั้นไดท้นัท่วงทีและทนัสถานการณ์
ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปแมว้่าโลกจะเปล่ียนไปอย่างไรหากเรามีหลกัคิดและหลกัธรรมในทาง                
จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาทก็ย่อมท่ีจะเป็นประโยชน์ในการคิดแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดโ้ดย
ตามลาํดบัของสภาพแวดลอ้มและปัจจยันั้น ๆ ไดไ้ม่ยากมากนกัเน่ืองจากชีวิตของแต่ละคนมีกฎสากลท่ี
คอยควบคุมทุกคนอยู ่นั้นคือการเกิด แก่ และการตาย การคิดอยา่งมีเหตุผลโดยมีหลกัพุทธปรัชญาใน
การแสวงหาหลกัการในทางความคิดแลว้ยอ้นซกันิดเพื่อพิจารณาหลกัธรรมเป็นการคิดอยา่งมีเหตุและ
ผลเพราะทุกอย่างยอ่มมีเหตุผลในตวัของธรรมชาติมนุษยน์ั้นคือ การรู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผลแต่ตอ้งตรง
ตามความเป็นจริงและปัจจยัต่างตามสภาวะนั้นดว้ยโดยนาํเสนอกรอบแนวคิดการวิจยัให้เห็นก่อนว่ามี
หลกัการวิจยัอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

 
 
   
 (หลกัคดิ10วธีิ)            (หลกัธรรม) 

          ( ศีล +สมาธิ+ปัญญา)  
      (การคดิพจิารณาหาเหตุผลตามความเป็นจริง)  
    วเิคราะห์ข้อมูล                   สังเคราะห์ 
 
 
  
 จินตามยปัญญา   องค์ความรู้ใหม่  พุทธปรัชญาเถรวาท 
  
   
  

หลกัคดิ+หลกัธรรมทางปัญญา+การหาเหตุผลในพุทธปรัชญาเถรวาท 
หลกัความจริง+หลกัปฏิบัต+ิหลกัปัญญา 

(กรอบการวจัิยจินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท) 
 
 จินตามยปัญญากบักระบวนการคดิหาเหตุผล 
 ในกระบวนการคิดของมนุษยค์าํสอนเร่ืองอาตยนะ หรือทวาร ๖ กระบวนการคิด หรือการรับรู้
ของจิตแสดงให้เห็นว่าความคิดเป็นผลของการกระทบ หรือสัมผสัระหว่างวตัถุภายนอก ซ่ึงลทัธิ
พระพทุธศาสนาเรียกวา่ อายตนะภายนอก กบัประสาทสัมผสัซ่ึงพุทธศาสนาเรียกว่าอายตนะภายใน
อนัเป็นอายตนะหรือองคาพยพของหน่วยชีวิตหรือวตัถุท่ีมีชีวิตและความคิดขั้นเร่ิมแรกเรียกว่า
ความคิดหรือความรู้สึกท่ีพระพุทธศาสนาเรียกว่า  ผัสสะ  ซ่ึงประจักษ์นิยมเรียกว่า  Idea                   
(สุเชาวน์ พลอยชุม, พ.ศ.๒๕๕๑, หน้า ๑๐๓ ) ส่วนในปัญญาในทางความคิดพระพุทธศาสนา
เรียกว่า จินตามยปัญญา นั่นเองซ่ึงเป็นการคิดพิจารณาหาเหตุผลจะพบว่าโดยธรรมชาติของจิต
สามารถคิดหรือทําได้สองลักษณะ  คือ  (๑)  ทํางานร่วมกับประสาทสัมผัสทางกายก็ได ้                 
(๒) ทาํงานอยา่งเป็นอิสระเฉพาะตวั คือ ไม่ร่วมหรือไม่อาศยัขอ้มูลจากประสาทสมัผสัทางกายก็ไดโ้ดย



๖๐ 

ในการทาํหน้าท่ีการคิด หรือทาํหน้าท่ีรู้ของจิตนั้นเป็นหน้าท่ีหลกัหรือธรรมชาติของจิต คือ เวทนา 
(รู้สึกแยกแยะ) สญัญา (รู้จาํจดัเกบ็) สงัขาร (รู้คิด) (ผสมผสาน) วิญญาณ (รู้ชดั ใชง้าน) 
 
๓.๓ จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาทตามหลกัคดิ ๑๐ วธีิ  
 การคิดแบบน้ีตามท่ีปรากฏอยู่ในภาษาบาลี ในคมัภีร์พระปิฎกแห่งพระพุทธศาสนาท่ีเป็น 
การแสดงถึงวิธีคิดท่ีเป็นปัญญา หรือความคิดให้เกิดปัญญา ท่ีเราเรียกว่าโยนิโสมนสิการซ่ึงพระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยตฺุโต) (พ.ศ.      , หนา้ ๖๗๖-๗๐๘) ไดแ้สดงไวจ้าํนวนมากดว้ยกนั คือ ๑๐ วิธี คือ ซ่ึงผูว้ิจยัจะ
ไดน้าํเสนอดงัน้ีท่ีเรียกวา่ จินตามยปัญญาในทางหลกัคิดโดยนาํเสนอหลกัคิดก่อนซ่ึงมี ๑๐ วิธีดงัน้ีคือ 
 ๑. จินตามยปัญญาแบบการคิดแบบคิดสาวหาเหตุและปัจจยั 
 ๒. จินตามยปัญญาแบบวิเคราะห์แยกองคป์ระกอบ 
 ๓. จินตามยปัญญาแบบรู้เท่าทนัสามญัลกัษณะ  
 ๔. จินตามยปัญญาแบบอริยสจั 
 ๕. จินตามยปัญญาแบบธรรมสมัพนัธ์กบัอรรถ. 
 ๖. จินตามยปัญญาแบบคิดคุณโทษและทางออก  
 ๗. จินตามยปัญญาแบบคิดคุณค่าแทแ้ละคุณค่าเทียม  
 ๘. จินตามยปัญญาแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 
 ๙. จินตามยปัญญาคิดแบบเป็นอยูใ่นขณะปัจจุบนั 
 ๑๐. จินตามยปัญญาแบบวิภชัวาท (คิดแบบเทียบกบัการพดูแยกแยะ)  
 ๑) จินตามยปัญญาแบบการคดิแบบคดิสาวหาเหตุและปัจจัย 
 การคิดแบบน้ีเป็น การคิดพิจารณาปัญหาเพื่อหาทางแกไ้ข เร่ิมตน้ดว้ยการคน้หาเหตุผล
และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งผกูพนักนัมาเป็นทอด ๆ หรือคิดพิจารณาผลท่ีเกิดข้ึนใหรู้้จกัสภาพความ
จริงจะเรียกวา่ จินตามยปัญญา 
 หรือจินตามยปัญญาตามหลกัปฏิจสมุปบาทซ่ึงมี ๒ วิธีคือ 
 ๑) คิดแบบความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั คือคิดโดยแยบคายถึงส่ิงทั้งหลายท่ีอาศยักัน
เกิดข้ึนพร้อมว่า “เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึน ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีจึงไม่มี 
เพราะส่ิงน้ีดบั ส่ิงน้ีจึงดบั” (ส.ํนิ. ๑๖/๑๔๔/๗๗, ๑๕๔/๘๔) 
 ในการคิดแบบน้ีจึงรู้ไดว้่าส่ิงทั้งหลายทั้งปวงไม่ไดเ้กิดขั้นลอย ๆ ตอ้งอาศยัส่ิงอ่ืนเป็น
องคป์ระกอบจึงเกิดข้ึนและดบัสลายไปเพราะหมดเหตุหมดปัจจยัท่ีตนอาศยัเป็นตน้ 
 ๒) คิดแบบตั้งคาํถาม เป็นการคิดพิจารณาถึงกระบวนการเกิดข้ึนแห่งปฏิจสมุปบาท            
ดว้ยโยนิโสมนสิการเช่น การคิดพิจารณาวา่  



๖๑ 

 เรานั้นไดมี้ความคิดอย่างน้ีว่าเม่ือไหร่หนอมีอยู่ ชราและมรณะ จึงมีชรา และมรณะมี
เพราะอะไรเป็นปัจจยั เพราะเรานั้นโยนิโสมนสิการจึงรู้ดว้ยปัญญาว่าเม่ือชาติมีอยู่ชราและมรณะ          
จึงมีชราและมรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจยั ลาํดบันั้น เราไดมี้ความคิดอยา่งน้ีว่าเม่ือไหร่หนอมีอยูช่าติ
จึงมีชาติมีเพราะอะไรเป็นปัจจยั…เราไดมี้ความคิดอยา่งน้ีวา่  
 เม่ืออะไร มีอยู่หนอ อุปาทานจึงมี อุปาทานมีเพราะอะไรเป็นปัจจยัลาํดบันั้น เพราะเรา
โยนิโสมนสิการจึงรู้ดว้ยปัญญาว่าเม่ือตณัหามีอยู่ อุปาทานจึงมี อุปาทานมี เพราะตณัหาเป็นปัจจยั
(ส.ํนิ. ๑๖/๒๖/๑๑-๑๒, ๒๗/๑๒-๑๓) 
 ในการคิดแบบตั้งคาํถามน้ีเม่ือคิดดว้ยดี คิดอยูบ่่อย ๆ ดว้ยจินตามยปัญญาในพุทธปรัชญา
เถรวาทและโยโสมนสิการส่ิงท่ีเกิดข้ึนพร้อมทั้งสาเหตุและปัจจยัท่ีอาศยักนัเป็นปัจจยัแก่กนัเกิดข้ึน 
สัมพนัธ์สืบทอดกนัมาตามลาํดบัจนถึงผล ตามสภาพเป็นจริงทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดบัจนเกิดปัญญารู้
เหตุเกิดและรู้เหตุดบัปัญหา  
 ๒) จินตามยปัญญาแบบวเิคราะห์แยกองค์ประกอบ 
 การคิดแบบวิเคราะห์แยกแยะองคป์ระกอบแบบน้ี คือ ความคิดท่ีแยกแยะส่วนประกอบ
ของส่ิงทั้งหลาย หรือวิธีคิดท่ีมีเป้าหมาย เพื่อใหม้องเห็นและใหรู้้จกัสภาพความจริงของส่ิงทั้งหลาย
ส่วนมากใชใ้นการปฏิบติัธรรม โดยการคิดพิจารณารูปนาม คือ “ส่ิงทั้งหลายและขนัธ์ ๕”(ม.มู. ๑๒/
๓๔๖/๓๕๘., ส.ํข.๑๗/๒๔๒-๒๔๗/๑๗๑-๑๗๔) 
 เพื่อให้เห็นความว่างเปล่าจากสาระแก่นสาร ไม่มีตวัตน ไม่เป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงให้ละ
ความ ยึดมัน่ถือมัน่ในส่ิงสมมุติบญัญติั เช่น คิดให้มองเห็นว่า “เพราะคุมส่วนทั้งหลายเขา้ดว้ยกนั 
เสียงว่ารถยอ่มมีฉนัใด เม่ือขนัธ์ ๕ ทั้งหลายมีอยู ่การสมมุติว่าสัตวย์อ่มมีฉนันั้น” (ส.ํส. ๑๕/๕๕๕/
๑๙๘) 
 ซ่ึงการคิดพิจารณาชีวิตของ สัตว ์บุคคล ให้เห็นเป็นแต่เพียงการประชุมกนัเขา้ของขนัธ์ ๕ 
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณและในองคป์ระกอบของขนัธ์ ๕ นั้นแต่ละอยา่ง ก็เกิดข้ึนจาก
องคป์ระกอบยอ่ย ๆ ต่อไปอีกการคิดพิจารณาอยา่งน้ี ช่วยทาํให้เรามองเห็นความเป็นอนตัตาในตวั
บุคคลและตวัสัตวท์ั้งหลายอีกอย่างหน่ึงคิดพิจารณาสัตว ์บุคคลโดยถือเอานามรูปเป็นหลกัแนวปฏิบติั
เรียกว่านามรูปปริคคหะ คือ การพิจารณาสัตวบุ์คคลโดยแยก ส่วนประกอบออกเป็นนามธรรมและ
รูปธรรมตามสภาวะแลว้กาํหนดองคป์ระกอบนั้น ๆ อยา่งน้ีวา่อยา่งนั้นเป็นรูป  
 อยา่งน้ีเป็นนามรูป คือ สภาวะท่ีมีลกัษณะอยา่งน้ี นาม คือ ลกัษณะท่ีมีสภาวะอยา่งน้ี ส่ิงน้ี
มีลกัษณะสภาวะอยา่งน้ี จึงจดัเป็นรูป ส่ิงน้ีมีลกัษณะอยา่งน้ีจึงจดัเป็นนามดงัน้ีเป็นตน้คร้ันแยกแยะ
ออกไปแลว้กมี็แต่นามกบัรูป (นามธรรม รูปธรรม) เม่ือไดฝึ้กมองและหดัคิดอยา่งน้ีบ่อย ๆ  จนชาํนาญแลว้
ก็จะมองเห็นสัตวบุ์คคลและส่ิงต่าง ๆ เป็นแต่เพียงนามกบัรูปมีแต่สภาวะว่างเปล่าจากความหมาย



๖๒ 

แห่งความเป็นสัตว ์บุคคล ตวัตน เราเขา เป็นความคิดโดยอุบายโดยแยบคายท่ีจะช่วยให้หายความ
หลงผิด หรือคลายความยดึติดในสมมุติบญัญติัไดใ้นการคิดพิจารณาอยา่งน้ีเพื่อให้เห็นสภาวะไดช้ดัเจน 
ก็ตอ้งคิดแยกแยะองคป์ระกอบออกก็จะเห็นองคป์ระกอบต่าง ๆ อาศยัเหคุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่เป็น
ตวัของมนัเองโดยแทจ้ริงองค์ประกอบเหตุปัจจยัต่าง ๆ เหล่านั้นทั้งหมดเป็นไปตามกฎธรรมดา 
(ไตรลกัษณ์) มีการเกิดข้ึน ตั้งอยู่แลว้ดบัไปตลอดเวลา ไม่เท่ียงไม่คงท่ี ไม่ย ัง่ยืนสภาวะต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนแลว้ตอ้งดบัไปนั้นเม่ือคิดไดเ้ช่นน้ีก็จะทาํใหห้ายหลง หรือบรรเทา คลายความยึดมัน่นามรูป
ในสมมติบญัญติั 
 ๓) จินตามยปัญญาแบบรู้เท่าทนัสามัญลกัษณะ  
 การคิดแบบน้ีเป็นการคิดแบบรู้เท่าทนัสามญัลกัษณะ (อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา) เป็นการคิด
โดยอุบายแยบคายอย่างรู้เท่าทนัถึงสภาวะเป็นไปของส่ิงทั้งหลายตามธรรมชาติ ซ่ึงถูกปรุงแต่ง
เกิดข้ึนจากเหตุปัจจยัต่าง ๆ และจะตอ้งเป็นไปตามเหตุปัจจยันั้น เช่นคิดพิจาณาขนั๕ซ่ึงถูกปรุงแต่ง
ข้ึนจากเหตุปัจจยัต่าง ๆ และจะตอ้งเป็นไปตามกฎสามญัลกัษณะโดยคิดพิจารณาแบบสามญัลกัษณะ
โดยคิดพิจารณาตามแบบสามัญลักษณะ ในพระสูตรช่ือว่า “นันทิขยสูตรและอัตตทีปสูตร”               
(ส.ํข. ๑๗/๑๐๔/๖๔, ๘๗-๘๘/๕๓-๕๕) 
 สามญัลกัษณะมีเน้ือความหลกัดงัน้ี คือ อาการของส่ิงทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากปัจจยัปรุงแต่ง
คร้ันเกิดข้ึนแลว้ก็ดบั ไม่เท่ียงแท ้ไม่คงท่ี ไม่ย ัง่ยนื ไม่คงอยูต่ลอดไป เป็นอนิจจงั ปัจจยัทุกอยา่งทั้งภาย
และภายนอก ลว้นแต่เกิดดบัเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลาเหมือนกนัทั้งหมดคร้ันไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้ง
ผกูพนักนัแลว้จึงเกิดความขดัแยง้ ทาํส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น ใหมี้สภาพถูกบีบคั้นไม่สามารถคงสภาพอยู่
ตามเดิมไดจ้ะตอ้งแปรปรวนเปล่ียนแปลงสลายไป เป็นทุกข ์
 เม่ือตอ้งเป็นไปตามกฎแห่งเหตุปัจจยัจึงไม่เป็นตวัตนของมนัเองไม่อยูใ่นอาํนาจของมนั
และมนัไม่เป็นของใครไม่เป็นตามความปรารถนาของใคร ไม่มีใครบงการมนัได ้ไม่มีใครครอบครองมนัได ้
ดว้ยกฎท่ีมนัเป็นไปตามเหตุปัจจยั ไม่เป็นไปตามความปรารถนาแห่งใจของใครมนัจึงเป็นอนตัตตา 
 สรุปความว่า ความคิดรู้เท่าทันว่าส่ิงทั้ งหลายเป็นธรรมชาติมีลักษณะความเป็นไป
โดยทัว่ไปเสมอกนั เหมือนกนัรามธรรมดาของมนั ตามท่ีถูกปรุงแต่ง เกิดจากเหตุปัจจยั และข้ึนต่อ
เหตุปัจจยัทั้งหลายเช่นเดียวกนั ซ่ึงการคิดแบบสามญัลกัษณะน้ีแบ่งออกเป็น ๒ ขั้น คือ 
 ๑. รู้เท่าทนัและยอมรับความจริง วางใจวางท่าทีต่อส่งทั้งหลายทั้งเหตุการณ์ และเร่ืองราว
ต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจยัตามกฎธรรมชาติ เป็นแนวทางแห่งปัญญา ช่วยช้ีแนวทางเป็นอิสระ 
ไม่ผูกมดัตวักับเหตุการณ์และเร่ืองรางต่าง ๆ เม่ือประสบกับเหตุการณ์ หรือเร่ืองราวอนัไม่พึง
ปรารถนา ก็รู้จกัพิจารณา บรรเทาไม่ใหทุ้กข ์ไม่ถูกทุกขบี์บคั้น เพราะไดรู้้เท่าทีลนัส่ิงต่าง ๆ เป็นไป
ตามเหตุปัจจยัของมนัอยา่งนั้น 



๖๓ 

 ๒. การแกไ้ขจดัการเป็นไปตามเหตุปัจจยั ปฏิบติัต่อส่ิงทั้งหลายคลอ้ยตามความเป็นจริง
ของธรรมชาติดว้ยปัญญารู้เท่าทนั มีอิสระ คือ คร้ันไดรู้้แลว้ว่าส่ิงทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจยัและ
ข้ึนต่อเหตุปัจจยัเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน ก็ตอ้งแกไ้ขดว้ยความรู้และตอ้งแกไ้ขท่ีตวัเหตุปัจจยัดว้ยการ
กาํหนดรู้ความอยากของตน และกาํหนดรู้เหตุปัจจยัแลว้แกไ้ข จดัการเหตุปัจจยัไม่นาํเขา้ไปผกูกบั
ส่ิงต่าง ๆ กไ็ม่ถูกความทุกขบี์บคั้นเป็นการปฏิบติัอยา่งไม่ถูกผกูมดัตวั 
 ๔) จินตามยปัญญาแบบอริยสัจ 

 ในขอ้น้ีการคิดโดยอุบายอนัแยบคายแบบอริยสัจน้ีคือกระบวนการคิดจากผลสาวหาเหตุ
หรือคิดจากสาเหตุสาวไปหาผล ซ่ึงเรียกช่ือทางธรรมว่า วิธีแห่งความดบัทุกข ์ซ่ึงความคิดแบบน้ี           
ยงัสามารถช่วยขยายทาํใหค้รอบคลุมไปถึงการคิดแบบอ่ืน ๆ ไดท้ั้งหมดดว้ย วิธีคิดแบบน้ีปรากฏอยู่
ในพระสูตรช่ือวา่ “สพัพาสวสงัวรสูตร” (ม.มู. ๑๒/๑๒/๑๖) 
 โดยไดแ้สดงความคิดดว้ยโยโสมนสิการวา่ น้ีคือทุกข ์น้ีคือเหตุใหเ้กิดทุกข ์น้ีคือความดบั
ทุกข ์น้ีคือขอ้ปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกขแ์ละเม่ือบุคคลคิดโดยอุบายอนัแยบคายอยู่อย่างน้ี ย่อมละ
สังโยชน์เบ้ืองตน้ ๓ อย่างได ้(สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส) เป็นกิเลสอย่างละเอียด เรียก
กิเลสอาสวะ 
 หลกัการสําคญัของการคิดแบบอริยสัจ น้ีคือการเร่ิมตน้จากปัญหา หรือจากความทุกข ์          
ท่ีประสบ โดยกาํหนดรู้ (ปริญญา) ทาํความเขา้ใจปัญหา คือ ความทุกขน์ั้นให้ชดัเจนแลว้สืบคน้หา
สาเหตุเพื่อเตรียมแกไ้ข (ปหาน) ในขณะเดียวกนักก็าํหนดเป้าหมายของตนใหช้ดัเจนวา่คืออะไร 
 จะสําเร็จหรือไม่ และเป็นไปอย่างไร แลว้คิดวางแผนหาวิธีทาํท่ีจะกาํจัดสาเหตุของ
ปัญหาให้ถูกตอ้งตรงกบัจุดหมายท่ีกาํหนดเอาไว ้ท่ีตอ้งการจะบรรลุ ในการคิดตามวิธีน้ีจะตอ้งเนน้
ถึงกิจถึงหนา้ท่ีหรือหนา้ท่ีท่ีพึงกระทาํต่ออริยสจัแต่ละขอ้อยา่งถูกตอ้ง คือ 
 เม่ือได้ประสบกับปัญหาได้รับความทุกข์แลว้ก็ให้รู้เท่าทนัปัญหาหรือความทุกข์นั้ น           
โดยยอมรับความจริงดว้ยการวางใจวางท่าทีต่อสถานการนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อจากนั้นเม่ือจะปฏิบติั
ดว้ยปัญญา เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือดบัทุกข ์กใ็หจ้ดัการแกไ้ขไปตามเหตุปัจจยั 
 เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้ว การคดิแบบนีแ้บ่งเป็น ๒ ลกัษณะคอื 
 ๑. คิดไปตามเหตุตามผล สืบสาวจากผลไปหาสาเหตุแลว้แกไ้ขและจดัทาํการท่ีตน้เหตุ 
ใหถู้กตอ้งจดัเป็น ๒ คู่คือ 
 คู่ท่ี ๑ ทุกข์เป็นผลเป็นตัวปัญหาหรือตัวทุกข์ เป็นสภาวการณ์ท่ีได้พบ เป็นส่ิงท่ีไม่
ตอ้งการสมุทยัเป็นตน้เหตุเป็นท่ีมาของปัญหา เป็นเป้าหมายท่ีจะตอ้งกาํจดัหรือแกไ้ขจึงจะพน้จาก
ปัญหาหรือความทุกขไ์ด ้



