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บทคัดย่อ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาขันธ์ ๕ ในพุทธปรัชญาเถร
วาท ๒) เพ่ือศึกษาอุปาทานในพระพุทธปรัชญาเถรวาท  และ ๓) เพ่ือวิเคราะห์ปัญจุปาทานขันธ์ใน
พุทธปรัชญาเถรวาท งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา รวมท้ังตําราและเอกสาร จาก