๖๔ 

 คู่ท่ี ๒ นิโรธเป็นผลเป็นสภาวะท่ีส้ินปัญหา หรือส้ินทุกข์เป็นจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งเขา้ถึง
มรรคเป็นตน้เหตุ เป็นวิธีการ เป็นขอ้ปฏิบติัทีจะตอ้งทาํในการจดัการแก้ท่ีสาเหตุ เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย คือ สภาวะส้ินปัญหาอนัไดแ้ก่ความดบัทุกข ์
 คิดใหต้รงจุดตรงเร่ือง ตรงไปตรงมา โดยมุ่งตรงต่อส่ิงทีจะตอ้งทาํ จะตอ้งปฏิบติั ตอ้งเก่ียวขอ้ง
กบัชีวิตใชแ้กปั้ญหาไดไ้ม่คิดฟุ้ งซ่านออกนอกเร่ือง ตามอาํนาจของ ตณัหา มานะ ทิฐิ 
 ๕) จินตามยปัญญาแบบธรรมสัมพนัธ์กบัอรรถ 
 การคิดแบบน้ีเป็นการคิดเป็นการคิดพิจารณาใหเ้ขา้ใจหลกัการ (ธรรม) หมายถึง หลกัความจริง 
ความดีความงาม หลกัปฏิบติัท่ีจะนาํไปปฏิบติั รวมถึงหลกัคาํสอนท่ีตอ้งการให้ประพฤติปฏิบติั
จดัทาํการไดถู้กตอ้ง และมีความสัมพนัธ์กบัความมุ่งหมาย (อรรถ) หมายถึง ความหมาย ความมุ่งหมาย 
จุดหมาย ประโยชน์ หรือสาระท่ีตอ้งการ ซ่ึงในทางพุทธปรัชญาถือว่าธรรมทุกขอ้มีอรรถ หลกัการ
ทุกอยา่งมีความมุ่งหมาย หรือธรรมเพ่ืออรรถ หลกัการเพื่อจุดหมาย จะตอ้งไดว้่าทาํเพื่ออะไรถือเป็น
ส่ิงสําคญัมากในการลงมือปฏิบติัตามหลกัการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้บรรลุผลความมุ่งหมาย
ในทางพุทธปรัชญาไดเ้นน้และให้ความสาํคญัมากต่อการมีความคิดความเขา้ใจธรรมและอรรถได้
แสดงไวม้ากในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้สดงเพ่ือการศึกษาโดยยอ่ดงัน้ีคือ 
 ก. ในดา้นคุณสมบติัของบุคคล ในพระสูตรช่ือ “ธมัมญัสูตร” เช่น สัปปุริสธรรมทาง 
พุทธปรัชญาแสดงว่าบุคคลช่ือว่า เป็นธัมมญัญู เป็นอัญถัญญู ต้องเป็นผูท้รงธรรมได้จะต้องรู้ 
(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๔๔) 
 ธรรมคือ สุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะชาตตกะ อพัภูตธรรม เวทลัละ 
และจะตอ้งรู้จกัเน้ือความแห่งภาษิตนั้น ๆ วา่เป็นเน้ือความแห่งภาษิตน้ีเป็นตน้ 
 ข. ในดา้นการปฏิบติัธรรมท่ีเป็นไปตามลาํดบัขั้นเพื่อพฒันาปัญญาและเพื่อมรรคผลได้
แสดงไว ้เช่น “วฒิุธรรม” (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๔๘/๓๓๒) คือ การคบสตับุรุษ การฟังธรรม หรือคาํสั่งสอน
ของสัตบุรุษทาํไวใ้นใจโดยแยบคาย และธรรมานุธรรมปฏิปัตติ ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมและ 
ในการศึกษาพุทธปรัชญาถือแนวคิดน้ีเป็นหลกัการสาํคญัของการศึกษาและการปฏิบติัธรรมซ่ึงได้
แสดงไวว้า่ “การฟังธรรมและการเล่าเรียนธรรม ทรงจาํธรรมไวไ้ด ้ใคร่ครวญอรรถแห่งธรรมท่ีทรง
จาํไวไ้ดเ้ม่ือรู้อรรถรู้ธรรมแลว้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” (องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๗)  
 ดงันั้น ในการปฏิบติัธรรมตามขั้นตอนดงักล่าวท่ีกล่าวมาน้ีและยงัช่วยให้พระสัทธรรม
ตั้งมัน่ไม่ลบเลือนเส่ือมสูญไปดว้ย ซ่ึงการปฏิบติัธรรม หรือการกระทาํตามหลกัการต่าง ๆ จะตอ้ง
เขา้ใจความหมายและความ มุ่งหมาย ของธรรม หรือหลกัการต่าง ๆ นั้นว่า ทาํไปเพื่ออะไร หลกัการ
มีไวเ้พื่ออะไร จะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายอะไรบา้ง ตลอดจนถึงเป้าหมายท่ามกลางและในท่ีสุด จะส่งต่อถึง
หลกัการอ่ืน ๆ อะไรบา้ง เม่ือมีความคิดความเขา้ใจถูกตอ้ง 



๖๕ 

 ในเร่ืองหลกัการและความมุ่งหมายน้ีแลว้ จะช่วยให้ปฏิบติัไดถู้กตอ้งเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบติั 
คือ ปฏิบติัธรรมนอ้ยคลอ้ยแก่ธรรมใหญ่ ทาํใหเ้ขา้ใจได ้สอดคลอ้งกนัระหว่างธรรมยอ่ยและธรรมใหญ่
ส่งผลแก่หลกัการใหญ่ดาํเนินไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ สมดงัเน้ือความว่า “พึงปฏิบติัขอ้ปฏิบติัชอบ 
การปฏิบติัเหมาะสม การปฏิบติัท่ีไม่เป็นขา้ศึก การปฏิบติัท่ีเอ้ือประโยชน์ การปฏิบติัธรรมถูกตอ้ง
ตามธรรม” (ข.ุจู. ๓๐/๕๔๐/๒๗๐) 
 ดงันั้น ธรรมมานุธรรมปฏิบติัน้ีจะเป็นตวัตดัสินว่า การปฏิบติัธรรมหรือการกระทาํนั้น ๆ 
จะสาํเร็จผลบรรลุจุดมุ่งหมายไดห้รือไม่ถา้ขาดธรรมนุธรรมปฏิบติั การปฏิบติัตามหลกัการต่าง ๆ         
กโ็ทษไดผ้ดิพลาดไร้ผลทาํใหเ้กิดโทษไดอ้น่ึงในหลกัความสมัพนัธ์แห่งธรรมกบัอรรถ พระพุทธเจา้
ไดส้อนว่า “พึงรู้จกัส่ิงท่ีไม่เป็นธรรม (อธรรม) และส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ (อนรรถ) ส่ิงท่ีเป็นธรรม
(ธรรม) และส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ (อรรถ) เม่ือรู้จกัแลว้ก็พึงเลือกปฏิบติัตามส่ิงท่ีเป็นธรรมและส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์” (องฺ.ทสก.๒๔/๑๑๓-๑๑๖/๒๓๘-๒๔๙) 
 ส่วนในส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมไม่เป็นประโยชน์และส่ิงท่ีเป็นธรรมเป็นประโยชน์เหล่านั้นคือ
ส่ิงท่ีไม่เป็นอรรถเป็นธรรม คือ ความเห็นผิด ความดาํริผดิ การเจรจาผิด การงานผิด การเล้ียงชีพผิด 
ความพยายามผดิ ความระลึกผดิ ความตั้งใจผดิ ความรู้ผดิ ความหลุดพน้ผดิ 
 ส่ิงท่ีเป็นอรรถเป็นธรรม คือ ความเห็นขอบ ความดาํริชอบ การเจรจาชอบ การงานชอบ 
การเล้ียงชีพชอบ ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบ ความรู้ชอบ ความหลุดพน้ชอบ 
 ตวักาํหนดความถูกตอ้งพอเหมาะพอดีแห่งการปฏิบติัหลกัธรรมนั้น ๆ ซ่ึงทาํให้เกิดการ
ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ซ่ึงสําคญัหากมองทางดา้นปรมตัถ์สิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญาและ
ปัญญาต่างก็มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อพระนิพพาน ซ่ึงมีหลกัว่า ศีลเพื่อสมาธิ สมาธิเพื่อปัญญา ปัญญา
เพื่อวิมุติแต่ทุกอยา่งจะตอ้งเช่ือมต่อกนัช่วยสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัใหบ้รรลุจุดหมายเบ้ืองปลายให้
ไดจ้ะขาดบางอยา่งไม่ไดเ้ลย 
 ๖) จินตามยปัญญาแบบคดิคุณโทษและทางออก 
 การคิดแบบน้ีเป็นการคิดพิจารณาเห็นคุณค่า เรียกว่า อสัสาทะ ซ่ึงแปลว่าส่วนดี ส่วนอร่อย 
ส่วนหวานช่ืน คุณ คุณค่า ขอ้ท่ีน่าพึงพอใจ , เห็นโทษ เรียกว่า อาทีนวะ หรืออาทีนพ ซ่ึงแปลวา่ส่วนเสีย 
ขอ้เสีย ช่องเสีย ขอ้บกพร่อง และเห็นทางออก เรียกว่า นิสสรณะ ซ่ึงแปลว่าทางออกสลดัออกได้
ภาวะท่ีปลอดจากปัญหา มีความสมบูรณ์ ในตวัดี จริง โดยไม่ข้ึนต่อขอ้ดีขอ้เสีย ไม่ข้ึนต่อคุณ (อสัสาทะ) 
และโทษ (อาทีนวะ) ของส่ิงท่ีเป็นปัญหาหรือภาวะท่ีสลดัออกมานั้นใหคิ้ดพิจารณามองส่ิงทั้งปวงท่ี
มนัเป็นจริง ยอมรับความเป็นจริงของส่ิงนั้น ๆ ทุกแง่ทุกดา้น ทั้งดีและเสียและวิธีคิดท่ีสัมพนัธ์กบั
การปฏิบติัอยา่งมาก 
 



๖๖ 

 ในการคดิแบบนี ้มีลกัษณะ ๒ ประการคอื  
 ๑. การมองเห็นตามความเป็นจริง คือ มองให้เห็นคุณค่าและโทษ หรือขอ้ดีขอ้เสียของ           
ส่ิงนั้นๆไม่มองแต่เพียงดา้นเดียว เช่น “การมองเห็นกามตามความเป็นจริง” (ม.มู. ๑๒/๒๐๐/๑๗๒, 
๒๑๑/๑๘๐) 
 ๒. การแกปั้ญหา หรือวิธีปฏิบติั ใหอ้อกไปจากปัญหา หรือภาวะ ท่ีไม่ตอ้งการต่าง ๆ นั้น
จะตอ้งรู้คุณรู้โทษขอ้ดีขอ้เสียของปัญหา หรือภาวะท่ีไม่พึงปรารถนาพร้อมการมองเห็นทางออก
จุดหมายและรู้ว่าจุดหมาย หรือเป้าหมาย คืออะไร คืออยา่งไร อยา่งไหนดีกว่า จะพน้จากปัญหาท่ีว่า
นั้นอย่างไร โดยไม่ตอ้งข้ึนต่อคุณโทษ ขอ้ดีขอ้เสียแบบเก่า ๆ อีกต่อไปไดห้รือไม่ภาวะพน้ปัญหา
หรือจุดหมายมีอยูห่รือไม่เป็นไปไดอ้ยา่งไร เช่น “การคิดพิจารณาเห็นคุณโทษแห่งโลกและทางออก
ไปจากโลก” (องฺ.ติก. ๒๐/๕๔๓-๕๔๖/๓๓๒-๓๓๕) ของพุทธเจา้ท่ีทรงทราบชดัโลกดีว่า มีคุณอยา่งไร  
มีโทษอยา่งไร แต่ยงัไม่เห็นอุบายเคร่ืองออกจากโลกก็จะไม่ทรงยนืยนัว่าเป็นผูต้รัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
และยงัมีอีกหลายท่ี ซ่ึงไดแ้สดงการเห็นคุณโทษและทางออก เช่น มีนัยเดียวกนัขนัธ์ ๕ เป็นตน้              
กมี็นยัเดียวกนัน้ี  
 ในทางปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั โดยมากเป็นเพียงเลือกระหว่างส่ิงท่ีมีโทษมาก คุณนอ้ย
กบัส่ิงท่ีมีคุณน้อย โทษน้อย หรือแมไ้ดนิ้สรณะก็เป็นนิสรณะแบบสัมพนัธ์ คือ ทางออกท่ีดีท่ีสุด           
ในกรณีนั้น ๆ 
 ในภาวะเช่นน้ี กไ็ม่ควรลืมใชว้ิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือ ยอมรับส่วนดีของส่ิงนั้น
หรือขอ้ปฏิบติัท่ีตนละเวน้ แต่ไม่ควรมองขา้มอย่างยิ่ง คือ โทษ ขอ้บกพร่อง จุดอ่อน ส่วนเสียของ 
ส่ิงหรือขอ้ปฏิบติัท่ีตนเลือกรับเอา การมองตามความเป็นจริงเช่นน้ีจะทาํให้ปฏิบติัไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
ไม่มีความประมาท อาจนาํเอาส่วนดีของส่ิงท่ีตน ละเวน้มาใชป้ระโยชน์ได ้และอาจมีโอกาสแกไ้ข
ขอ้เสีย ส่วนบกพร่อง ท่ีติดมากบัส่ิง หรือขอ้ปฏิบติัท่ีตนเลือกรับเอานั้นดว้ย 
 ๗) จินตามยปัญญาแบบคดิคุณค่าแท้และคุณค่าเทยีม  
 การคิดแบบน้ี เป็นการคิดพิจาณาถึงคุณค่าจริงและคุณค่าสมมุติในการใช้สอยหรือ           
การบริโภคปัจจยั ๔ เป็นวีคิดสกดั หรือบรรเทาตณัหา ไม่ให้เขา้ครอบงาํจิตไดเ้ป็นส่ิงจาํเป็นมาก
สาํหรับมนุษยท่ี์ตอ้งใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ในเร่ืองการบริโภคใชส้อยปัจจยั ๔ และวสัดุ
อุปกรณ์ส่ิงของท่ีอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น ตามความตอ้งการ และว่าส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น
มนัสนองความตอ้งไดแ้ละมีคุณค่ามีประโยชน์แก่มนุษยซ่ึ์งแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ  
 ๑. คุณค่าแท ้หมายเอา คุณค่า หรือประโยชน์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีคุณประโยชน์ แก่ชีวิตจริง ๆ 
สามารถใชแ้กปั้ญหาของตนเพ่ือดาํรงชีวิตไดดี้ ทั้งเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและผูอ่ื้นซ่ึงคงตอ้ง
ใชปั้ญญาเป็นเคร่ืองตีค่า หรือวดัราคา เช่น “พิจารณาปัจจยั ๔” (ม.มู. ๑๒/๑๔/๑๗, ๑๘/๑๙, ๔๖๖/๕๐๐) 



๖๗ 

คือ อาหารมีประโยชน์ คือ หล่อเล้ียงร่างกายให้มีชีวิตอยู่ได ้มีสุขภาพดี เป็นอยู่ผาสุก มีกาํลงัเพื่อ
สามารถทาํกิจหน้าท่ีได ้เส้ือผา้ใชเ้พื่อกาํจดัหนาวร้อน ป้องกนัเหลือบยุง ลมแดด สัตวเ์ล้ือยคลาน 
และปกปิดอวยัวะท่ีใหค้วามละอาย ท่ีอยูอ่าศยัมีประโยชน์เพื่อกาํจดัป้องกนัความหนาวร้อน ป้องกนั
สัตวร้์าย มีสัตวเ์ล้ือยคลานทั้งหลายเป็นตน้ เพื่อบรรเทาอนัตรายจาฤดูต่าง ๆ เพื่อหลีกเร้นสงบใจ           
ยารักษาโรคเป็นประโยชน์ในการบาํบดัรักษาโรค กาํจดัทุกข์เวทนาท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยต่าง ๆ             
ท่ีเกิดข้ึนแลว้และเพื่อความเป็นผูไ้ม่มี อาพาธ หรือความเจบ็ป่วยเบียดเบียนเป็นอยา่งยิง่  
 ๒. คุณค่าเทียม หมายเอา คุณค่าเสริมท่ีมนุษยเ์ติมแต่งให้แก่ส่ิงต่าง ๆ เพื่อปรนเปรอความสุข 
สนองความอยากของตน ตามค่านิยมของตน และสังคมเพ่ือเพิ่มอตัตาแสดงความยิง่ใหญ่ของตวัเอง 
ดว้ยความยึดมัน่ถือมัน่ ใชต้ณัหาเป็นเคร่ืองวดัคุณค่า เช่น กินอาหารโดยเห็นว่ามีคุณค่าอยู่ท่ีความ
เอร็ดอร่อย เสริมกาํลงัใจใหค้วามสนุกสนาน แสดงฐานะความโกห้รู มีหนา้ท่ีทางสงัคม เป็นตน้  
 การคิดพิจารณาแบบน้ีใชใ้นการเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ ทัว่ไปทั้งท่ีเป็นการบริโภคใชส้อย 
การช้ือหา มีไวค้รอบครอง ด้วยมีจุดประสงค์ให้เขา้ใจและเลือกบริโภคใช้สอยแต่คุณค่าแท  ้ๆ            
อันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริง เป็นประโยชน์สุขทั้ งแก่ตนเองและผูอ่ื้นคุณค่าแท้น้ีมี
ประโยชน์แก่ชีวิตแลว้ยงัช่วยเก้ือกูลส่งเสริมความเจริญงอกงามทางกุศลธรรม เช่น ความมีสติ เป็นตน้ 
ทาํใหไ้ม่ตกเป็นทาสของวตัถุ 
 เพราะใชปั้ญญาพิจารณาก่อนใชส้อย มีความพอดีตรงขา้มจากคุณค่าเสริมดว้ยตณัหาเป็น
ส่วนเกิน ไม่เก้ือกูลชีวิต และยงัเป็นอนัตรายแก่ชีวิต ทาํให้เกิดอกุศลธรรม เช่น ความโลภ ความมวัเมา 
ความริษยา ทิฏฐิ การยกตนข่มท่านทาํใหเ้กิดการแก่งแยง่ เบียดเบียนกนั 
 ๘) จินตามยปัญญาแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม  
 การแบบน้ีเรียกว่า คิดเร้ากุศลหรือคิดเจริญกุศล เป็นการคิดบรรเทาตณัหา จดัเป็นขอ้ปฏิบติั
ระดบัระดบัระดบัหน่ึง ซ่ึงช่วยส่งเสริมคุณงามความดี (กุศลธรรม) และความเห็นชอบ (สัมมาทิฐิ) 
ระดับโลกียะให้เจริญงอกงามยิ่งข้ึนซ่ึงมีหลักการอยู่ว่าส่ิงท่ีได้พบเห็นหรือได้รับรู้เหมือนกัน               
แต่บุคคลผูพ้บเห็นหรือรับรู้ต่างกนั มีมุมมองและความคิดนึกความเขา้ใจคนละอยา่งข้ึนอยูก่บัความ
เคยชิน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีสั่งสมไว ้ปรุงแต่งจิตสังขารของแต่ละบุคคลซ่ึงไม่เหมือนกนั 
และภาวะจิตใจในขณะนั้น ๆ ตวัอย่าง คือ ในเวลาท่ีความคิดอกุศลเกิดข้ึนแลว้ให้คิดแก้โดยใช้
โยนิโสมนสิการ คือ ความคิดแบบเร้ากุศล ในพระสูตรช่ือว่า “วิตกัสัณฐานสูตร” (ม.มู. ๑๒/๒๕๖-
๒๖๒/๒๔๑-๒๔๗) ไดแ้สดงไว ้คือ ในเม่ือความคิดความดาํริท่ีเป็นบาปอกุศล ประกอบดว้ยฉนัทะ
หรือโทสะ หรือโมหะกต็ามเกิดข้ึนเม่ือคิดแกค้วามคิดอยา่งนั้นแลว้ยงัไม่หายกใ็หคิ้ดแกไ้ปตามลาํดบั
มี ๕ ขั้นตอนดงัน้ีคือ 



๖๘ 

 ๑. นึกใส่ใจถึงส่ิงอ่ืนท่ีดีงานเป็นกุศล หรือเอาส่ิงอ่ืนท่ีดีงามมานึกใสใจแทนเช่นนึกถึงส่ิง           
ท่ีทาํใหเ้กิดความเมตตาแทนส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดโทสะ 
 ๒. คิดพิจารณาโทษของความคิดชัว่ร้ายท่ีเป็นอกุศลต่าง ๆ ว่าไม่ดีไม่งามก่อผลร้ายนาํ          
ทุกขม์าให ้
 ๓. ไม่ใส่ใจถึงความคิดชัว่ท่ีเป็นอกุศลนั้นเลย เหมือนคนท่ีไม่อยากมองรูปท่ีอยู่ต่อหน้า
ต่อตา กห็ลบัตาเสีย 
 ๔. คิดโดยจบัเอาความคิดนั้น ๆ มาพิจารณาศึกษาคน้ควา้ใหเ้ป็นความรู้ ไม่ใช่เร่ืองตวัตน
คิดถึงสงัขารสณัฐานของความคิดต่าง ๆ วา่ความคิดนั้นเป็นอยา่งไร  
 ๕. ขบฟันเอาล้ินดนัเพดาน อธิษฐานจิต คือ ตั้งใจแน่วแน่เด็ดเด่ียว ข่มใจระงบัความคิดนั้น
ในการคิดแกค้วามคิดอกุศลอย่าง เช่น วิธีแกไ้ขกาํจดัความอาฆาตไวว้่าอาฆาตเกิดข้ึนกบับุคคลใด 
พึงเจริญเมตตาท่ีบุคคลนั้น พึงเจริญกรุณา พึงเจริญอุเบกขาท่ีบุคคลนั้น หรือพึงไม่คิดถึง ไม่ใส่ใจถึง
บุคคลนั้น หรือตั้งความคิดต่อบุคคลนั้น ตามหลกัท่ีแต่ละคนมีกรรมเป็นของตนว่า “บุคคลน้ีมีกรรม
มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด เป็นพวกพอ้ง เป็นท่ีพึ่งพาํนกั เขาทาํ
กรรมใดไวดี้ หรือชัว่กต็ามกจ็กัเป็นผูรั้บผลกรรมนั้น” (องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๖๑/๒๐๗) 
 ในการคิดถึงความตายให้มีโยนิโสมนสิการจะเกิดกุศลมีความรู้สึกต่ืนตวั ไม่ประมาท  
เร่งขวนขวายทาํหน้าท่ีการงาน เร่งปฏิบติัธรรม รวมไปถึงการพิจารณาให้รู้เท่าทนัความเป็นจริง           
ตามคติธรรมดาของสังขาร ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บดัน้ีเราขอเตือนพวกเธอสังขาร
ทั้งหลายมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยงัความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” (ที.ม. ๑๐/
๑๐๗/๑๔๑) ในการคิดถึงความตายอยา่งถูกวิธีจะประกอบดว้ย สติ สงัเวค และญาณ  
 สรุป การคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม เป็นการทาํใจท่ีช่วยตั้งตน้แลว้ชกันาํความใน
ปัจจุบนัมาคิดใหเ้ดินไปในทางท่ีดีงาม เป็นประโยชน์ ซ่ึงมีความสาํคญัในดา้นท่ีช่วยใหเ้กิดความคิด
และการกระทาํท่ีดีงามเป็นประโยชน์ในขณะนั้น ๆ และดา้นท่ีช่วยแกไ้ขอุปนิสัยความเคยชินท่ีไม่ดี
ของจิตท่ีสัง่สมไวแ้ต่เดิมพร้อมเสริมสร้างอุปนิสยัใหม่ ๆ ท่ีดีงามแก่จิตใจไปพร้อม ๆ กนัดว้ย 
 ๙) จินตามยปัญญาคดิแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน 
 การคิดแบบน้ีเป็นความคิดท่ีมีปัจจุบนัธรรมเป็นอารมณ์ ซ่ึงกล่าวถึงดา้นท่ีควรทาํความ
เขา้ใจพิเศษมีความสาํคญัตามลาํพงัตวัของมนัเองซ่ึงการคิดแบบน้ีมีเน้ือความรวมอยูใ่น สติปัฏฐาน ๔ 
ซ่ึงหมายถึงการตั้ งสติระลึกรู้อยู่กับส่ิงท่ีกาํลงัเกิดข้ึนเป็นไปอยู่ กาํลงัรับรู้ หรือกาํลงักระทาํใน
ปัจจุบนัทุกขณะและในองคม์รรค ขอ้ท่ี ๗ คือ สัมมาสมาธิแต่ในท่ีน้ีจะแสดงถึงการใชค้วามคิดและ
เน้ือหาของความคิดท่ีสติรู้กาํหนดอยู่ซ่ึงมีความหมายท่ีควรรู้ควรเขา้ใจพิเศษเก่ียวกบัปัจจุบนั อดีต 
อนาคต ของการคิดขอ้น้ี ดงัน้ี  



๖๙ 

 ก. ความคิดท่ีไม่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั มีลกัษณะความคิดเกาะติดอดีต และเล่ือนลอยไปหา
อนาคต ดว้ยอาํนาจตณัหา ตกอยูใ่นอาํนาจอารมณ์ มีอาการโหยหา อาลยัอาวรณ์ ถึงส่ิงท่ีล่วงไปแลว้
เพราะยดึติดในรูปอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือเล่ือนลอยฟุ้งซ่านไปในสภาวะท่ียงัมีมีในปัจจุบนั  
 ข. ความคิดเร่ืองท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั มีลกัษณะการคิดอยู่ในแนวทางของความรู้ดว้ยปัญญา 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองในขณะปัจจุบนั หรือเร่ืองอดีตท่ีล่วงไปแลว้ หรือเป็นเร่ืองของอนาคตท่ีเป็นไป
ภายกหนา้ก็จดัเขา้แนวน้ีถือเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและมีความสาํคญัตามหลกัคาํสอนทางพุทธปรัชญาทุก
ระดบั คือ ระดบัชีวิตประจาํวนัเช่นการสอนเก่ียวกบับทเรียนในอดีต ความไม่ประมาทระมดัระวงั 
ป้องกันภัยในอนาคตเป็นต้น และระดับการรู้แจ้งสัจธรรม ตลอดจนการบาํเพ็ญพุทธกิจ เช่น               
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ อตีตงัสญาณ อนาคตตงัสญาณ เป็นตน้ 
 ดงันั้น ความเป็นอยู่ในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งรู้ตอ้งทาํเป็นสําคญั ขยายความหมายออกมา         
ในวงกวา้งถึงระดบัชีวิตประจาํวนั ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัคลุมถึงเร่ืองราวทั้งหลายท่ีเช่ือมโยงต่อมาถึงส่ิงท่ี
กาํลงัรับรู้ กาํลงัพิจารณา ท่ีเก่ียวขอ้งทาํอยู ่เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจหนา้ท่ี เร่ืองท่ีปรารภเพื่อทาํ
กิจ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประพฤติปฏิบติั ไม่ใช่เล่ือนลอยเพอ้ฝันติดขอ้งอยู่กบัอารมณ์ทีชอบท่ีชงั 
หรือฟุ้ งซ่านไปอย่างไม่มีจุดหมาย ให้มีสติตามทนัส่ิงท่ีรับรู้ เก่ียวขอ้ง หรือตอ้งทาํในเวลานั้น ๆ        
ทุกขณะถา้จิตรับรู้ส่ิงใด มีสติรู้ทนัส่ิงนั้นทุกขณะตลอดเวลา รวมถึงเหตุการณ์ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนอยู่ใน
โลกภายนอก และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นขณะนั้น ๆ เป็นสาํคญั 
 ค. ในการคิดแป็นอยูใ่นปัจจุบนั แสดงตวัอยา่งท่ีควรศึกษาวิเคราะห์ดงัน้ี 
  ๑. คาํสอนแนะนาํไม่คิดรํารําพึงถึงอดีตไม่ใหห้วงัอนาคต ใหมุ่้งทาํความเพียรในการ
ทาํกิจหนา้ท่ีในปัจจุบนัดว้ยการพิจารณาธรรมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเป็นอารมณ์ ไม่ยึดมัน่ถือขนัธ์ ๕ 
เป็นตวัตนดงัพทุธพจน์ในมชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสกค์วามวา่ 

  บุคคลไม่คิดถึงส่ิงท่ีล่วงมาแลว้ ไม่มุ่งหวงัส่ิงท่ียงัมาไม่ถึง ส่ิงใดล่วงไปแลว้
ก็เป็นอนัละไปแลว้ และส่ิงท่ียงัมาไม่ถึง ก็ยงัไม่ถึง เห็นแจง้ธรรมในปัจจุบนัไม่
ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน ในธรรมนั้น ๆ ไดพ้ึงเจริญธรรมนั้น ๆ เนือง ๆ ให้ปรุโปร่ง 
พึงทาํความเพียรเสียในวนัน้ีแหละ ใครเล่าจะรู้ความตายในวนัพรุ่งน้ีเพราะวา่ความ
ผดัเพี้ยนกบัมจัจุราช ผูมี้เสนาใหญ่นั้น ยอ่มไม่มีแก่เราทั้งหลาย พระมุนีผูส้งบยอ่ม
เรียกบุคลผูมี้ปกติอย่างน้ีมีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวนักลางคืนนั้นว่า            
ผูมี้ราตรีหนน่ึงเจริญ  

(ม.อ. ๑๔/๕๒๖-๕๓๔/๓๔๘-๓๕๑) 



๗๐ 

  ในปัจจุบนัให้พิจารณาธรรมนั้น ๆ ท่ีเกิดข้ึน ท่ีกาํลงัประสบอยูป่ฏิบติัธรรมอยูเ่นืองๆ
ให้ปรุโปร่ง เร่งทาํความเพียร ทาํหนา้ท่ี ให้ดีในวนัน้ีและทั้งกลางวนัและกลางคืนเพราะไม่ทีใครรู้
ความตายจะมาวนัไหนและเพราะไม่มีใครสามารถขอผดัวนัตายกบัพญามจัจุราชผูมี้เสนามากได ้
  ๒. การปฏิบติัธรรมในอนาคตดว้ยปัญญา หมายถึง การปฏิบติัต่ออนาคตดว้ยปัญญาท่ี
ใชใ้นการบาํเพญ็กิจ มีคาํสอนเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตของชาวบา้น คือ พึงรังเกียจส่ิงท่ีควรรังเกียจ
และป้องกนัภยัในอนาคตแลว้พิจารณาดูโลกว่า “ควรรังเกียจส่ิงท่ีควรรังเกียจ พึงป้องกนัภยัท่ียงัมา
ไม่ถึงตวัพิจารณาดูโลกทั้ง ๒ เพราะคิดคาํนึงถึงภยัในอนาคต” (ข.ุชา. ๒๗/๕๔๕/๑๓๖) และควรมุ่ง
ทาํไปจนกวา่จะสาํเร็จผลไม่ควรทอ้ถอย จงทาํตามตวัอยา่งท่ีดีปรารถนาอยา่งใดก็จะไดอ้ยา่งนั้นและ
ทาํรามคาํสอนในการบาํเพญ็กิจของพระภิกษุ คือ เร่ิมบาํเพญ็กิจส่วนตวัไปจนถึงความรีบผดิชอบต่อ
กิจการของส่วนรวมดงัท่ีพระพทุธเจา้ทรงตรัสเตือนเป็นคร้ังสุดทา้ยวา่ “สงัขารทั้งหลายมีความเส่ือม
ไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงทาํประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอ่ื้นให้ให้สาํเร็จดว้ยความไม่ประมาทเถิด” 
(ที.ม. ๑๐/๑๔๓/๑๘๐) 
 ๓. การคาํนึงถึงอนาคตแลว้พึงปฏิบติักิจตนเอง เพื่อบรรลุธรรมเป็นการพิจารณาเห็นภยั
ในอนาคต ๕ อยา่งในพระสูตรช่ือว่า “อนาคตสูตร” (องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๗๘/๑๗๗-๑๒๑) เช่น เราควร
เป็นผูไ้ม่ประมาทจะรีบทาํความเพียร มีใจเดด็เด่ียว เพื่อใหเ้ขา้ถึงธรรม เพื่อให ้บรรลุธรรม เพื่อทาํให้
แจง้ธรรมท่ีตนยงัไม่ถึงไม่บรรลุเสียก่อน ก็จกัอยูส่บายเพราะในเวลาแก่ชรา มีโรคเบียดเบียน อาหารหายาก 
หมู่มนุษยท์ะเลาะวิวาทเบียดเบียนและหมู่สงฆแ์ตกความสามคัคี จะศึกษาปฏิบติัตามคาํสั่งสอนของ
พระพุทธเจา้ก็ไม่ใช่ทาํไดง่้ายเลย จะอยูเ่สนาสนะอนัสงดัในป่า ใตโ้คนตน้ไม ้ก็ไม่ใช่ทาํไดง่้ายเลย
หรือการมองเห็นอนาคตภยั ๕ อย่าง เม่ือประพฤติธรรมอยู่ในป่า ควรจะเป็นอยู่โดยไม่ประมาท 
รีบเร่งกระทาํความเพียรอุทิศตวัเดด็เด่ียว เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไม่บรรลุท่ียงัไม่เขา้ถึงท่ียงัไม่ประจกัษแ์จง้
โดยการคิดว่าเราเองอยูผู่เ้ดียวในป่า งู แมงป่อง หรือตะขาบอาจขบกดั หรืออาหารท่ีฉนัแลว้อาจเป็นพิษ
หรืออาจเป็นโรคร้ายแรงอาจถูกเสือขบกดั อาจถูกโจร หรือมนุษยท์าํร้ายถึงแก่ความตาย เป็นตน้ 
 ๔. การคิดเตรียมการเพื่อปกป้องคุม้ครองกิจและประโยชน์สุขส่วนรวม ในกาลภายหนา้ 
คือ การเห็นภยัในอนาคต คือ การท่ียงัไม่บงัเกิดในปัจจุบนั แต่จกับงัเกิดในอนาคต พระพุทธเจา้ทรง
สอนให้ตระหนกัรู้ไวแ้ลว้พึงพยายามป้องกนัภยัในอนาคต ๕ ประการเหล่านั้น ในพระสูตรช่ือว่า 
“อนาคตสูตร” (องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๗๙/๑๒๑-๑๒๔) คือ ในอนาคตภิกษุทั้งหลายจกัไม่อบรมกายใน
อธิศีล อธิจิต อธิปัญญาแลว้กจ็ะไม่สามารถสัง่สอนลูกศิษยใ์นอธิศีล อธิจิต อธิปัญญาได ้หรือจะสั่งสอน
กันผิด ๆ บุคคลผูเ้ป็นศิษย์ก็จะประพฤติผิดตามแบบอย่างครูบาอาจารย์รุ่นก่อน ๆ ก็จักเข้าใจ
หลกัธรรมผดิเพราะไม่เขา้ถึงความเป็นจริงไม่ใฝ่ใส่ใจพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน 



๗๑ 

 พระธรรมวินยั เป็นผูม้กัมาก ประพฤติย่อหย่อน ภายหลงัเผลอล่วงละเมิดแลว้ไม่แกไ้ข
เป็นตน้ จึงทาํใหมี้การลบลา้งพระธรรมวินยั ทาํใหพ้ระสัทธรรมเส่ือมสูญได ้ก็ใหรี้บแกไ้ขโดยตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน พระธรรมวินัยโดยเคารพให้เขา้ใจแลว้ หาโอกาสปฏิบติัสมถวิปัสสนากมัมฏัฐาน
เพื่อใหบ้รรลุคุณธรรมท่ียงัไม่บรรลุใหไ้ด ้
 ตวัอย่างดงักล่าวมาน้ี พอเป็นเคร่ืองอุปมาเปรียบเทียบ เพื่อช่วยให้แบ่งแยกไดร้ะหว่าง
ความคิดถึงอดีตและอนาคตตามแนวทางของตณัหาเป็นหาเป็นการผลาญเวลาคุณภาพของจิตใหสู้ญ
เสจิตให้สูญเสียไปกบัความคิดคาํนึงถึงอดีตและอนาคตตามแนวทางแห่งปัญญาอนัเป็นเร่ืองของ
กิจการงานในปัจจุบนัช่วยทาํให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบติัและการปฏิบติัในปัจจุบนัอยา่งถูกตอ้ง
ไดผ้ลดียิ่งข้ึนเม่ือปฏิบติัถูกตอ้งอย่างน้ีแลว้ก็เป็นการช่วยทาํให้มีการตระเตรียมและการวางแผน
กิจการล่วงหนา้ต่อไป 
 ๑๐) จินตามยปัญญาแบบวภิัชวาท (คดิแบบเทยีบกบัการพูดแยกแยะ)  
 การคิดแบบน้ีเป็นวิธีคิด ท่ีมีเน้ือความคลา้ยการแสดงหลกัการสอน ซ่ึงในความเป็นจริง
แลว้ก่อนจะพูดก็ตอ้งคิดก่อนและส่ิงท่ีพูดตอ้งสาํเร็จมาจากความคิดทั้งนั้น ในทางธรรมไดแ้สดงว่า 
“วจีสังขาร (สภาวะท่ีปรุงแต่งคาํพูด) ไดแ้ก่วิตกและวิจาร” (ม.มู. ๑๒/๕๐๙/๕๕๐) ดงันั้น การกล่าวถึง           
วิภชัวาทในระดบัความคิดได ้คือ คิดแยกแยะออกให้มองเห็น หรือแสดงความจริงทุกแง่ทุกมุมให้
ครอบคลุมถึงวิธีคิดแบบต่าง ๆ ขา้งตน้ไดห้ลายอยา่งทั้งทาํให้รู้จกัวิธีคิดแบบอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน ช่วยให้
เขา้ใจวิธีคิดบางอยา่งชดัเจนยิง่ข้ึนดว้ย 
 วิภชัชวาท แปลว่า การพูดแยกแยะจาํแนกแจกแจง หรือแสดงคาํสอนแบบวิเคราะห์
ลกัษณะสาํคญัของความคิดแบบน้ีคือการมองและแสดงความจริงโดยแยกแยะใหเ้ห็นแต่ละมุมแต่ละ
ดา้นครบทั้งหมด ไม่ใช่จบัเอาดา้นใดดา้นหน่ึงข้ึนมาวินิจฉัยตีความลงไปอย่างเดียวทั้งหมด เป็นตน้             
ซ่ึงอาจแยกแยะแนวความคิดแบบวิภชัวาทออกในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ก. จาํแนกความจริง แบ่งออกเป็น ๒ อยา่ง คือ  
  ๑. จาํแนกโดยดา้นต่าง ๆ ตามความเป็นจริงส่ิงนั้น ๆ คือ มอง หรือแสดงความจริงให้
ตรงตามท่ีเป็นอยูใ่นดา้นนั้น ๆ ไม่ใช่จบัเอาความจริงดา้นใดดา้นหน่ึงมาตีคลุมเป็นอยา่งนั้นไปเสียหมด 
เช่น เม่ือกล่าวถึงบุคคลผูห้น่ึงวา่เขาดีหรือไม่ดี กช้ี็ความจริงตามดา้นท่ีเป็นอยา่งนั้น ดา้นนั้น กรณีนั้น
วา่เขาดีอยา่งไร หรือไม่ดีอยา่งไร เป็นตน้ ไม่เหมาคลุมทั้งหมด 
 ๒. จาํแนกโดยความแสดงความจริงของส่ิงนั้น ๆ ให้ครบทุกดา้น คือ เม่ือมองหรือพิจารณา          
ส่ิงใดไม่มองแคบ ๆ ไม่ติดอยูก่บัส่วนเดียวดา้นเดียวของส่ิงนั้น หรือวินิจฉยัส่ิงนั้นดว้ย  
 ส่วนเดียวของมนัแต่มองหลายแง่หลายดา้น เช่นวา่ดีหรือไม่ดี กว็า่ กว็า่ดีในแง่นั้นดา้นนั้น 
กรณีนั้น ไม่ดีในแง่นั้นดา้นนั้นกรณีนั้นส่ิงน้ีไม่ดีในแง่นั้น แต่ไม่ดีในแง่น้ี เป็นตน้ เช่น “คาํสอน



๗๒ 

เก่ียวกบักามโภคี คือ ชาวบา้น ๑๐ ประเภท และเร่ือง “พระในบา้น พระป่า ท่ีควรยกยอ่ง ติเตียน” เป็นตน้ 
(ม.มู. ๑๒/๒๓๔-๒๔๒/๒๑๒-๒๑๙) การคิดแนวน้ีมีผลรวมไปถึงการเขา้ใจในภาวะท่ีองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ หรือลกัษณะดา้นต่าง ๆ มาประมวลกนัเขา้โดยครบถว้น จึงเกิดเป็นส่ิง หรือเหตุการณ์การนั้น ๆ 
การมองส่ิงหน่ึง ๆ เหตุการณ์หน่ึง ๆ โดยการเห็นกวา้งออกไปถึงลกัษณะและองคป์ระกอบในดา้น
ต่าง ๆ ของส่ิงนั้น ๆ 
  ข. จาํแนกโดยส่วนประกอบ คือ วิเคราะห์แยกออกใหรู้้เท่าทนัภาวะท่ีสิงต่าง ๆ เกิดข้ึน
จากองคป์ระกอบย่อย ๆ ต่าง ๆ มาประชุมกนัเขา้ ไม่ติดตนัอยู่ภายนอก หรือถูกลวง โดยภาพรวม
ของส่ิงนั้น ๆ เช่น แยกแยะสตัวบุ์คคลออกเป็นนามและรูป เป็นขนัธ์ ๕ และแบ่งซอยแต่ละอยา่งออก 
ไปจนเห็นภาวะท่ีไม่เป็นอตัตา เป็นทางรู้เท่าทนัความจริงของสงัขารธรรมทั้งหลาย เป็นตน้ 
  ค. จาํแนกโดยลาํดบัขณะ คือ แยกแยะวิเคราะห์ปรากกฎการ ตามลาํดบัความสืบทอด
แห่งเหตุปัจจยัยอ่ยออกไปเป็นแต่ละขณะให้มองเห็นตวัเหตุปัจจยัท่ีแทจ้ริง ไม่ถูกลวงใหส้ับสนการคิด
แบบน้ี เป็นดา้นหน่ึงของการคิดจาํแนกโดยส่วนประกอบ และการคิดจาํแนกตามความสัมพนัธ์เหตุปัจจยั 
แต่มีลกัษณะและการใชง้านพิเศษจึงแยกออกมาแสดงไวต่้างหาก  
 ง. จาํแนกโดยความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั คือ สืบสาวหาสาเหตุปัจจยัต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์
สืบทอดกนัมาของส่ิง หรือปรากฏการต่าง ๆ ทาํให้มองเห็นความจริงของส่ิงทั้งหลายไม่ไดต้ั้งอยู่
ลอย ๆ ไม่ไดเ้กิดข้ึนลอย ๆ ไม่ไดด้าํรงโดยตวัของมนัเอง โดยเป็นอิสระจากส่ิงอ่ืน ๆ แต่เกิดข้ึนดว้ย
อาศยัเหตุปัจจยั ความคิดแบบน้ีช่วยให้มองเห็นความจริงและไม่เผลอมองส่ิงต่าง ๆ หรือปัญหาต่าง ๆ 
อย่างโดดเด่ียวขาดลอย และช่วยให้ความคิดเดินไดเ้ป็นสายไม่ติดตนัแลว้ครอบคลุมไปถึงการให้
รู้จกัจบัเหตุปัจจยัไดต้รงกบัผลของมนั ใหเ้หตุปัจจยักบัผลลงตวักนัพอดีดว้ย  
 จ. จาํแนกโดยเง่ือนไข คือมองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเง่ือนไขประกอบดว้ยขอ้น้ี
พบมาก เช่นถา้ถามว่าบุคคลน้ีควรคบหรือไม่ สถานท่ีน้ีควรเก่ียวขอ้งหรือไม่ ถา้พระภิกษุเป็นผู ้  
เป็นผูต้อบก็อาจตอบตามแนวบาลีว่าว่า “ถา้คบหรือเก่ียวขอ้งแลว้อกุศลธรรมเส่ือม กุศลธรรมเจริญ 
ควรคบควรเก่ียวขอ้ง” (ม.อุ. ๑๔๑/๑๙๘-๒๓๓/๑๔๕-๑๖๕) และถา้มีคาํถามในปัญหาทางการศึกษาว่า 
ควรปล่อยให้เด็กพบเห็นส่ิงต่าง ๆ เช่น เร่ืองราวและการแสดงต่างทางส่ือมวลชนเป็นตน้อย่าง
อิสรเสรี หรือไม่ หรือแค่ไหนเพียงไรตอบตามแนววิภัชวาทจะไม่ตอบเด็ดขาดลงอย่างเดียว                
แต่จะวินิจฉยัโดยเพิ่มเง่ือนไขต่าง ๆ คือ  
  ๑. ความโนม้เอียง ความพร้อมนิสัย ความเคยชินต่าง ๆ ท่ีเด็กเคยสั่งสมไวจ้ากการเล้ียงดู
และอิทธิพลทางวฒันธรรมเป็นตน้ เท่าทีมีอยูใ่นขณะนั้น ๆ 
  ๒.โยนิโสมนสิการ คือ เด็กรู้จกัใชโ้ยนิโสมนสิการอยู่โดยปกติหรือไม่ และแค่ไหน
เพียงไร 
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  ๓. กลัลยาณมิตร คือ มีบุคคลหรือท่ีช่วยช้ีแนะความคิดความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งต่อส่ิง
ท่ีพบเห็นหรือ ท่ีจะชกันาํให้เด็กเกิดโยนิโสมนสิการอยา่งไดผ้ลอยูห่รือไม่ ไม่ว่าจะเป็นกลัยาณมิตร
ในครอบครัวในส่ือมวลชนนั้น ๆ หรือทัว่ ๆ ไปในสงัคมกต็าม  
  ๔. ประสบการณ์ คือ ส่ิงท่ีปล่อยใหเ้ด็กพบเห็นนั้นมีลกัษณะ หรือคุณสมบติัท่ีปลุกเร้า
หรือจูงใจเป็นตน้มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ถึงระดับใดเง่ือนไขทั้ งหมดน้ีเป็นตวัแปรได ้             
ส่วนในกรณียกเอาขอ้ ๔ ข้ึนเป็นตวัยืนคาํตอบจะเป็นไปโดยสัดส่วนซ่ึงตอบไดเ้อง เช่น ถา้เด็กมี
โยนิโสมนสิการดี ๆ หรือในสังคม หรือเฉพาะท่ีส่ือมวลชนนั้นเองมีกลัยาณมิตร ท่ีสามารถจริง ๆ 
กาํกบัอยู่หรือพื้นฐานแนวความคิดปรุงแต่งท่ีเป็นกุศลซ่ึงไดส้ั่งสมอบรมกนัไวโ้ดยครอบครัวหรือ
วฒันธรรมมีมากเขม้แข็งจริง ๆ แมว้่าส่ิงท่ีปล่อยให้เด็กพบเห็นจะปลุกเร้าย ัว่ยุมากก็ไม่เป็นปัญหา
และผลดีต่าง ๆ กเ็ป็นอนัหวงัไดแ้ต่ถา้พื้นฐานแนวทางความคิดกศุลไม่เคยสัง่สมไว ้โยนิโสมนสิการ
ก็ไม่ได้ฝึกฝนไว้และไม่มีกัลยาณมิตรด้วยการปล่อยไปแบบนั้ นก็เท่ากับเป็นการสร้างเสริม
สนบัสนุนปัญหาและเป็นการทาํลายเดก็ไปโดยปริยาย 
 ฉ. วิภชัวาท ในฐานะวิธีตอบปัญหา ซ่ึงปรากฏอยู่ในรูปของการตอบปัญหาและท่าน
จดัเป็นวิธีตอบปัญหาอย่างหน่ึงในบรรดา ๔ วิธีเหล่านั้น มีช่ือเรียกว่า วิภชัชพยากรณ์ เป็นการนาํ         
เอาวิภชัวาทไปใชใ้นการตอบปัญหา คือ ตอบปัญหาแบบวิภชัวาท “วิธีตอบปัญหามี ๔ อยา่ง” คือ 
(ที.ปา. ๑๑/๒๕๕/๒๔๑, องฺ.ติก. ๒๐/๕๐๗/๒๕๓)  
 ๑. เอสังสพยากร การตอบแง่เดียว คือ ตอบอย่างเดียวเด็ดขาด เช่น ถามว่าจกัษุไม่เท่ียง             
ใช่ไหม ? พึงตอบไดที้เดียวแน่นอนลงไปว่าใช่ หรืออีกแบบหน่ึงถามว่าคนทุกคนตอ้งตายใช่ไหม ?              
ก็ตอบไดท้นัทีว่าใช่ การตอบแบบน้ีเป็นการตอบปัญหา ซ่ึงไม่มีแง่ท่ีจะตอ้งช้ีแจง หรือไม่มีเง่ือนงาํ
จึงตอบแน่นอนลงไปอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดท้นัทีไดเ้ลย  
 ๒. วิภชัพยากรณ์ การแยกแยะตอบ เช่น ถามว่าส่ิงท่ีไม่เท่ียงไดแ้ก่จกัษุใช่ไหม ? พึงแยกแยะ
ตอบวา่ไม่เฉพาะจกัษุเท่านั้นแมโ้สตะ ฆานะ เป็นตน้ ก็ไม่เท่ียง การตอบในแบบน้ีไดแ้ก่เร่ืองซ่ึงตอ้ง
มีแง่ทีจะตอ้งช้ีแจงโดยใชว้ิธีวิภชัวาทแบบต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้  
 ๓. ปฏิจฉาพยากรณ์ การตอบโดยยอ้นถาม เช่น จกัษุฉันใด โสตะ ก็ฉันนั้นโสตะฉันใด
จกัษุก็ฉนันั้นใช่ไหม ? พึงยอ้นถามว่ามุ่งหมายแง่ใดถา้ถามว่า โดยหมายถึงใชดู้เห็น ก็ไม่ใช่ แต่ถา้ความ
มุ่งหมายแง่ว่าไม่เท่ียงก็ใช่ ในการตอบแบบน้ีพึงยอ้นถามสอบถามไปตอบไปก็ไดอ้าจใชป้ระกอบ
กบัการตอบแบบท่ี ๒ คือ วิภชัพยากรณ์ คือ ใช้วิธียอ้นถามบ่อย ๆ ด้วยการยอ้นถามนั้นผูถ้ามจะ          
ค่อย ๆ เขา้ใจส่ิงท่ีเขาถามไปเอง หรือช่วยให้เขาตอบปัญหาของเขาเองโดยเพียงช่วยช้ีแนะแง่คิด
ต่อไปใหไ้ม่ตอ้งตอบ  
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 ๔. ฐปนะ การยบัย ั้งไม่ตอบ เช่นถามว่า ชีวะกบัสรีระ คือ ส่ิงเดียวกนัใช่ไหมพึงหยดุเสีย
ไม่ตอ้งตอบ ในแบบน้ีควรยบัย ั้งไม่ตอบ เป็นคาํถามเหลวไหลไร้สาระปัญหาท่ีเขายงัไม่พร้อมท่ีจะเขา้ใจ 
จึงยบัย ั้งไวก่้อนหันไปทาํความเขา้ใจเร่ืองอ่ืนท่ีเป็นการเตรียมพื้นฐานของเขาก่อนแลว้ค่อยพูดกนั
ใหม่หรือใหเ้ขาเขา้ใจไดเ้องปัญหาท่ีตั้งข้ึนมาไม่ถูกโดยคิดข้ึนจากความเขา้ใจผิดไม่ตรงตามสภาวะ
หรือไม่มีตวัสภาวะอยา่งนั้นจริง เช่น มีผูถ้ามว่า “ใครผสัสะ หรือผสัสะของใคร ใครเสวยอารมณ์
หรือเวทนาของใคร เป็นตน้” (ม.ม. ๑๓/๑๕๐-๑๕๒/๑๔๗-๑๕๓) ซ่ึงไม่สามารถตอบตามท่ีเขาอยาก
ฟังไดจึ้งตอ้งหยดุเสียอาจช้ีแจงเหตุผลในการไม่ตอบหรือใหเ้ขาตั้งปัญหาเสียใหม่ให้ถูกตอ้งสภาวะ
การจาํแนกโดยวิภชัวาทแบบน้ีทาํให้ความคิดและการวินิจฉัยเร่ืองราวต่าง ๆ ชดัเจนตรงไปตรงมา
ตามความเป็นจริงและเท่ากบัความจริงจะไม่เกิดความสบัสนในเร่ืองต่าง ๆ  
 หลักการในการใช้โยนิโสมนสิการแก้ทัศนคติและจิตสํานึกนิสัยไม่ดี ท่ี เคยใช ้                         
อโสนิโสมนสิการสร้างจนชินมาเป็นเวลานาน ซ่ึงสามารถสังเกตไดใ้นเร่ืองราวกรณีเดียวกนัและ         
ใชโ้ยนิโสมนสิการดว้ยกนัแต่กอ็าจต่างกนัไดเ้ป็นคนละอยา่งคนละระดบั คือ  
 ในระดบัเป็นสมถะและวิปัสสนาเช่น นายชาติชายเห็นหนา้สาวสวยคนหน่ึง แต่แทนท่ีจะ
เห็นเป็นตน้ใบหน้าท่ีสวยงามเขากลบัมองเห็นแผ่นผิวหนังพร้อมทั้งผมขนท่ีปฏิกูลดว้ยเหง่ือมนั              
และฝุ่ นละอองเป็นตน้ มีกระดูก และเลือดเน้ืออยูเ่บ้ืองหลงั ไม่ทาํใหเ้กิดความติดใจใฝ่รัก โยนิโสมนสิการ
กรณีอยา่งน่ีเรียกว่าสมถะ (ปฏิกูลมนสิการ) เพราะไดค้วามรู้สึกว่าเป็นปฏิกลูมาระงบัราคะทาํให้ใจ
สงบอยูไ่ด ้ 
 ส่วนนายสวสัเห็นหนา้หญิงสาวสวยคนเดียวกนัแต่มองเป็นเยาวชนคนหน่ึงท่ีควรเอาใจ
ใส่ดูแลให้เจริญงอกงามเกิดความรู้สึกเมตตานึกเหมือนนอ้ง หรือลูกหลาน กรณีน้ีก็เป็นโยนิโสมนสิการ
ตามแนวสมถะ (เมตตาพรหมวิหาร) เพราะทาํใหใ้จสงบเยอืกเยน็เป็นกศุล  
 นายมงคลเห็นหนา้หญิงสาวสวยคนเดียวกนันั้นแต่มองเห็นเป็นท่ีประชุมแห่งองคอ์วยัวะ
ท่ีเกิดจากธาตุต่าง ๆ มาประกอบเขา้ดว้ยเขา้ดว้ยกนัรวมสมมุติเรียกกนัว่าหน้าคนช่ือนั้น เป็นเพียง
รูปธรรม ท่ีเป็นไปตามเหตุปัจจยัไม่ดีไม่ชัว่ ไม่ใช่สวยไม่ใช่น่าเกลียดอะไรทั้งนั้น  
 แบบน้ีเป็นโยนิโสมนสิการแนววิปัสสนาเพราะมองตามสภาวะตามทีเป็นจริง กรณีอ่ืน ๆ 
กพ็ึงทาํความเขา้ใจโดยทาํนองเดียวกนัน้ีดงันั้นเราควรหาเหตุผลในทางจินตามยปัญญาในการคิดหา
เหตุผลในการมองใหเ้ขา้ใจความจริง  
 ส่วนนางสาวแดงเห็นหน้าหญิงสาวสวยคนเดียวกนันั้นมองเห็นไปว่าหญิงนั้นสวยเกิน
หนา้ตนเกิดความรู้สึกริษยาและความไม่ชอบหนา้ กรณีน้ีเป็นการก่อทุกขท์รมานแก่ตนเอง 
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 เม่ือกล่าวโดยสรุปในการทาํหนา้ท่ีคิดแบบจินตามยปัญญาทั้งหมดจดั ๒ แบบคือ  
 ๑. จินตามยปัญญาแบบสร้างเสริมคุณภาพจิตและปลุกเร้ากุศลธรรม เป็นเร่ืองของการ 
ปรุงแต่งในใจตามวิสัยของสังขาร จึงมีลกัษณะแปรเป็นไปไดหลายอย่างทั้งเป็นการสกดัหรือข่ม
ตณัหาเป็นฝ่ายสมถะมีลกัษณะเป็นการเสริมสร้างกาํลงัปริมาณฝ่ายดีข้ึนมากดทบัหรือบงัฝ่ายชัว่ไว้
ใหผ้ลข้ึนกบักาลชัว่คราวและเตรียมสนบัสนุนส่งเสริมความพร้อมและสร้างนิสยัไปสู่โลกียสมัมาทิฐิ  
 ๒. จินตามยปัญญาแบบปลุกปัญญา มุ่งใหเ้กิด ความรู้ตามสภาวะเพ่ือรู้ตามสภาวะนั้นข้ึน
ต่อความจริงท่ีเป็นอยู่ตามธรรมดามีลักษณะแน่นอนอย่างเดียว เป็นการรับรู้ไว้เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ทางสติปัญญารับรู้โดยจิตใจได้ความรู้จากอารมณ์ หรือประสบการณ์พึงสังเกตว่ามี
ลกัษณะแห่งการรับรู้เพียงเพื่อเป็นความรู้ท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงและเพ่ือเป็นขอ้มูลสาํหรับสติ
จะเอาไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวิตและทาํกิจต่าง ๆ ต่อไป เป็นความหมายส่วนหน่ึงของการ
เป็นอยูด่ว้ยปัญญา และเนน้ไปทางการกาํจดัอวิชชาเป็นฝ่ายวิปัสสนา มีลกัษณะเป็นการส่องสว่างทาํ
ง่ายความมืดหรือชาํระลา้งส่ิงสกปรกใหผ้ลไม่จาํกดักาลมีการพฒันานาํไปสู่โลกตุรสมัมาทิฐิ 
 

๓.๔ จนิตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาทในทางหลกัธรรม 
 ในลาํดบัต่อไปเพื่อจะไดฝึ้กการคิดหาเหตุผลใหต้รงสภาพความเป็นจริงของชีวิตท่ีแทจ้ริง
ของมนุษยว์า่เราควรคิดพิจารณาหาเหตุผลกนัอยา่งไรดว้ยวิธีการทางปรัชญาในการปรับประยกุตเ์ขา้
กับบริบททางสังคมในชีวิตมนุษย์ เพื่อจะได้เขา้ใจชีวิตให้ตรงตามหลักพุทธศาสนาได้โดยมี
หลกัธรรมเป็นแกนดงันั้นเราควรพิจารณาร่วมกนั ในการคิดพิจารณาหาเหตุผลของความเป็นจริง
ของส่ิงทั้งหลายย่อมสามารถทาํให้เราสามารถเขา้ใจไปตามความจริง เพื่อไวเ้ป็นแนวคิดหาเหตุผล
ในทางปัญญาท่ีมีคุณค่ามหาศาลให้สังคมตระหนักในคุณค่าในทางหลกัธรรมเป็นการสร้างคุณค่า
ทางความคิดร่วมกนั คือ การคิดหาเหตุผลให้เป็นปัญญาและนาํปัญญามาใชใ้นทางชีวิตให้ตรงตาม
สภาพความเป็นจริงสากลท่ีมีอยู่นั้นอาจเหมาะกบัสภาวะและเหตุปัจจยัต่างซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้าํเสนอ
จินตามยปัญญาในทางหลกัธรรมดงัต่อไปน้ี 
 ๑. หลกัจินตามยปัญญา เร่ืองแนวทางการแกปั้ญหา  
 ๒. หลกัจินตามยปัญญา เร่ืองโลกธรรม ๘ 
 ๓. หลกัจินตามยปัญญา เร่ืองเบญจขนัธ์ 
 ๔. หลกัจินตามยปัญญา เร่ืองไตรลกัษณ์ 
 ๕. หลกัจินตามยปัญญา เร่ืองไตรวฏัฏะ 
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 ๓.๔.๑ หลกัจินตามยปัญญาเร่ืองอริยสัจ ๔ 
 เป็นการเสนอแนวคิดมุมมองการพิจารณาหาเหตุผลโดยให้หันกลบัมาคน้พบความจริง
อนัประเสริฐในความเป็นจริงตามสภาพธรรมชาติในการแกค้วามทุกขเ์พราะความทุกขท่ี์เกิดจาก
ความทุกขใ์จและทุกขก์ายลว้นเกิดจากกิเลสภายในจิตใจจึงตอ้งไตร่ตรองคน้หาโดยมีหลกัธรรมของ
พระพุทธองคก์าํกบัความคิดใหต้รงกบัสภาพ สภาวธรรมตามธรรมชาติท่ีเป็นจริงส่วนอริยสัจส่ีเป็น
คาํสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ซ่ึงท่านตรัสรู้ดว้ยวิธีการเห็นแจง้โดยใชว้ิปัสสนาญาณไม่ใช่
การคิดเป็นการเห็นแจง้ในสัจธรรมท่ีแทจ้ริงของมนุษยส์ําหรับจินตามยปัญญาในอริยสัจน้ีเป็นการ
คน้หาความจริงภายในจิตใจโดยการทาํใจหยุดน่ิงแลว้พิจารณาหาเหตุผลนั้นให้ตรงความจริงตาม
หลกัธรรมเพ่ือเหตุผลท่ีตรงตามธรรมชาติ เช่น เกิด แก่ ตาย เม่ือพิจารณากมี็เหตุผลท่ีเป็นจริงดว้ยการ
ไตรตรองในธรรม หรือธรรมวิจยั พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงแสดงความจริงในของทุกขแ์ง่มุมต่าง ๆ 
ไวเ้พื่อให้มนุษยท์ั้งหลายไดพ้ิจารณาท่ีเรียกว่า อริยสัจ ๔ ไวว้่า “ภิกษุทั้งหลาย ขอ้น้ีแลแป็นทุกข์
อริยสัจ คือ ชาติ (ความเกิด) ก็เป็นทุกข ์ชรา (ความแก่) ก็เป็นทุกข ์พยาธิ (ความเจ็บไข)้ ก็เป็นทุกข ์
มรณะ (ความตาย) ก็เป็นทุกขก์ารประจวบอนัไม่เป็นท่ีรัก การพลดัพรากจากส่ิงอนัไม่เป็นท่ีรักก็เป็นทุกข ์
ปรารถนาส่ิงใดไม่ไดส่ิ้งนั้นกเ็ป็นทุกข ์ 
 โดยยอ่อุปาทานขนัธ์ ๕ เป็นทุกข…์ขอ้น้ีแลเป็นทุกขส์มุทยัอริยสจั คือ ตณัหาท่ีทาํใหมี้ภพใหม่
ประกอบดว้ยความเพลิดเพลินและความติดใจ คอยเพลิดเพลินอยูใ่นอารมณ์นั้น ๆ ไดแ้ก่ กามตณัหา 
ภวตณัหา วิภวตณัหา…ขอ้น้ีแลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจ คือ การท่ีตณัหานั้นแลดบัดว้ยการสาํรอกออกหมด
ไม่มีเหลือ การสละเสียได ้สลดัออก พน้ไปได ้ไม่หน่วงเหน่ียวพวัพนั (โดยท่ีสุด คือ ถึงนิพพาน)…
ขอ้น้ีแลเป็นทุกขนิโรธคามินีปฎิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค ์๘ น้ีแหละไดแ้ก่ สัมมาทิฐิ ฯลฯ 
สมัมาสมาธิ (วิ.มหา. ๔/๑๔/๑๘, ส.ํม. ๓๑/๑๖๖๕/๔๒๑) 
 กล่าวโดยย่อ คือ มนุษยทุ์กคนมีทุกข ์สาเหตุแห่งทุกข ์คือ อุปาทานท่ีไปยึดติดกบัตณัหา
หรือความอยากไดใ้คร่มี หากเราสามารถขจดัอุปาทาน โดยเฉพาะอุปาทานขนั ๕ ออกไปไดค้วามทุกข ์          
ก็จะหมดไป ทั้งน้ีดว้ยการประพฤติ ปฏิบติัตามหนทางแห่งความดบัทุกขต์ามท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้
ทรงแสดงไว ้อยา่งไรกดี็ ประเดน็สาํคญัท่ีมนุษยค์วรรู้และเขา้ใจในเบ้ืองตน้ คือ สภาวะทุกขด์ว้ยการ
พิจารณาตนเองให้ถูกตอ้งตามธรรม และสาเหตุท่ีทาํให้เกิดสภาวะทุกขบุ์คคลทั้งหลายยงัไดช่ื้อว่า 
มนุษยปุ์ถุชนควรเพียรในการละเวน้ เพราะตราบใดท่ีชีวิตยงัคงถูกพดัพาไปตามกระแสกิเลสตณัหา
ความทะยานอยากต่าง ๆ ตราบนั้นความทุกขแ์ละปัญหานานปัการกจ็ะพดัพาเขา้สู่ชีวิตไม่ส้ินสุด 
 “ตณัหา” ในทางพุทธปรัชญานั้นมีความหมายกวา้งการท่ีจะใหค้าํจาํกดัความลงไปอยา่งใด
อยา่งหน่ึงนั้นก็พอจะกล่าวเป็นกลาง ๆ ไดว้่า ตณัหา หมายถึง ความทะยานอยาก ความด้ินรน ความ
ปรารถนา ความเสน่หา อยา่งเช่น กรณีถา้สุขสบายก็จะชอบใจติดใจ อยากได ้หรืออยากไดใ้ห้มากยิ่ง ๆ 
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ข้ึนไปอีก เกิดความทะยานอยากและแส่หาต่าง ๆ แต่ถา้เป็นทุกขไ์ม่สบายเกิดการขดัใจ ก็อยากจะไป
ให้สูญส้ินหรือไปให้พน้เสีย ดว้ยการทาํลาย หรือหนีไปให้พน้จากอารมณ์ท่ีเป็นทุกขน้ี์โดยหันไป
เอาส่ิงอ่ืนอารมณ์อ่ืนท่ีจะให้ความสุขได้มาทดแทนหรือไม่ก็รู้สึก เฉย ๆ เร่ือย ๆ เพลิน ๆ และ              
เม่ือรุนแรงข้ึนก็กลายเป็นยึดมัน่หมกมุ่นอยู่มุ่นอยู่ในส่ิงนั้นและถา้ไม่ได้มาก็อยากตณัหาต่อไป 
ตณัหา เม่ือแยกโดยอาการก็มี ๓ อยา่ง คือ (องฺ.ปญฺจก. ๓๖/๓๗๗/๘๓๒, อภิ.วิ. ๗๘/๙๓๓-๙๓๕/
๗๙๐-๗๙๑) 
 ๑. กามตณัหา คือ ความทะยานอยากในกาม อยากไดอ้ารมณ์อนัน่ารักน่าใคร่ ความพอใจ
หรือความอยาก ไดส่ิ้งสาํหรับสนองความตอ้งการทางประสาทสมัผสัทั้ง ๕ ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง 
สมัผสั ท่ีน่าใคร่น่าพอใจ เช่น อยากเห็นรูปสวย ๆ อยากฟังเสียงเพราะ ๆ อยากรับประทานอาหารทีมี
รสอร่อย ๆ อยากสัมผสัถูกตอ้งส่ิงท่ีนุ่มนวล อยากประสบแต่อารมณ์ท่ีน่ายินดี ซ่ึงความตอ้งการใคร่
จะไดด้งักล่าวน้ี ลว้นเป็นเหตุท่ีชวนใหลุ่้มหลง 
 ทาํให้กิเลสเกิดข้ึนในจิตท่ีเรียกว่า กามตณัหาซ่ึงคนโดยทัว่ไปมกัเขา้ใจว่ากามตณัหาเป็น
เร่ืองของกามารมณ์ หรือเพศสมัพนัธ์ ซ่ึงความเขา้จะท่ีไม่ถูกตอ้งนกั เพราะคาํวา่กามในทางธรรมนั้น 
มีความหมาย ๒ ประการ คือ (พระมหาอุทยั อุทโย (ศิริภกัด์ิ), พ.ศ ๒๕๓๒., หนา้๖-๗) 
 ๑) วตัถุกาม หมายถึง รูป เสียง กล่ิน รส โผฐพัพะ อนัน่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจหรือ
น่ายนิดีเร่ืองวตัถุกามน้ี 
 ๒) กิเลสกาม หมายถึง ความใคร่ท่ีมีอยูภ่ายในจิต เป็นสภาพความตอ้งการ ความอยากได ้
ความปรารถนา ความด้ินรนกระสบักระส่ายท่ีมีอยูภ่ายในจิต เป็นสภาพความตอ้งการ ความอยากได ้
ความปรารถนา ความด้ินรนกระสับกระสับกระส่ายท่ีมีอยู่ภายในจิตหรือท่ีเรียกว่านอนเร่ืองอยู ่          
ภายในจิตใจ 
 ๒. ภาวตณัหา คือ ความทะยานอยากในภพอยากเป็นนั้นอยากเป็นน่ี เป็นความอยากท่ีไม่
รู้จกัพอซ่ึงเป็นเหตุให้คนทั้งหลายตอ้งมาแก่งแย่งกนัอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด จะพบได้ว่ามูลฐานของ
ภวตณัหานรชนแทจ้ริง คือ อวิชชานั้นเองซ่ึงเป็นความอยากไดส่ิ้งต่าง ๆ โดยสัมพนัธ์กบัภาวะของ
ชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึง หรือความอยาก ในภาวะชีวิตท่ีจะอาํนวยส่ิงท่ีปรารถนานั้น ๆ ไดอ้ย่างเช่น 
ความอยากในความมีอยูค่งอยูข่องตวัตนท่ีจะไดเ้ป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหย้ ัง่ยนืตลอดไป 
 ๓. วิภาวตณัหา คือ ความทะยานอยากในวิภพ อยากไม่เป็นนัน่ ไม่เป็นน่ีอยากพรากพน้
อยากดบัสูญ เป็นความอยากใหต้วัตนพน้ไป ขาดหายไป พรากหรือสูญส้ิน ไปเสียจากส่ิงใดส่ิงหน่ึง
หรือภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีไม่ปรารถนา ซ่ึงเป็นการแสดงออกในรูปของความรู้สึกท่ีเบ่ือหน่าย 
ความเหงาวา้เหว ่เบ่ือตวัเอง ความชงัตวัเอง ความสมเพชตนเอง ความอยากทาํลาย เป็นตน้  
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 ตณัหาเม่ือว่าโดยผลแลว้ ให้ผลเป็นพิษ เป็นโทษ แก่บุคคลผูมี้ความทะยานอยากใน
อารมณ์ ๖ นั้น กล่าวคือ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ธรรมารมณ์ ท่ีน่าใคร่น่าชอบใจท่ีว่าเป็นโทษเป็น
พิษนั้นคือตณัหาเป็นตน้เหตุแห่งทุกข ์เม่ือมีความเพลิดเพลินพอใจมวัเมาในส่ิงท่ีตนเองชอบนั้นหลง
ยดึติดในส่ิงนั้นหากส่ิงนั้นอยูก่็ดีใจ แต่พอมนัหายไปก็เศร้าอาลยั อาวรณ์ และตณัหาน้ียงัเป็นเคร่ือง
จูงใจไปสู่ภพ ทาํใหเ้กิดใหม่ จึงตอ้งวนเวียน เกิดแลว้ดบั แลว้ก็เกิด ใหม่วนเวียนกนัอยูต่ลอดจนกว่า
จะละตณัหาไดส้ิ้นเชิง ดงัพุทธพจน์ทีว่า “ตณัหาน้ีใด นาํให้เกิดภพใหม่ ประกอบดว้ยความกาํหนดั 
ดว้ยอาํนาจแห่งความเพลิดเพลิน มีปกติเพลิดเพลินยิง่ ในภพหรือในอารมณ์นั้น ๆ ไดแ้ก่ กามตณัหา 
ภวตณัหา วิภวตณัหา (ส.ํข. ๒๗/๕๑/๕๘) 
 ตณัหา ๓ อย่างน้ี ไม่อย่างใดก็อย่างหน่ึง ย่อมครอบงาํจิตใจของมนุษยปุ์ถุชนทุกคน ๆ 
ยกเวน้พระอริยบุคคลชั้นพระอรหนัตเ์ท่านั้น ท่ีจะพน้จากอิทธิพลของตณัหา เพราะท่านดบัตณัหาได้
หมดส้ินแลว้ ตณัหามีอวิชชาคอยสนบัสนุน ให้พวัพนัอยูก่บัเร่ืองของตวัเอง ถืออตัตาเป็นศูนยก์ลาง
และนาํไปสู่การแสวงหาดว้ยวิธีการเบียดเบียนก่อให้เกิดความทุกขค์วามเดือดร้อนแก่คนอ่ืนเม่ือได้
ส่ิงท่ีตนตอ้งการมาเสพเสวยแลว้ อาจหลงใหลมวัเมาทะยานอยากแรงยิง่ข้ึน 
 ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะหากตณัหาเกิดข้ึนแลว้และ
ไม่ไดรั้บการตอบสนองตณัหานั้นไม่ระงบัปมปัญหาก็จะเกิดข้ึนอาทิเช่น ก่อเหตุขดัแยง้รุกรานผูอ่ื้น
หรือทาํการในทางทาํลายไปรอบตวัเท่าท่ีตนจะเก่ียวขอ้งไปถึงพฤติกรรมท่ีเป็นภยัมากมายหรือไม่ก็
กลบัเขา้มาเกลียดชงักนัเองแมก้ระทัง่ทาํลายตนเอง เป็นตน้ 
 พุทธปรัชญาไดช้ี้แนวทางในการจดัการกบัตณัหา นั้นคือการใชส้ติปัญญาพิจารณาให้
เห็นโทษของตณัหา นําเอาคุณธรรมต่าง ๆ เขา้มาควบคุมพฤติกรรมของตน โดยใช้ตณัหาเป็น
ตวัหมุนธรรมฉนัทะบา้ง อาศยัตณัหาละตณัหาบา้ง กล่าวคือในเบ้ืองตน้อาศยัตณัหาเป็นตวัช้ีนาํหรือ
เป็นแรงจูงใจไปก่อน ต่อมากพ็ยายามโดยไม่ตอ้งอาศยัตณัหา  
 ดว้ยการทาํความเขา้ใจในภาวะอนัดีงามท่ีเป็นผลการกระนั้น ๆ จนเปล่ียนมาเป็นธรรม
ฉนัทะ เปล่ียนแรงจูงใจ เปล่ียนพฤติกรรมในภายหลงั เพราะธรรมะฉนัทะเป็นความอยากฝ่ายกุศล 
เกิดข้ึนโดยใชปั้ญญาพิจารณาอย่างมีเหตุผลใฝ่ในธรรมอยากรู้อยากทาํให้คุณค่าหรือภาวะความดีงาม
เจริญข้ึนจนบรรลุวตัถุประสงค ์เม่ือธรรมฉันทะเกิดในจิตของบุคคลใดแลว้บุคคลนั้นย่อมแสดง
พฤติกรรมออกมาในทางท่ีถูกตอ้งดีงามเกิดคุณประโยชน์แก่ชีวิตตนเองและผูอ่ื้น 
 อย่างไรก็ตาม อริยสัจทั้ง ๔ ขอ้น้ี เป็นส่ิงท่ีแน่นอน ไม่แปรผนั และไม่เปล่ียนแปลงเป็น
อย่างอ่ืน และในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนัของมนุษยน์ั้นก็มิไดห้มายความว่าจะทาํให้
มลายสูญส้ินไปทั้งหมด เพียงช่วยลดความทุกข ์หรือลดปัญหาให้เบาบางลงเท่านั้นเองทั้งน้ีเพราะทุกคน
ตอ้งดาํเนินชีวิตภายใต ้กฎธรรมดาของโลก และในการปฏิบติัตามแนวทางมรรค ๘ เป็นการดาํเนิน
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ทางสายกลางท่ีมนุษยค์วรจะเดินไป สู่จุดหมายเพื่อพฒันาตนเองให้ถึงท่ีสุดคือการพฒันาปัญญา          
ให้สามารถครองตน ครองชีวิตให้ไดอ้ย่างปลอดภยั มีอิสรภาพ และประสบความสาํเร็จสูงสุด คือ          
การประพฤติตนอยา่งมีระเบียบวินยันอกจากน้ียงัมีคุณธรรมสาํหรับการอยู่ร่วมกนัอยา่งสงบจนทาํ
ให้เป็นอิสระสูงสุด  สามารถหลุดพ้นจากิเลสตัณหาอันเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้ งปวงได ้               
(แม่ชีชุลีพร ปาลกวงศ ์ณ อยธุยา, พ.ศ..๒๕๔๙, หนา้ ๖๔-๖๘) 
 ๓.๔.๒ หลกัจินตามยปัญญาเร่ืองโลกธรรม ๘  
 เป็นการคิดพิจารณาหาเหตุผลในความจริงแทข้องชีวิตมนุษยว์่ามีข้ึนมีลงไม่ควรเขา้ไปยึดติด
เพราะจะทาํให้เกิดทุกขค์วามจริงของชีวิตอีกอยา่งหน่ึงท่ีมนุษยท์ั้งหลายจะตอ้งประสบ ก็คือโลกธรรม
เน่ืองจากการดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละสังคมนั้นแมจ้ะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบท
ทางสงัคม เช่น ภูมิภาค เผา่พนัธ์ุ ค่านิยม หรือวฒันธรรม ไปตามลกัษณะเฉพาะแต่ละสงัคม 
 ทว่าความเสมอเหมือนกนัในฐานะสัตว์โลก เม่ือโลกธรรมเป็นส่ิงท่ีมีอยู่สังคมมนุษย ์          
จึงเป็นเร่ืองท่ีบุคคลจะตอ้งรู้เท่าทนัสามารถบริหารจดัการให้ทนัเหตุการณ์ความเป็นจริงของโลก
และพยายามวางใจใหเ้ป็นกลางเพื่อไม่ใหลุ่้มหลงมวัเมาเกินไปในยามท่ีมีลาภยศไดรั้บการสรรเสริญ 
และมีความสุขกบัทั้งไม่โศกเศร้าเสียใจจนเกินไปในยามท่ีไม่มีลาภ มีมียศ ประสบคาํนินทาและมีทุกข ์
 พุทธปรัชญาไม่ไดใ้หม้นุษยติ์ดอยูเ่พียงการมุ่งหวงัผลอนัเป็นโลกธรรมเหล่าน้ีเพราะการ
ท่ีมนุษยจ์ะพฒันาตนเองในดา้นคุณธรรมความดี ควรเกิดจากการประกอบกุศลกรรมอย่างแทจ้ริง 
คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีแสดงออกมาจะเป็นไปเพื่อคลายอกุศลในใจมีการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผูอ่ื้นด้วยความเมตตากรุณา ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้พ้นทุกข์และ
สนบัสนุนการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสงบสุข 
 ๓.๔.๓ หลกัจินตามยปัญญาเร่ืองเบญจขันธ์ 
 เป็นการพิจารณาไตร่ตรองความเป็นจริงว่าแทจ้ริงแลว้ชีวิตคืออะไรและอะไรคือ ชีวิตท่ี
แทจ้ริงของมนุษย ์พุทธปรัชญามีมุมมองท่ีลึกซ้ึงในการพิจารณาความเป็นมนุษยท์ั้งตนเองและผูอ่ื้น
โดยการแยกแยะออกไปเป็นกอง หรือส่วน ท่ีเรียกวา่ขนัธ์ ๕ ไดแ้ก่  
 ๑. รูป (Corporeality) ไดแ้ก่ ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด ร่างกายและพฤติกรรม
ทั้งหมดของร่างกาย หรือสสารและพลงังานฝ่ายวตัถุพร้อมทั้งคุณสมบติัและพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
สสารพลงังานเหล่านั้น 
 ๒. เวทนา (Felling หรือ Sensation) ไดแ้ก่ ความรู้สึก สุข ทุกข ์หรือเฉย ๆ ซ่ึงเกิดจากผสัสะ
ทางประสาทสมัผสัทั้ง ๕  
 ๓. สญัญา (Perception) ไดแ้ก่ ความกาํหนดได ้หรือหมายรู้ คือ การกาํหนดรู้อาการเคร่ืองหมาย
ลกัษณะต่าง ๆ อนัเป็นเหตุใหจ้าํอารมณ์ (object) นั้น ๆ ไดโ้ดยอารมณ์ในท่ีน้ีหมายเฉพาะทางธรรม
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คือ ส่ิงท่ีจิตรับรู้ หรือส่ิงท่ีถูกรับรู้ โดยทวารทั้ง ๖ ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง โผฏฐพัพะ และธรรมารมณ์ 
(ความนึกคิดต่าง ๆ) 
 ๔. สงัขาร (Mental Formation หรือ Volitional) ไดแ้ก่ องคป์ระกอบหรือคุณสมบติัต่าง ๆ 
ของจิตมีเจตนาเป็นตวันาํซ่ึงแต่งจิตให้ดีหรือชัว่ หรือเป็นกลาง ๆ ปรุงแปรการตริ ตรึก นึกคิดในใจ
และการแสดงออกทางกายให้เป็นไปต่าง ๆ เป็นท่ีมาของกรรม เช่น ศรัทธา สติ หิริ โอตตปัปะ เมตตา 
กรุณา อุเบกขา ปัญญา โมหะ โลภะ โทสะ มานะ ทิฐิ อิสสา มจัฉริยะ เป็นตน้เรียกรวมอย่างง่าย ๆ  
วา่เคร่ืองปรุงแต่งจิต เคร่ืองปรุงแต่งความคิด หรือเคร่ืองปรุงแต่งของกรรม 
 ๕. วิญญาณ (Consciousness) ไดแ้ก่ ความรู้แจง้ทางอารมณ์ทางประสาทสมัผสัทั้ง ๕ และ
ทางใจคือ การเห็น การไดย้นิ การไดก้ล่ิน การรส การรู้สมัผสัทางกาย และการรู้อารมณ์ทางใจ 

(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พทุธธรรม,พ.ศ.๒๕๓๘,หนา้ ๑๖) 

 ขนัธ์ ๕ ดงักล่าวเม่ือจาํแนกโดยธรรม รูปเท่านั้นท่ีเป็นฝ่ายรูปธรรม นอกนั้นจดัเป็นฝ่าย
นามธรรมหากพิจารณาแยกแยะมนุษยใ์นลกัษณะดงักล่าวจะเห็นถึงความไม่มีตวัตนท่ีเป็นแก่นสาร
ยัง่ยนืแทจ้ริงแลว้เป็นเพียงการประชุมรวมกนัของส่ิงต่าง ๆ ท่ีกาํลงัเป็นไปตามเหตุตามปัจจยัของมนั
โดยสมมติเรียกส่ิงท่ีประชุมเข้าด้วยกันนั้ นว่ามนุษย์เปรียบเหมือนการประชุมรวมกันของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ลอ้ เพลา เป็นตน้ จึงเรียกว่า รถ ฉนัใด เม่ือขนัทั้งหลายยงัมีอยูก่ารสมมติว่าสัตว์
ยอ่มมี ฉนันั้น (ส.ํส. ๒๕/๕๕๔/๑๐๙)  
 ขันธ์ทั้ ง ๕ ท่ีประชุมรวมกันเป็นร่างกายและจิตใจมนุษย์ จึงไม่พ้นจากความเป็น                 
สังขตธรรมท่ีเป็นสามญัลกัษณะดว้ยเช่นกนั แต่เพราะมีลกัษณะบางอยา่งท่ีปิดบงัไว ้จึงทาํให้มนุษย์
ไม่ไดค้วามจริงดงักล่าวไดแ้ก่  
 ส่ิงทีปิ่ดบังพระไตรลกัษณ์ คอืส่ิงเหล่านี ้
 ๑. สันตติ คือ ความสืบต่อหรือความเป็นไปอย่างต่อเน่ืองของการเกิดข้ึนตั้งอยู่ดบัไป            
ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงเป็นไปอยา่งรวดเร็วมากจึงปิดบงัไม่ใหเ้ห็นอนิจจงั  
 ๒. อริยบถ คือ ความยกัยา้ยเคล่ือนไหวจากการบีบคั้นของร่างกายท่ีไม่อาจทนอยู่ไดใ้น
ท่าทางเดียวไดต้ลอดเวลา  
 ๓. ฆนสญัญา คือ ความเป็นกอ้น เป็นช้ิน หรือเป็นมวล ท่ีจาํหน่ายหรือความสาํคญัหมายเป็น
หน่วยรวมของส่ิงต่าง ๆ แลว้ยึดถือไปตามท่ีกาํหนดช่ือเรียกในส่ิงนั้นทาํให้ไม่เห็นสภาวธรรมท่ี
แทจ้ริงจึงปิดบงัอนตัตา 

(พระธรรมวิสุทธิกว,ี พ.ศ ๒๕๕๐,หนา้ ๑๔๕)  
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 อนิจจตา ทุกขตา และอนตัตา ท่ีปรากฏในขนัธ์ ๕ ของมนุษยจึ์งแสดงภาวะของตวัมนัเอง
อยูต่ลอดเวลาแต่เพราะไม่ไดม้นสิการ คือ ใส่ใจอยา่งถูกตอ้งจึงทาํใหม้องไม่เห็นและถูกปิดบงัซ่อนเร้น
ความจริงเหล่านั้นมาโดยตลอด 
 ๓.๔.๔ หลกัจินตามยปัญญาเร่ืองไตรลกัษณ์ 
 ไตรลกัษณ์น้ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า สามญัลกัษณะ พระผูมี้พระภาคเจา้แสดงไวรู้ปของกฎ
ธรรมชาติท่ีว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลายเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนก็ตาม ธาตุ คือ ส่ิงท่ี
ทรงตวัเองอยูไ่ดน้ั้น (ธมัมฐิตตา) ความตั้งอยูโ่ดยธรรมดา (ธมัมนิยามตา) ความแน่นอนโดยธรรมดา
อนันั้น ตถาคตตรัสรู้บรรลุธาตุนั้นว่า สังขารทั้งปวงไม่เท่ียง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข ์ธรรมดาทั้งปวง
เป็นอนัตตา คร้ันตรัสรู้แลว้ไดห้ย ัง่รู้แลว้ จึงบอก แสดง บญัญติั แต่งตั้งเปิดเผย จาํแนก ทาํให้ต้ืน 
สงัขาร ทั้งปวงไม่เท่ียง สงัขารทั้งปวงเป็นทุกข ์ธรรมทั้งปวงเป็นอนตัตา” (องฺ.ติก. ๓๔/๕๗๖/๕๗๔)  
 คาํว่า “สังขาร”ใน ไตรลกัษณ์น้ีหมายถึง “ส่ิงท่ีถูกปัจจยัปรุงแต่ง ส่ิงท่ีเกิดจากเหตุปัจจยั
เป็นรูปธรรมกต็ามนามธรรมกต็ามไดแ้ก่ขนัธ์๕ ทั้งหมดตรงกบัคาํว่าสังขารข้ึนแต่ละ (ส่ิงท่ีถูกปัจจยั
ปรุงแต่ง) หรือสังขตธรรม (ธรรมท่ีถูกปัจจยัปรุงแต่งข้ึน) (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พ.ศ.
๒๕๔๖,หนา้ ๒๖๐) โดยเป็นไปในลกัษณะเหมือนกนัแก่ส่ิงทั้งปวงไดแ้ก่ 
 ๑. อนิจจตา (Impermanent) ความไม่เท่ียง ความไม่คงท่ี ความไม่ย ัง่ยืน ภาวะท่ีเกิดข้ึน
แลว้เส่ือมสลายไป 
 ๒. ทุกขตา (Stress And Conflict) ความเป็นทุกขภ์าวะท่ีโดนบีบคั้นดว้ยการเกิดข้ีนและ
สลายตวัภาวะท่ีกดดนั ฝืนและขดัแยง้อยู่ในตวั เพราะเหตุปัจจยัปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้น
เปล่ียนแปลงไปจะทาํให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ไดภ้าวะท่ีไม่สมบูรณ์มีความบกร่องอยู่ในตวัไม่ให้
ความสมอยากแทจ้ริงหรือความพึงพอใจเต็มท่ีแก่ผูอ้ยากดว้ยตณัหาและก่อให้เกิดทุกขแ์ก่ผูเ้ขา้ไป
อยากเขา้ไปยดึ ดว้ยตณัหา อุปาทาน  
 ๓.อนัตตา( Selflessness )ความเป็นอนตัตา ความไม่ใช่ตวัตน ความไม่มีตวัตนท่ีแทจ้ริง
ของมนัเอง (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต),พ.ศ๒๕๓๘,หนา้ ๖๘)  
 ความจริงท่ีเป็นสามัญทั้ ง ๓ ประการน้ีครอบคลุมสังขตธรรมทุกอย่างโดยท่ีมนุษย์
ทั้งหลายย่อมไม่พน้ไปจากลกัษณะสามญัดงักล่าวน้ี ไตรลกัษณ์ จึงเป็นพื้นฐานสาํคญัต่อการเขา้ใจ
โลกและชีวิตของมนุษยเ์องไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อเป็นการปรับปรุงตนเองดว้ยการละคลายอกศุลธรรม 
 ๓.๔.๕ หลกัจินตามยปัญญาเร่ืองไตรวฏัฏะ 
 พุทธปรัชญาไดแ้สดงถึงหลกัความจริงของชีวิตมนุษยไ์วว้่าเป็นขบวนการตามธรรมชาติ
ท่ีเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงพระอรรถกถาจารยไ์ดแ้สดงในลกัษณะท่ีเป็นวงจรมีดว้ยกนั ๓ พวกท่ี
เรียกวา่ วฏัฏะ ๓ หรือไตรวฎัฎ ์คือ 
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 ๑. อวิชชา ตณัหา อุปาทาน เป็น กิเลส คือ ตวัสาเหตุท่ีผลกัดนัให้คิดปรุงแต่งการกระทาํ
ต่าง ๆ ท่ีเรียกวา่ กิเลสวฎัฎ ์
 ๒. สังขาร (กรรม) ภพ เป็นกรรม คือ กระบวนการกระทาํทั้งหลายท่ีปรุงแต่งชีวิตให้
เป็นไปต่าง ๆ เรียกวา่ กรรมวฎัฎ ์
 ๓. วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผสัสะ เวทนา เป็นวิบาก คือ สภาพชีวิตท่ีเป็นผลแห่งการ
ปรุงแต่งของกรรม และกลบัเป็นปัจจยัเสริมสร้างกิเลสต่อไปไดอี้กเรียกวา่ วิปากวฏัฏ ์
 วฏัฏะ ทั้ ง๓ น้ีหมุนเวียนต่อเน่ืองเป็นปัจจยัอุดหนุนกนัทาํให้วงจรชีวิตดาํเนินไปไม่ขาดสาย 
วฏัฏะ ทั้ง ๓ จึงเป็นการอธิบายปฏิจสมุปบาทแบบเขา้ใจง่าย ๆ เช่น เม่ือกิเลสอยากไดจึ้งทาํกรรมให้
ไดส่ิ้งนั้นมาเสพเสวยโลกไดรั้บวิบาก คือ เวทนาท่ีเป็นสุข กิเลสกาํเริบอยากไดย้ิง่ข้ึนไปแลว้ทาํกรรม
และไดรั้บวิบากต่อไปอีกเม่ืออยากไดแ้ละทาํกรรมแลว้แต่ไม่ไดส้มอยากจึงมีวิบาก คือ เวทนาเป็นทุกข ์
โทสะอนัเป็นกิเลสกเ็กิดข้ึน ใหท้าํกรรมไดรั้บวิบากอีกแบบเป็นเช่นน้ีเร่ือยไปไม่มีท่ีส้ินสุด 
 เม่ือเราไดท้าํการศึกษาวิจยัถึงแนวทางหลกัจินตามยปัญญาทั้งในดา้นในทางหลกัคิดและ
หลกัธรรมแลว้ในลาํดบัต่อไปผูว้ิจยัจะได้นาํเสนอวิธีการทางปรัชญา เพื่อให้เห็นรูปแบบต่าง ๆ            
ในการวิเคราะห์เขา้กบักระบวนการทางปรัชญาพอท่ีจะนาํไปประยุกตใ์ชใ้นทางสังคมเพื่อให้เห็น
ภาพรวมของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏว่ามีกระบวนการคิดหาเหตุผลอยา่งไรโดยใชญ้าณวิทยา ซ่ึงเราควร
ทาํความเขา้ใจว่าอะไรคือ ความแทจ้ริง (Thuth) อะไรคือ ความจริง (Real) และอะไรคือ ขอ้เทจ็จริง 
(Fact) เพื่อปรับประยุกต์ดังแผนภาพโดยวิเคราะห์เฉพาะให้เห็นความแทจ้ริง (Thuth) กับส่ิงท่ี
ปรากฏ (Appearance) เพื่อให้เห็นกระบวนการเชิงคิดเพื่อปรับประยุกต์เขา้กับบริบทของสังคม
เพื่อให้เห็นคุณค่าการใชปั้ญญาให้เขา้กบักระบวนการหาเหตุผลร่วมกนัในเชิงจินตามยปัญญาใน
พุทธปรัชญาเถรวาทโดยวิธีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเราจะไดศึ้กษาถึง
กระบวนการต่าง ๆ ทั้งในทางหลกัคิดและทางหลกัธรรมแลว้นาํจินตามยปัญญาท่ีทางพระพุทธศาสนาได้
ใหค้วามหมายวา่การคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยนาํจินตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาทเขา้ไปปรับ
ประยกุตเ์ขา้กบัวิธีการทางปรัชญาแลว้นาํไปใชแ้กปั้ญหาโดยมี ๔ ประเดน็  
 ในการวิเคราะห์จินตามยปัญญากบัการวิเคราะห์ปัญหาเชิงสหวิทยาการดงัหัวขอ้เร่ือง
ต่อไปน้ี 
 - จินตามยปัญญากบัการพฒันาเศรษฐกิจกบัทางสายกลาง 
 - จินตามยปัญญาเร่ืองปัญหาเศรษฐกิจเกิดจากอะไร 
 - จินตามยปัญญากบัหลกัพทุธปรัชญาในการแกปั้ญหาการใชส้อยปัจจยั ๔ 
 - จินตามยปัญญากบัเศรษฐศาสตร์ตามหลกัพทุธปรัชญากบัทางสายกลาง 
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บทที ่๔ 
 การศึกษาวเิคราะห์จนิตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาท 

             เม่ือเราไดท้าํการศึกษาวิจยัถึงแนวทางเร่ืองหลกัจินตามยปัญญาทั้งในดา้นในทางหลกัคิด        
และหลกัธรรมแลว้ในลาํดบัต่อไปผูว้ิจยัจะไดน้าํเสนอวิธีการทางปรัชญา เพื่อใหเ้ห็นรูปแบบต่าง ๆ            
ในการวิเคราะห์เขา้กบักระบวนการทางปรัชญาพอท่ีจะนาํไปประยุกตใ์ชใ้นทางสังคมเพื่อให้เห็น
ภาพรวมของกระบวนการคิดหาเหตุผลกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏว่ามีกระบวนการคิดหาเหตุผลอยา่งไร
โดยใช้ญาณวิทยาเขา้ไปพิสูจน์ทดสอบกระบวนการหาความจริงในระบบการคิดเชิงธรรมชาติ       
ซ่ึงเราควรทาํความเขา้ใจว่าอะไรคือ ความแทจ้ริง (Truth) อะไรคือ ความจริง (Real) และอะไรคือ 
ขอ้เทจ็จริง (Fact) เพื่อปรับประยกุตด์งัแผนภาพโดยวิเคราะห์เฉพาะใหเ้ห็นความแทจ้ริง (Truth) กบั
ส่ิงท่ีปรากฏ (Appearance) เพื่อให้เห็นกระบวนการเชิงการคิดวิเคราะห์เพื่อปรับประยุกต์เขา้กบั
บริบทของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วเพื่อใหเ้ห็นคุณค่าการใชปั้ญญาดงัแผนภาพท่ีปรากฏ
ในหนา้ ๘๔ ให้เขา้กบักระบวนการหาเหตุผลร่วมกนัในเชิงการศึกษาวิเคราะห์ จินตามยปัญญาใน   
พุทธปรัชญาเถรวาทโดยวิธีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเราจะไดศึ้กษาถึง
กระบวนการต่าง ๆ ทั้งในทางหลกัคิดและทางหลกัธรรมแลว้นาํจินตามยปัญญาท่ีทางพระพุทธศาสนาได้
ใหค้วามหมายวา่การคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยนาํจินตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาทเขา้ไปปรับ
ประยกุตเ์ขา้กบัวิธีการทางปรัชญาแลว้นาํไปใชแ้กปั้ญหาในทางสงัคมต่อไป  

  
           การศึกษาวิเคราะห์จินตามยปัญญาเขา้กบักระบวนการทางหลกัคิดและทางหลกัธรรมดงัมี
องคป์ระกอบเพ่ือใหเ้ห็นกรอบการศึกษาวิจยัดงัน้ี 
 

   จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท =  

 หลกัคดิ+หลกัธรรมทางปัญญา+การหาเหตุผลในพุทธปรัชญาเถรวาท 

                    พุทธปรัชญาเถรวาท =    หลกัความจริง+หลกัปฏิบัต+ิหลกัปัญญา 

(กรอบการวจัิยจินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท) 
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                    ญาณวทิยาเข้ากบัการพสูิจน์ความจริงในทางพุทธปรัชญาเถรวาท 
                                 THEORY OF KNOWNED  

              TRUTH  
                                  APEARANCE              
     PHILOSOPHY 
 สมมติบัญญตั ิ
            METHOD OF  PHILOSOPHY 
             (THEORY  OF  KNOWNED)                    IDEA+THEORY+REASON 
                                                                       (แสวงหาคาํตอบแต่หาขอ้สรุปแน่ชดัไม่ได)้ 

(METHOD OF PHILOSOPHY) 
 FACT REALITY TRUTH 

  
พุทธปรัชญาเถรวาท 

เป็นสัจจะ 

 
ปรมัตถสัจจะ+ความจริงสากล                                    เป็น WISDOM 

                                    
 
 

  
             เม่ือเราเห็นแผนภาพท่ีปรากฏเราพอท่ีจะทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการต่างๆในการศึกษา
วิเคราะห์จินตามยปัญญาในรูปแบบของการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เห็นคุณค่าของกระบวนการคิด  
หา เหตุผลอย่ า ง เ ป็นระบบเพื่ อให้ เ ป็นไปตามทางหลักทางพุทธปรัชญาจะ เ ห็นได้ว่ า                      
พทุธปรัชญาเถรวาทเป็นความจริงสากลท่ีเป็นสจัจะในระบบการคิดหาเหตุผลเชิงธรรมชาติแมว้่าเรา
จะนาํกระบวนการทางปรัชญามาเขา้สู่ระบบในทางการคิดในรูปแบบต่างๆก็พอสรุปออกมาเป็น
รูปแบบความจริงสองแบบในทางพุทธปรัชญาเถรวาทคือความจริงท่ีแท้จริงท่ีเราเรียกว่า         
ปรมัตถสัจจะ  กับความจริงโดย สมมติสัจจะ แม้เราจะใช้วิธีการทางปรัชญาเข้ามาแต่หลัก           

การศึกษาวเิคราะห์จินตามยปัญญาเข้ากบัการวธีิการทางปรัชญา 
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พุทธปรัชญาเถรวาทก็เป็นไปเพื่อปัญญาท่ีแท้จริงตามธรรมชาติท่ีถูกต้องและตรงไปตาม               
ความเป็นจริงของส่ิงทั้งหลายจึงจะพิสูจน์ทั้งขอ้เทจ็จริง ความจริง ส่ิงท่ีปรากฏได ้ตามกระบวนการ
คิดจึงตอ้งมีหลกัธรรมชาติเขา้มาประกอบดว้ย เช่นกนัมิใช่วิเคราะห์โดยขาดหลกักฏเกณฑ์ตาม
ธรรมชาติเพราะมนุษยอ์ยู่ภายใตธ้รรมชาติเดียวกนั เช่น อยู่ภายใตด้วงอาทิตยเ์ดียวกนั หายใจใน
ภายใต้อากาศเดียวกัน เป็นต้นดังนั้ นเพื่อการท่ีเราจะได้นําจินตามยปัญญาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัในเชิงสหวิทยาการเพื่อปรับประยุกต์เขา้กบัการแกปั้ญหาในทางสังคมผูว้ิจยัจะได้
เสนอการศึกษาวิจยัในรูปแบบต่างๆดงัน้ีคือ 
                        การศึกษาวเิคราะห์จินตามยปัญญากบัการวเิคราะห์ปัญหาเชิงสหวทิยาการ 
ดังหัวข้อเร่ืองโดยมี ๕ ประเด็นดังต่อไปนี ้
 ๑.  จินตามยปัญญากบัการพฒันาเศรษฐกิจกบัทางสายกลาง 
 ๒. จินตามยปัญญาเร่ืองปัญหาเศรษฐกิจเกิดจากอะไร 
 ๓. จินตามยปัญญากบัหลกัพทุธปรัชญาในการแกปั้ญหาการใชส้อยปัจจยั ๔  
               ๔. จินตามยปัญญากบัคุณค่าของการใชส้อยปัจจยั ๔                  
   ๕.  จินตามยปัญญากบัเศรษฐศาสตร์ตามหลกัพทุธปรัชญากบัทางสายกลาง 
 

                   ๑.  จินตามยปัญญากบัการพฒันาเศรษฐกจิกบัทางสายกลาง 
 ประเด็นปัญหา 

 ตวัอย่างเช่น ปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบนัขาดคุณภาพส่วนมากแข่งขนักนัทางดา้นการผลิต
เสียมากวา่เร่ืองคุณภาพซ่ึงส่วนมากจะหวงัผลกาํไรจากการผลิต 

 หลกัการแก้ปัญหาด้วยการวเิคราะห์ด้วยจินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 หากเรานาํปรัชญาเร่ืองญาณวิทยามาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการแยกแยะคิดหาเหตุในส่ิงท่ีเกิด
ทางจินตามยปัญญาซ่ึงเรานําเอาขอ้เท็จจริง (Fact) มาเราพบทั้งความจริงกับส่ิงท่ีปรากฏ(Appearance)          
อยูใ่นสังคมปัจจุบนัเราจะทราบความจริงท่ีเป็นจริง (Truth) ในสังคมปัจจุบนัมาวิเคราะห์ถึงปัญหา          
ก็จะทราบว่าท่ีเศรษฐกิจขาดคุณภาพเพราะเกิดจากความคิดมนุษยเ์ป็นหลกัซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
(อวิชชา+โลภ) ทาํใหเ้ขา้ไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะมุ่งหวงัผลกาํไรแต่เพียงอยา่งเดียว 
 สาเหตุของปัญหา (สมุทยั) 
 คือ หวงัผลกาํไรจากการผลิตมากกว่าคุณภาพและการพฒันา (ตณัหาครอบงาํจิต) ความอยากได้
กาํไรเยอะ ๆ ขาด(วิชชา ปัญญา แสงสว่าง) ขาด (จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท) ขาดหลกั
คิด+หลกัธรรมทาํใหเ้ห็นไม่ตรงความจริงมุ่งกอบโกยโดยขาดสติสมัปชญัญะเกิดปัญหาข้ึนในสังคม
ปัญหาส่วนมากเกิดจากมนุษยน์ัน่เองการท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจ 
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 ผล (ทุกข)์ เศรษฐกิจปัจจุบนัขาดคุณภาพ เศรษฐกิจถูกมองขา้มไปเพราะอาํนาจทางการ
เงินท่ีมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและสงัคมปัญหาเศรษฐกิจกต็ามมา 
 ทางแก้ปัญหาด้วย (จินตามยปัญญา) 
 ธรรมชาติและมนุษยเ์ป็นของคู่กนั เม่ือมนุษยอ์าศยัธรรมชาติธรรมชาติเป็นผูใ้หค้วามอุดม
สมบูรณ์ทุกอย่างรวมทั้ งชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์และสัตว์มนุษย์ในฐานะผูอ้าศัยธรรมชาติเป็น
ผูป้ระกอบการทางดา้นเศรษฐกิจ ตอ้งรู้จกัเร่ืองเศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเพราะเศรษฐกิจ
เป็นหวัใจในการดาํรงชีวิต  
 สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติมีผลทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและความ
เปล่ียนแปลงทางดา้นความเป็นอยู่ของมนุษย ์ถา้สภาพแวดลอ้มดี สุขภาพทั้งทางดา้นร่างกายและ
จิตใจกดี็มนุษยมี์สุขภาพดี จิตใจดีเศรษฐกิจกดี็ตาม 
 สังคมก็เจริญรุ่งเรืองสงบสุขถา้ ธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มถูกทาํลาย อากาศเป็นพิษ 
เศรษฐกิจก็มีปัญหาการแก้ปัญหาและพฒันาเศรษฐกิจจึงเป็นเร่ืองสําคัญ สังคมต้องเอาใจใส่
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและมนุษยต์อ้งมีธรรมะเพื่อเป็นปัจจยัทางดา้นการพฒันาตนเอง สังคม 
เศรษฐกิจ ศ.ดร. อภิชยั พนัธเสน (๒๕๕๑, หนา้ ๒) กล่าวว่า คาํว่าธรรมะหมายถึง ธรรมชาติหรือ 
กฎของธรรมชาติ 
 ปัญหาส่วนมากเกิดจากมนุษย ์(ความคิด) การท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจก็ตอ้งแกท่ี้ตวัคนก่อน
เพราะคนเป็นเหตุปัจจยัทาํให้เกิดปัญหาเม่ือคนมีปัญหา จึงส่งผลทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจมีผลเป็น
บวกหรือลบข้ึนอยูก่บัการกระทาํของคน ดงันั้นเศรษฐกิจจึงตอ้งพฒันาความคิดดว้ยหลกัพุทธธรรม
ทางพุทธศาสนา (จินตามยปัญญา) การคิดหาเหตุและผลให้ความสาํคญักบัการคิดในทิศทางท่ีถูกตอ้ง
เสียก่อนจึงจะแกปั้ญหาไดต้รงจุด (ความเห็นของผูว้ิจยั) 
 เศรษฐกิจเป็นเร่ืองของมนุษย์เป็นกิจกรรมของมนุษย์การท่ีจะแก้ปัญหาของมนุษย ์              
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัมนุษยอ์ย่างนั้นเราตอ้งมีความเขา้ใจบางอย่างเก่ียวกับธรรมชาติมนุษยต์ลอดจน
จุดหมายของชีวิตมนุษยด์ว้ยคนท่ีทาํอะไรเก่ียวกับเร่ืองมนุษยต์อ้งมีความเขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ธรรมชาติมนุษย ์(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), ๒๕๔๘, หนา้๗๓) 
 เม่ือเศรษฐกิจเป็นเร่ืองของมนุษยก่์อนอ่ืนตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยก่์อน ธรรมดา
มนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมาไม่มีใครฉลาดตั้งแต่เกิด (เขา้กฎไตรลกัษณ์) ไม่มีใครรู้โดยไม่ไดเ้รียนรู้อะไร 
(ตอ้งแยกความจริงกบัส่ิงท่ีปรากฏออกมาใหช้ดั) แลว้แกปั้ญหาดว้ยความจริง (สัจธรรม หรือธรรมะ 
เป็น Truth) (ความเห็นของผูว้ิจยั) 
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       ฉะนั้น เม่ือมนุษยไ์ม่ไดฉ้ลาดมาตั้งแต่เกิดมนุษยก์ต็อ้งมีความบกพร่องท่ีควรจะไดรั้บการพฒันา
และส่ิงท่ีมนุษยค์วรจะไดรั้บการพฒันาใหดี้ข้ึนมี ๓ ขอ้ คือ 
 ๑) ศีล (Morality) ความปกติ 
  ๒) สมาธิ (Concentration) ความตั้งใจมัน่ 
 ๓) ปัญญา (Wisdom) ความรอบรู้ 
 ศีล สมาธิ และปัญญาจดัเขา้กบัทางสายกลาง (Middle Way) ซ่ึงเป็นหลกัและแนวทางการ
พฒันาชีวิต เศรษฐกิจ สังคม อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะพฒันาใหส้าํเร็จ ก็ข้ึนอยูก่บัเหตุปัจจยัซ่ึงเป็นผล
ต่อการแกปั้ญหาอยา่งมาก ตอ้งศึกษาเหตุผลเป็นปัจจยัสาํคญัดงัท่ีท่านพระเทพเวทีใหท้ศันะไวว้า่  
 ๑) ปัจจยัภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากผูอ่ื้นหรือเสียงบอกจากผูอ่ื้นได ้
แก่ การรับถ่ายทอดหรืออิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มสังคม เช่น พ่อ แม่ ครู อาจารยเ์พื่อนท่ีคบหนงัสือ 
ส่ือมวลชน และวฒันธรรม ซ่ึงใหข่้าวสารถูกตอ้ง สัง่สอนแนะนาํชกัจูงในทางท่ีดีงาม  
 ๒) ปัจจยัภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทาํใจโดยแยบคาย หมายถึงคิดถูก
วิธี หรือคิดเป็น คิดใหเ้ป็นระบบ คิดใหมี้หลกัการ นาํไปใชง้านได ้ 

(พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), ๒๕๓๖, หนา้ ๑๓๘) 
 สรุป ดงันั้นเม่ือมนุษยไ์ดรั้บการพฒันาไปในทางท่ีถูกตอ้ง สมควรแก่การงานแลว้มนุษย์
สามารถพฒันากิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเ้ป็นไปตามตอ้งการของตนเองและสังคมไดแ้ละเศรษฐกิจ
จะดีมีคุณภาพให้ผลไปในทางประโยชน์สุขไดก้็เป็นเพราะกิจกรรมท่ีอาศยัมนุษยซ่ึ์งตอ้งไดรั้บการ
พฒันา ดา้นศีล สมาธิ และปัญญามาเป็นอยา่งดีแลว้เท่านั้น 
                ๒.จินตามยปัญญาเร่ืองปัญหาศรษฐกจิเกดิจากอะไร 
 จินตามยปัญญาเร่ืองปัญหาศรษฐกิจเกิดจากอะไร วิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤตการเงินของ
โลกท่ีเกิดข้ึนกบัหลายประเทศน่าจะมาจากการเร่งเร้าและกระตุน้กลไกการบริโภค ซ่ึงเป็นส่วน
สาํคญัในระบบเศรษฐกิจเสรีกิจกรรมเช่นน้ีเป็นกลไกทางเศรษฐกิจแบบอตัโนมติัและถือเป็นส่วนหน่ึง
ของสงัคมเสรีประชาธิปไตยท่ีเรียกวา่ “ทุนนิยมซ่ึงพฒันาข้ึนในช่วงท่ีชนชั้นกลางของยโุรปมีอาํนาจ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ คือ การผลิตและในการทาํธุรกิจการคา้ส่ิงท่ีอาํนวยความสะดวกในการทาํธุรกิจ 
คือ เสรีภาพและพื้นฐานสําคญัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี” (ปรีชา ชา้งขวญัยืน, 
พ.ศ.๒๕๔๐, หนา้ ๑๘๐) 
 ซ่ึงเราจะพบว่าแนวคิดพื้นฐานน้ีส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนสินคา้กนัซ่ึงทาํให้กลไก
การตลาดแลกเปล่ียนกนัอยา่งเสรีจนกลายเป็นระบบท่ีแพร่หลายไปทัว่โลกซ่ึงเม่ือเป็นเช่นน้ีจึงพบวา่
กลไกการตลาดเกิดจุดนดัพบระหวา่งผูช้ื้อผูข้ายสนองตอบตณัหาและมุ่งแสวงหากาํไร เม่ือเศรษฐกิจ      
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มุ่งเนน้กาํไรจึงทาํให้มนุษยเ์ร่งการผลิตสนองตอบผูบ้ริโภคดงันั้นสังคมจึงตกอยูใ่นฐานะผูบ้ริโภค
ระบบเช่นน้ีทาํใหม้นุษยมี์ตณัหาเสพความฟุ่มเฟือย เสพความสะดวกสบายและประมาท 
 สาํหรับผูบ้ริโภคในแง่พระพุทธศาสนาจะให้เสรีภาพแก่การบริโภคแต่สอนให้รู้จกัการ
ประมาณในการบริโภค (สันโดษ) คือ ให้บริโภคอย่างมีประโยชน์และมธัยสัถแ์ละช้ีให้เห็นว่าการ
บริโภคอย่างฟุ่ มเฟือยจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและครอบครัวทั้งยงัเกิดนิสัยไม่ดีในการ
บริโภคกรณี เช่นน้ีผูผ้ลิตหรือนักลงทุนส่วนมากไม่ยอมรับเพราะกลุ่มผูบ้ริโภคนิยม (นักลงทุน)            
ถือวา่ความสุขอยูท่ี่การบริโภคมาก ๆ เป็นค่านิยมในการส่งเสริมแสวงหากาํไรทางธุรกิจดงันั้นจึงทาํ
ให้ผูผ้ลิตอาศยัเสรีภาพทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแสวงหากาํไรรวมถึงการเร่งร้าวการบริโภคโดย
กระจายสินคา้โภคเพื่อกระจายสินคา้ท่ีตนผลิตในระบบอุตสาหกรรมทั้งน้ียงัพบว่าการกระจาย
ผลผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีผูผ้ลิตนิยมใช้เล่นกลเร้าตณัหาเชิงอุปสงค์และขวนขวายใน
กระจายสินค้าโดยไม่บอกถึงประสิทธิภาพคุณค่าท่ีมีอยู่จริงของสินค้าและละเลยธรรมหรือ
ธรรมชาติเดิมของมนุษยท่ี์สัมพนัธ์กบัธรรมชาติในแง่การใชชี้วิตโดยอาศยัประโยชน์จากทรัพยากร
โดยจนลืมคาํนึงถึงธรรม 
          ๓. จินตามยปัญญากบัหลกัพุทธปรัชญาในการแก้ปัญหาการใช้สอยปัจจัย ๔  
 การวิเคราะห์ปัญหาในสังคมในสมยัปัจจุบนัดว้ยหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามกัมีขอ้
สงสัยว่าพระพุทธเจา้ตรัสตอบแกปั้ญหาเช่นน้ีไวใ้นคมัภีร์ใด ต่อกรณีเช่นน้ีหากจะใชห้ลกัฐานจาก
คมัภีร์มาตอบให้ตรงประเด็นท่ีเดียวไม่ไดเ้พราะเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่างยคุต่างสมยักนัแต่วิธีซ่ึงเป็น
ท่ียอมรับกันคือ การตอบโดยอิงหลกัธรรม การอิงหลกัธรรมน้ีถา้ไม่ขดักับหลกัการสําคญัและ
จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นท่ียอมรับกนัไดแ้ละถา้ตรงตามหลกัการสําคญัและ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาด้วยก็นับว่าเป็นคาํตอบของพระพุทธศาสนา 
(ทรรศนะของอาจารย ์ปรีชาชา้ง ขวญัยนื)  
 ในสมยัพุทธกาลพระพุทธเจา้ตรัสสอนให้พระสาวกใชส้อยปัจจยั ๔ (จีวร, บิณฑบาต, 
เสนาสนะ, ยารักษาโรค) อย่างเห็นคุณค่า คือการใช้จ่ายอย่างมีการใช้จ่ายอย่างมีหลกัเกณดงันั้น
หลกัการดงักล่าวน้ีหากเรานาํมาปรับใชใ้นช่วงวิกฤติเศรษฐกิจนัน่คือ “ความสันโดษ” (Contentment)        
ในพระไตรปิฎกใชส้นฺตุฏฺฐิ (santtuthhi) มาจากรากคาํว่า ตุส (tus) (W.D.Whitney, Roots, verb-
Form and Primary Dervative of The Sanskrit Language) ท่ีหมายถึงยินดี หรือ พอใจ       
(Contented, satisfied, piease) (พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรีนฤนาถ, ๒๕๑๒, หนา้ ๗๗๔) 
ประกอบเขา้กบั ส ํอุปสรรค (Prefix) ไดรู้ป สนฺตุฏฺฐิ  
 ตามรูปศพัท ์สนฺตุฏฺฐิ จึงหมายถึงความพอใจความยนิดีเร่ืองความสนัโดษ หรือการความยนิดี 
ในปัจจยัตามท่ีไดม้าส่วนมากพระพุทธเจา้ตรัสสอนและแสดงแก่พระภิกษุ กล่าวคือหลกัธรรมขอ้น้ี
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ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าตรัสสอนและเน้นย ํ้ าแก่พระภิกษุเท่านั้ นเพราะทรงต้องการให้
พระภิกษุมีความเป็นอยูแ่บบเรียบง่ายโดยไม่ฟุ่ มเฟือยเบียดเบียนผูอ่ื้นนอกจากน้ียงัพบวา่  
 พระองค์มกันําเอาหลกัธรรมขอ้น้ีไปประยุกต์เขา้กับหลกัธรรมขอ้อ่ืนหรือหมวดอ่ืน        
โดยพบวา่แมเ้ม่ือพระองคท์รงสัง่สอนพระภิกษุและบญัญติัวินยั (ขอ้ปฏิบติั) กไ็ม่ทรงละเลยท่ีจะตรัส
ถึงความสนัโดษ เช่น คร้ังท่ีทรงตรัสสอนพระภิษุฉพัพคัคีย ์(พระกลุ่มหน่ึงท่ีมี ๖ รูป) และบญัญติัสิกขาบท 
กต็รัสสาํทบัความสนัโดษน้ี (Vibhanga. ๑/๘๔/๘๓) ในคมัภีร์วิภงัค ์(วินยัปิฎก) เกือบทั้งหมด พบว่า 
พระพทุธเจา้ทรงบญัญติัสิกขาบทพร้อมกบัตรัสใหพ้ระภิกษุสาวก  
 พระพุทธเจา้ตรัสสอนพระภิกษุโดยเนน้ท่ีการใชปั้จจยั ๔ อย่างเห็นคุณค่าส่วนมากตรัส
ถึงการใชส้อยจีวร (เคร่ืองนุ่งห่ม) และบิณฑบาต (Digha-Nigaya. ๙/๑๒๔/๙๔-๕) 
 นอกจากน้ียงัพบวา่พระพทุธเจา้ตรัสสรรเสริญพระภิกษุบางรูปท่ีปฏิบติัตวัอยา่งเหมาะสม
คือ ใช้สอยปัจจัย ๔ แบบพอเหมาะพอสมควร (ยินใช้สอยปัจจัย ๔ อย่างเหมาะสม) อีกควร          
(ยนิใชส้อยปัจจยั ๔ อยา่งเหมาะสม) 
 อีกทั้งยงัพบวา่พระองคไ์ม่ทรงเพียงสัง่สอนเร่ืองสนัโดษเท่านั้นยงัพบวา่ทรงพบวา่ทรงทาํ
พระองคใ์หเ้ป็นแบบอยา่งในการใชส้อยส่ิงท่ีไดม้าอยา่งมีคุณค่า (Majihima-nikya. ๑๓/๓๒๖-๓๑๙) 
 ในสันตุฏฐิสูตร   ปรากฏเน้ือความท่ีพระพุทธเจา้ตรัสสรรเสริญพระภิกษุ (ประกสัสปะเถระ) 
ท่ีตั้งอยูใ่นความสนัโดษและทรงแนะนาํใหพ้ระภิกษุประพฤติตาม (yutta-Nikaya. ๑๔/๑๑๓/๙๕) เห็นได้
ชดัวา่พระพทุธเจา้ทรงสัง่สอนและส่งเสริมใหพ้ระภิกษุมีความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง  
 ใจความหลกัสาํคญัของหลกัธรรมขอ้น้ีพระพุทธเจา้เนน้ให้พระภิกษุขวนขวายในปัจจยั ๔ 
อย่างพอดีมีขีดจาํกดั กล่าวคือพระพุทธเจา้ไม่ไดป้ฏิเสธการแสวงหาปัจจยั ๔ แต่ให้แสวงหาอย่าง
เหมาะสมไม่ด้ินรนไปตามตณัหาและไม่ใชส้อยอยา่งฟุ่ มเฟือยทั้งน้ีทรงทราบว่าเป็นอยูแ่ละใชปั้จจยั ๔ 
อย่างเหมาะสมย่อมทาํให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผูอ่ื้นเม่ือเป็นเช่นน้ีย่อมไม่ทาํให้ผูอ่ื้น
เดือดร้อนจากการแสวงหาและด้ินรน (Anguttara-Nikaya. ๒๑/๒๗/๓๔๕) ของตนเองนอกจากน้ี 
สันตุฏิธรรมยงัเป็นหน่ึงในมงคล ๓๘ ประการ ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสสอนนั้  (Kuddaka-Patha. ๒๕/๖/๔) 
นั้นยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่สนัตุฏฐิธรรมเป็นขอ้ธรรมท่ีเหมาะแก่ทุกคนในสงัคมนกับวชและฆราวาส  
 สรุป ดงันั้นเม่ือวิกฤติเศรษฐกิจข้ึนเพราะการบริโภคปัจจยั ๔ เกินพอดีหลกัการความ
พอเหมาะน้ีจึงน่าเป็นหลกัธรรมขอ้เดียวท่ีควรนาํมาปรับปรุงใชใ้นวิกฤติเช่นน้ีไดแ้ละจะเห็นไดว้่า
และควรแยกแยะคุณค่าท่ีแทจ้ริงของปัจจยั ๔ กบัคุณค่าทางโฆษณา หรือคุณค่าทางค่านิยม (คุณค่าเทียม) 
ใหอ้อกเม่ือเป็นเช่นน้ีมนุษยก์จ็ะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั ๔ และส่ิงต่าง ๆ อยา่งมีสติและรอบคอบ 
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                              ๔.จินตามยปัญญากบัคุณค่าของการใช้สอยปัจจัย ๔ 
 มนุษยจ์าํเป็นท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั ๔ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นบางกรณีมนุษยย์งัถือว่า
ปัจจยั ๔ บางอยา่งเป็นวสัดุ หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกในชีวิตดว้ย ดงันั้น มนุษยจึ์งไปเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงต่าง ๆ ก็เพราะมีความตอ้งการและเห็นว่าส่ิงน้ีสนองต่อความตอ้งของตนเองไดแ้ละหากว่าส่ิงใด
ตอบสนอง ต่อความต้องการได้ม นุษย์ ถื อว่ า สิ งนั้ น มี คุณ ค่ าห รือ เ รี ยกว่ า มีประโยชน์             
(Anguttara-Nikaya. ๒๑/๒๗/๓๔-๕)  
 ดงันั้น เม่ือเป็นเช่นน้ีมนุษยต์อ้งแยกให้ออกระหว่างคุณค่าแทก้บัคุณค่าคุณค่าเทียมของ 
ส่ิงต่าง ๆ โดยใชปั้ญญาตีค่าส่ิงนั้น ๆ กล่าวคือมนุษยต์อ้งมองให้ออกถึงคุณค่าแทซ่ึ้งหมายถึงคุณค่า
หรือประโยชน์ทั้งหลายท่ีสนองตอบต่อการดาํเนินชีวิตโดยตรง หรือท่ีมนุษยน์าํมาใชแ้กปั้ญหาของ
ตนเพื่อความดีงามเพ่ือความดาํรงอยู่ไดข้องชีวิต หรือเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและผูอ่ื้นและ
สนองตอบต่อปัญญาของมนุษย ์(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), ๒๕๔๖, หนา้ ๖๙๔) 
          ๕.จินตามยปัญญากบัเศรษฐศาสตร์ตามหลกัพุทธปรัชญากบัทางสายกลาง 
 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เป็นเศรษฐศาสตร์แห่งความพอดี หรือมชัฌิมาปฏิปทา คือ การท่ีบริโภค
แลว้ทาํให้ไดคุ้ณภาพชีวิต แลว้เกิดความพึงพอใจท่ีจุดน้ี ซ่ึงเป็นตวักาํหนดท่ีทาํให้เกิดความพอดีใน
การทาํกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์โดยไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์แบบปัจจุบันแล้ว                 
การสนองความต้องการซ่ึงไม่มีท่ีส้ินสุดจะทาํให้ไม่มีความพอดีเกิดข้ึนและตอ้งมีปัญหาอย่าง
แน่นอนอนัน้ีเป็นความพอดีอยา่งหน่ึงตอ้งรู้จกัความพอดีใหเ้ป็นพื้นฐาน 
 ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา 
 คือ หลกัปฏิบติั หรือแนวทางการปฏิบติัหมายถึงความรู้จกัความประมาณ ความพอดี
พอประมาณไม่มากเกินไปไม่นอ้ยเกินไปไม่เบียดเบียนและก่อปัญหาให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นตามท่ี 
พระพรหมคุณาภรณ์ ((ป.อ. ปยตฺุโต) (พ.ศ.๒๕๔๘, หนา้ ๕๓) ใหท้ศันะวา่  
 ความหมายอีกอย่างหน่ึงของความพอดี หรือมชัฌิมา คือ ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียน
ผูอ่ื้นน้ีเป็นหลกัสําคญัของพระพุทธศาสนาใช้ตัดสินพฤติกรรมไม่เฉพาะแต่การบริโภคแต่ใน            
ทุกกรณี คือ ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นคาํวา่ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 
 ในพระพทุธศาสนาไม่ใช่เฉพาะคนเรามีหลกัวา่ อหึสา สพฺพปาณาน ํแปลวา่ไม่เบียดเบียน
ชีวิตทั้งปวงซ่ึงสมยัน้ีเขาเรียกวา่ ecosystems แปลกนัวา่ระบบนิเวศ หรือระบบธรรมชาติของสตัวโ์ลก 
 สรุป ทางสายกลางจึงมีประโยชน์เนน้ความพอดีและมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากเละการพฒันา
ตอ้งศึกษาท่ีตน้เหตุของปัญหาแลว้นาํมาพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ตามหลกัวิชาและกระบวนการทาง
หลกัวิชาการเพื่อใหรู้้จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริง 
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บทที๕่ 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิเคราะห์เร่ืองจินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท ทาํให้ทราบหลกั
แนวความคิดการหาเหตุผลตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทคือการคิดหาเหตุผลตามความเป็นจริงของ 
ส่ิงทั้งหลาย ซ่ึงจินตามยปัญญามุ่งส่งเสริมพฒันาปัญญาของบุคคลในลาํดบัปัญญาขั้นท่ีสอง คือ           
ขั้นของการพิจารณาหาเหตุผลในความเป็นจริงก่อนท่ีจะไปสู่ปัญญาขั้นสูงท่ีเรียกว่า ภาวนามยปัญญา  
ซ่ึงเป็นหลกัการทางปัญญาท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นความสาํคญัของการคิดหาเหตุผลต่าง ๆ ในระดบัต่าง ๆ 
ของพทุธปรัชญาเถรวาท 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าความสาํคญัของปัญญาในระดบัการคิดหาเหตุผลในรูปแบบความคิด
ประเภทต่าง ๆ ตามเหตุและปัจจยัให้สอดคลอ้งกบัสภาพและสถานการ สภาวะความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติเพื่อจะให้เห็นคุณค่าของชีวิตท่ีตอ้งคิดอยา่งมีเหตุผลกบัโลกและสถานการท่ีเปล่ียนแปลง
ไปตลอดจนการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขปัญหาของวิธีการคิดหาเหตุผลใหต้รงตามหลกัความเป็นจริง
ของชีวิตมนุษยแ์ละนาํไปแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้เห็นคุณค่าของการคิดในเชิงหลกัธรรมะ
ประกอบเหตุผลตามหลกัหลกัสากลและการแกปั้ญหาบนพื้นฐานของมชัฌิมาปฏิปทาซ่ึงสรุปย่อ
ไดแ้ก่หลกัอริยมรรคมีองค์ ๘ ซ่ึงการคิดตามหลกัไตรสิกขาบนพื้นฐานรองรับท่ีสําคญั ซ่ึงไดแ้ก่           
ศีล สมาธิ ปัญญา คือ การส่งเสริมให้ตนเองมีความสมบูรณ์ทางปัญญาตรงความเป็นจริงของส่ิง
ทั้งหลายท่ีมนุษยเ์องหลีกเล่ียงไม่ไดต้ามกฎเกณฑต์ามธรรมชาติสากล อนัไดแ้ก่การเกิด การแก่การตาย 
เพื่อให้เขา้ใจการคิดหาเหตุผลตรงตามความเป็นจริงเพื่อความรู้แจง้ในระดบัเหตุผลในระดบัต่าง ๆ 
ซ่ึงการดาํเนินการคิดหาเหตุผลท่ีสมบูรณ์ไดน้ั้นบุคคลจาํตอ้งฝึกฝนตนเองให้สมบูรณ์ทางดา้นการคิด
พิจารณาหาเหตุผลให้ตรงตามความจริงสากลในอริยมรรค ๒ ประการอนัเป็นหลกัใหญ่ในการพฒันา
ความสมบูรณ์ทางดา้นปัญญาอนัเป็นหลกัใหญ่ของจินตามยปัญญา คือ 
 ๑. สมัมาทิฐิ คือ มีความเห็นท่ีถูกตอ้งในอริยสจั กฎแห่งกรรม ไตรลกัษณ์ เป็นตน้ 
 ๒. สมัมาสงักปัปะ คือ การคิดท่ีจะปลีกตวัออกจากกาม ปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 
 

๕.๑ สรุปผลการวจิยั 
 จินตามยปัญญา เป็นวิธีการใชปั้ญญาทางความคิดพิจารณาหาเหตุผลของความเป็นจริง
ของส่ิงทั้งหลายเป็นการคิดพิจารณาหาเหตุผลด้วยวิธีการใช้ปัญญาอนัเกิดจากการคิดรอบคอบ             
ซ่ึง “จินตา” หมายถึง กระบวนการคิดหาเหตุผลเป็นกระบวนการต่อเน่ืองจาก “สุตะ” นั้นหมายความ
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ว่าการเรียนรู้ในระดบัน้ีมิใช่แค่เพียงจาํส่ิงท่ีเรียนรู้ ตาเห็นรูป กายล้ิมรส แลว้นาํส่ิงทั้งหลายมาคิดไว้
เท่านั้นแต่นาํเอาส่ิงท่ีจาํไปสู่กระบวนการคิด หรือการใชเ้หตุผลอีกทีหน่ึงเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจหรือ
รู้ความหมายของส่ิงนั้นชดัเจนยิง่ข้ึนดงัแสดงไวว้า่ “พหุสฺสุตา ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุปฺขิตา ทิฏฺฐิยา 
สุปฺปฎิวิทฺธา” (องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๘๗/๒๑๙) 
 ดงันั้น จินตา จึงเป็นความรู้ท่ีละเอียดอ่อนหรือประณีตข้ึนอีกชั้นหน่ึงและความรู้ลกัษณะน้ี
จะถูกประมวลไวใ้นจิตในแบบท่ีเรียกวา่ (ความเขา้ใจ, ความเห็น, ความเช่ือ) เรียกวา่ จินตามยปัญญา 
(สุเชาวน์  พลอยชุม, ๒๕๕๑, หนา้๑๐๙      ) 
 สรุป   จินตามยปัญญา ในพุทธปรัชญาเถรวาทคือการคิดพิจารณาหาเหตุผลจากประสาท
สมัผสัวา่ สมเหตุสมผลหรือไม่ 
 ใหต้รงตามความเป็นจริงแสดงใหเ้ห็นถึงปัญญาขั้นท่ีสองท่ีเรียกว่า มีความละเอียดลึกซ้ึง 
กเ็ป็นปัญญาท่ีเกิดจาการคิดพิจารณาท่ีเรียกว่า โยนิโสมนสิการ ๑๐ รูปแบบถือเป็นวิธีคิดท่ีทาํใหเ้กิด
ปัญญานาํไปใชไ้ดใ้นทางปฏิบติัโดยมีหลกัการอยู ่๒ ประการ คือ โยนิโสมนสิการท่ีสกดักั้นบรรเทา
ตณัหาใช้ขดักิเลสเป็นขอ้ปฏิบติัเร่ิมแรกสําหรับพฒันาตนเองในทางคุณธรรมเพ่ือปฏิบติัธรรมะ    
ขั้นสูงต่อไปและโยนิโสมนสิการท่ีสกดักั้น หรือกาํจดัอวิชชาโดยตรงในการปฏิบติัธรรมจนกว่าจะ
ถึงท่ีสุด คือ การตรัสรู้เพราะช่วยใหเ้กิดความรู้แจง้เห็นจริงของส่ิงทั้งหลายและคิดหาเหตุผลใหต้รง
ตามความเป็นจริงของส่ิงต่างๆ 
 โดยมีหลกัการคิดหาเหตุผลในการศึกษาวิเคราะห์จินตามยปัญญาพุทธปรัชญาเถรวาท           
มีหลกัสามประการ ดงัน้ี 
 ๑. หลกัความจริง 
 จากการศึกษาพบว่าในการคิดพิจารณาหาเหตุผลของความจริงในส่ิงทั้งหลายย่อมตอ้ง
เก่ียวเน่ืองถึงความรู้ในพุทธปรัชญา ความรู้ในท่ีน้ีคือความรู้ความจริงของส่ิงทั้งหลายตามความ  
เป็นจริงซ่ึงมีสองระดบัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความจริงซ่ึงไดแ้ก่ 
 ๑) ความรู้ความจริงทัว่ ๆ ไป (ความรู้ระดับสมมติสัจจะ) เป็นความรู้แบบชาวโลกท่ี
บญัญติัใชก้นั เป็นการรู้โดยอาศยัปัจจยัภายนอกยงัไม่ไดเ้ขา้ถึงดว้ยตนเองเป็นความรู้ระดบัประสาท
สมัผสั 
 ๒) ความรู้ความจริงสูงสุด (ปรมตัถสัจจะ) เป็นความรู้ระดบัสูงเป็นความรู้ท่ีทาํให้มองเห็น
สรรพส่ิงตรงตามความเป็นจริง เป็นความรู้ในเชิงประจกัษ์ดว้ยตนเอง ถือเป็นความรู้ท่ีอยู่เหนือ
ประสาทสมัผสัและเป็นความรู้ท่ีทาํใหห้ลุดพน้จากความทุกข ์ 
 สรุป ซ่ึงจากหลกัความเป็นจริงเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีเราจะนาํมาพิจารณาคิดหาเหตุผล
ให้ตรงไปตามความเป็นจริงโดยเขา้ใจหลกัความจริงเสียก่อน มิฉะนั้นก็จะทาํให้ขาดองคป์ระกอบ
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ของการคิดพิจาณาหาเหตุผลใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเป็นจริงกบัส่ิงท่ีปรากฏดงันั้นหากเราเขา้ใจกจ็ะทาํ
ใหก้ารคิดหาเหตุผลมีระบบมากข้ึนซ่ึงเป็นการพฒันาปัญญาใหเ้ขา้ใจไปตามความจริงนั้นไดง่้าย 
 ๒. หลกัปัญญา 
 จากการศึกษาพบว่าความหมายของปัญญาเป็นหลกัสาํคญัประการหน่ึงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีจะนาํเอามาคิดพิจารณาหาเหตุผลให้สอดคลอ้งกบัระบบการคิดหาเหตุผล ๑๐ วิธี ท่ีเราเรียกว่า 
โยนิโสมนสิการ ในระบบการคิดหาเหตุผลให้ตรงตามความเป็นจริงในส่ิงท่ีปรากฏตามความเป็นจริง
นั้น ๆ คาํว่า “ปัญญา” ความหมายในพระไตรปิฎก หมายถึง วิปัสสนาปัญญาท่ีรู้แจง้ชดั ซ่ึงสภาวะ
แห่งรูปธรรมและนามธรรมอนัเป็น อนิจจงั ทุกขงั อนตัตตา อยูโ่ดยปกติธรรมดารู้แจง้ตามความเป็น
จริงในสรรพส่ิง 
 สรุปจากการศึกษาวิเคราะห์หากนาํกระบวนการทางปัญญามาประกอบการคิดพิจารณา
หาเหตุผลกจ็ะสามารถทาํใหเ้ขา้ถึงหลกัปัญญาและสอดคลอ้งบนพื้นฐานอริยมรรคมีองค ์๘ ประการ 
โดยมีแนวคิดไปตามหลกัไตรสิกขา คือ การคิดเป็นระบบโดยหลกัปัญญาขั้นท่ีสองท่ีเราเรียกว่า          
จินตามยปัญญาในพทุธปรัชญาเถรวาท 
 ๓. หลกัปฏิบัติ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์เร่ืองจินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาททาํใหเ้ราทราบการคิด
อย่างเป็นระบบในการคิดพิจารณาหาเหตุผลให้สอดคลอ้งไปตามหลกัความเป็นจริงสากล เช่น 
คนเราเกิดมาก็ตอ้งตาย ซ่ึงการเกิดกบัการตายมีปัญหาการถามว่าเกิดกบัตายเท่ากนัหรือไม่อย่างไร 
แต่หลกัการดงักล่าวเป็นหลกัในทางปฏิบติัสากลดว้ยพื้นฐานมนุษยท่ี์แทจ้ริง คือ การเกิดมาแลว้ทุก
คนตอ้งตาย คือ ทุกคนเกิดมาเป็นการตั้งอยูแ่ต่การตาย คือ การสลายไปตามธรรมชาติแมว้า่พทุธ 
 ปรัชญาจะเป็นการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อหลุดพน้จากความทุกข์เป็นหลักคาํสอน
เก่ียวกบัความจริง (สัจธรรม) และหลกัปฏิบติับางประการท่ีจะนาํเอาวิธีการทางพุทธศาสนามา
วิเคราะห์ หาเหตุผลตามวิธีการทางปรัชญาก็ตามก็จะพบหลกัการท่ีว่าหลกัการปฏิบติัน้ีเพื่อท่ีจะคิด
หาทางพน้จากความทุกขน์ัน่เอง 
 สรุป จากการศึกษาหลกัปฏิบติัเป็นกระบวนการหลกัท่ีสําคญัจะขาดเสียไม่ไดใ้นการ
นาํมาประกอบการหาเหตุผลให้สมบูรณ์ไปตามหลกัความเป็นจริงและหลกัปัญญาบางคร้ังก็ไม่
เพียงพอหากขาดหลกัปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่การคน้หาความจริงในระบบการคิดหาเหตุผลตามหลกั
ความจริงสากลซ่ึงหลกัการดงักล่าวจะขาดเสียไม่ได ้
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๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการศึกษาวิเคราะห์จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีผ่านมาได้
สะทอ้นให้เห็นถึงความสําคญัของระบบการคิดพิจารณาหาเหตุผลให้ตรงตามความเป็นจริงของ         
ส่ิงทั้งหลายเป็นแนวคิดท่ีจะรู้แนวการคิดหาเหตุผลในรูปแบบต่างในแต่ละระดบัเป็นแนวทางท่ีจะ
นาํมาแกปั้ญหาชีวิตและการเลือกระบบการคิดพิจารณาหาเหตุผลของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัความ
จริงจากสมุฏฐานในขอ้น้ีเม่ือพิจารณาแนวคาํสอนในพทุธปรัชญาเถรวาทจะเห็นไดว้่าเป็นการคิดไป
ตามหลกัความจริงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมุ่งแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีตน้เหตุโดยเร่ิมปรับความ
ถูกตอ้งภายใน คือ จิตใจ อนัเป็นจุดศูนยก์ลางแห่งการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เพราะการพฒันาจิตใจมาดี
ย่อมเป็นการพฒันาระบบปัญญาภายในในการคิดพิจารณาหาเหตุผลตามความจริงนั้ นให้ตรง
สภาวการณ์ต่าง ๆ มีผลต่อการพฒันาระบบความคิดส่งผลออกมาภายนอกเป็นการพฒันาภายใน
ความคิดออกมาภายนอกท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงสภาวะนั้น ๆ 
 ผลจากการศึกษา ทาํให้ทราบในการแกปั้ญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัปรากฏการทางความคิด
มนุษยใ์นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดส้ะทอ้นให้เห็นว่าปัญหาจะตอ้ง
เร่ิมตน้แก้ไขท่ีระบบความคิดของตวับุคคลนั้น เช่น พฒันาส่งเสริมให้บุคคลนั้นเห็นคุณค่าใน
ความคิดเชิงคุณค่าของตนเองและเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนัหมายความวา่ สงัคมตอ้งร่วมกนัปลุกจิตสาํนึก
ทางความคิดส่งเสริมให้บุคคลเห็นความสําคญัทางศีลธรรมเพราะนั้นคือความรับผิดชอบในทาง
สังคมร่วมกนัเม่ือบุคคลมีความคิดเห็นมีความรักและความเมตตาต่อกนัความขดัแยง้ในสังคมก็ค่อย ๆ 
หายไปและเม่ือมนุษยถื์อปฏิบติัตามศีลธรรมแลว้ปัญหาต่างกจ็ะไม่เกิดข้ึนไม่วา่จะทางดา้นจริยธรรม
หรือศีลธรรมเพราะไดพ้ฒันาระบบการคิดพิจารณาเหตุผลจนสามารถแกไ้ขระบบความคิดของตน
และเกิดการเคารพในความคิดเห็นของการอยูร่่วมกนัของเพ่ือนมนุษยแ์ละเขา้ใจตามหลกัสากล คือ 
เกิด แก่ ตาย 
 จากการศึกษาแนวความคิดเร่ืองการศึกษาวิเคราะห์ จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท
ดงักล่าวนอกจากจะไดเ้ป็นการเปิดเผยให้ทราบถึงการคิดพิจารณาหาเหตุผลตามหลกัพุทธปรัชญา
แลว้เพื่อแสวงหาแนวความคิดหาเหตุผลตามวิธีการทางปรัชญามาแกปั้ญหาแลว้ผูว้ิจยัยงัเล็งเห็น
ช่องทางแก่การทาํวิจยัในคร้ังต่อไปดว้ย และเพื่อเป็นแนวทางแก่ผูส้นใจท่ีจะทาํการวิจยัประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งในท่ีน้ีผูว้ิจยัขอเสนอแนะหวัขอ้ของการทาํวิจยัในคราวต่อไป ดงัน้ี 
 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
ระบบทางสังคมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ เช่น มหาวิทยาลยั ในสถาบนัการศึกษาต่างๆและหน่วยงาน
ราชการ ครอบครัว การศึกษา สงัคม การเมืองการปกครอง เป็นตน้ 
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 ๒) ควรตั้งหน่วยงานทางการศึกษา และศึกษาจินตามยปัญญาเพ่ือแกปั้ญหาทางสังคม        
โดยนาํไปประยกุตใ์ชใ้หท้นัสมยั 
 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 
 ๑) ควรมีการศึกษาจินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาทเปรียบเทียบกบัแนวความคิด
ทางตะวนัตก เช่น เปรียบเทียบแนวความคิดนกัปรัชญาบางกลุ่มในเหตุผลนิยมนิยม 
 ๒) ควรมีการศึกษาจินตามยปัญญากบัทฤษฎีอนุมานนิยมของคานท ์
 ๓) ควรมีการศึกษาเร่ืองสุตมยปัญญากบัทฤษฎีประจกัษนิ์ยมของจอห์น ลอ็ค 
 จากการพิจารณาการศึกษาวิเคราะห์ จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาทในลกัษณะ
ต่าง ๆ เพราะความจาํกดัดา้นสติปัญญาและดว้ยขอบเขตแห่งการศึกษาดว้ยเหตุน้ี จึงไม่อาจทาํให้
ผูว้ิจยัสามารถศึกษาแนวความคิดไดใ้นทุกแง่ทุกมุม ดงันั้น ขอ้เสนอแนะท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงคาดหวงั
เอาไวว้า่ ถา้หากมีผูใ้ดสนใจในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง และงานวิจยัน้ีมีส่วนอาํนวยประโยชน์ต่อการทาํวิจยั
ในคร้ังนั้น ๆ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยั มีความปีติยนิดีเป็นท่ีสุด 
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                .(๒๕๐๐). พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก.ํ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยั.  
                .(๒๕๓๙). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลยั. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั.  
มหามกุฎราชวิทยาลยั. (๒๕๓๕). พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหามกฏุราชวิทยาลยั.  
                .(๒๕๒๕). วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ - ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ  
๑) หนังสือทัว่ไป  

                .(๒๕๓๓). วิธีคิดตามหลกัพทุธธรรม. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพปั์ญญา. 
                .(๒๕๒๙). พุทธธรรม : ฉบับขยายความ. พิมพค์ร้ังท่ี ๖. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั. 
                .(๒๕๐๐). คู่มือมนุษย์ : ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ธรรมสภาจดัพิมพ.์  
                .(๒๕๒๙). พุทธธรรม : ฉบับขยายความ. พิมพค์ร้ังท่ี ๖. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ           

ราชวิทยาลยั.  
                .(๒๕๓๘). พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั.  
                .(๒๕๓๒). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั.  
สุเชาร์ พลอยชุม.(๒๕๕๑). พทุธปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  
เสถียรพงษ ์วรรณปก. (๒๕๔๖). คิดเป็นทาํเป็นตามแนวพทุธธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพฯ:  
พทุธทาสภิกข.ุ (๒๕๔๕). อิทัปปัจจยตา. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพอ์รุณวิทยา. 
                .(๒๕๑๘). ปรัชญาเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ชยัวฒัน์ อตัพฒัน์.(๒๕๕๕). ญาณวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์าละการพิมพ.์ 



๙๖ 

พระพทุธโฆสาจารย.์ คัมภีร์วิสุทธิมรรค. แปลและเรียบเรียงโดยสมเด็จพระพุฒาจารย ์(อาจ อาสภมหาเถร) 
และคณะ. (๒๕๔๖). พิมพค์ร้ังท่ี ๔. กรุงเทพฯ: พิมพท่ี์บริษทั ประยรูวงศพ์ร้ินต้ิง จาํกดั.  

จอม บุญตาเพศ ป. (๒๕๐๑). พทุธวิธีเทศนา. กรุงเทพฯ:  สาํนกัพิมพอุ์ดมศึกษา. 
                .(๒๔๖๖). นักธรรมตรี - พทุธศาสนาสุภาษิต เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: พิมพท่ี์............. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), (๒๕๓๘). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 
สนิท ศรีสาํแดง. (๒๕๓๔). พุทธศาสนากับหลกัการศึกษา : ภาคทฤษฎี ความรู้. กรุงเทพฯ: นีลนารา

การพิมพ.์  
                .(๒๕๓๕). พทุธปรัชญา. กรุงเทพฯ: นีลนาราการพิมพ.์ 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. (๒๕๓๖). พระไตรปิฎก : ฉบับสาํหรับประชาชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หา 

มกฏุราชวิทยาลยั.  
เสถียร โพธินนัทะ. (๒๕๒๒). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. พิมพค์ร้ังท่ี ๔. กรุงเทพฯ: บริษทั

สร้างสรรคบุ์ค๊ส์จาํกดั. 
แสง จนัทร์งาม. (๒๕๒๓). พระพทุธศาสนาจากพระโอษฐ์. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ.์  
เสถียรพงษ ์วรรณปก (๒๕๔๗). คิดเป็นทาํเป็นตามแนวพุทธธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาลยั

รามคาํแหง. 
                .(๒๕๓๘). พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: โรงพิพมพม์หาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลยั.  
วงศ ์ชาญบาลี (ผูช้าํระ). (๒๕๒๕). คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค (แปล). กรุงเทพฯ: โรงพิมพธ์รรมบรรณาคาร. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), (๒๕๓๘). พุทธจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั.  
                .(๒๕๓๒). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยั.  
                .(๒๕๔๑). ประโยชน์สูงสุดของชีวิต. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพธ์รรมสภา.  
                .(๒๕๓๗). นิพพาน - อนัตตา. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัในพระบรม

ราชูปถมัภ ์จดัพิมพ.์ 
เดือน คาํดี, รศ.ดร. (๒๕๔๕). ศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ดร. (๒๕๕๒). พุทธจริยศาสตร์. เอกสารประกอบการสอน. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั. 



๙๗ 

วศิน อินทรสระ. (๒๕๒๕). หลักคาํสอนสาํคัญในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: พิมพท่ี์บริษทัคอน
เซ็บไล จาํกดั 

ชยัวฒัน์  อฒัพฒัน์. (๒๕๕๕). หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง 

วิโรจน์ นาคชาตรี. (๒๕๕๐). พทุธปรัชญาเถรวาท. กรุงเทพฯ: โรงพิมพร์ามคาํแหง. 
สุชีพ  ปุญญานุภาพ. (๒๕๓๓.). คุณลกัษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาม

กฏุราชวิทยาลยั 
เดือน คาํดี, รศ.ดร. (๒๕๓๔). พทุธปรัชญา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ). (๒๕๕๐.). แบบไหว้พระสวดมนต์หลักธรรมในการเจริญ

วิปัสสนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพบ์ริษทัพช์วนพิมพ ์๕๐ จาํกดั. 
สมคัร บุราวาส. (๒๕๔๒). พทุธปรัชญา. กรุงเทพฯ: ศยามฦ. 
________.(๒๕๕๒.). พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติโลก. รวมบทความวิชาการทาง

พระพทุธศาสนา. พิมพค์ร้ังท่ี ๑. กรุงเทพฯ:  
 

๒) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
นายสุนนัท ์เพช็รพิรุณ. (๒๕๔๗). การศึกษาวิเคราะห์เร่ืองการพัฒนาปัญญาตามทรรศนะของพุทธ

ทาสภิกขุ. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาพุทธศาสตร์มหาบณัฑิต., 
บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 

พระมหากานตช์ยั จิรกนฺโต (แสงแกว้). (๒๕๔๓). การศึกษาเชิงวิเคราะห์มโนทัศเก่ียวกับส่ิงท่ีมีอยู่
จริงตามทรรศนะของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, 
สาขาวิชาพทุธศาสนาและปรัชญา, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั. 

พระฟอง อภิวณฺโณ (สวสัดี). (๒๕๓๕). การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเร่ือง จิตว่างของท่านพุทธทาส. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาพุทธศาสตร์มหาบณัฑิต., บณัฑิต
วิทยาลยั, มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั.  

พระสมเกียรติ ปริญฺญาโณ (เพชรอริยวงศ)์. (๒๕๔๖). การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองตถตาใน
ทรรศนะของพุทธทาสภิกข.ุ วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต, บณัฑิตวิทยาลยั, 
สาขาวิชาพทุธศาสตร์มหาบณัฑิต., มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 

พระมหาอุทยั   อุทโย(ศิริภกัด์ิ). (๒๕๓๒). การศึกษาเร่ืองตัณหาในพระไตรปิฎก. วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบณัทิต. บณัฑิตวิทยาลยั, สาขาวิชาพุทธศาสตร์มหาบณัฑิต., สภา
การศึกษามหามกฏุราชวิทยาลยั. 



๙๘ 

แม่ชีชุลีพร ปาละกวงศ ์ณ อยุธยา. (๒๕๔๙). การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดจิตวิทยามนุษย์นิยมกับ
พุทธปรัชญาเถรวาท. สารนิพนธ์ศาสนศาสนตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั, สาขาวิชา
พทุธศาสนาและปรัชญา, มหาวิทยาลยัมหามกฏราชวิทยาลยั. 

พระดาํรงรักษ์ ธมฺมปาโล (รณศิริ). (๒๕๔๘). การศึกษาเชิงวิเคราะห์โยนิโสมนสิการตามแนว             
พระไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสนตรมหาบัณฑิต.             
บณัฑิตวิทยาลยั, สาขาวิชาพทุธศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลยัมหามกฏราชวิทยาลยั. 

พระมหาทีฆทศัน์ ธีรภทฺโท (ธีรเกียรติสกุล). (๒๕๕๐). การศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาสํานัก
ประจักษ์นิยมและเหตุผลนิยมกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสนตร 
มหาบณัฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั, สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา, มหาวิทยาลยัมหามกฏ
ราชวิทยาลยั. 

 
๒. ภาษาองักฤษ 
 1) Books 
Jadunath Sinha. (๒๕๕๒). A History of  Indain Philosophy Vol.II. Meerut : SriGouraga Press. 
Phra Thepsophon (Prayoon mererk). (๒๕๔๓). A Buddhist Worldview. Bangkok. By Mahachulalongkornrajavidyalaya.  
K. N. Jayatillke. (๑๙๖๓). Early Buddhist Theory of Knowledge. London : George Allen & Unwin Ltd.  
 



๙๙ 

ประวตัย่ิอของผู้วจิัย 

ช่ือ-นามสกลุ : วา่ท่ี ร.ต. ประพนธ์  มธัยนัต ์ 
วนั เดือน ปีเกิด : ๑๐  มีนาคม  ๒๕๑๙  
สถานท่ีเกิด : จงัหวดัภูเกต็ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั : 4/78 ถ.ศกัดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเกต็ 
 

ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๔ : นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ : ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
                 พ.ศ. ๒๕๕๕ :   ธรรมศึกษาชั้นตรี วดับวรนิเวศวิหาร 

ประวติัการทาํงาน 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ : พนกังานขนส่ง กรมเจา้ท่า 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ : นิติกร (กรมควบคุมโรค) กระทรวงสาธารณสุข 
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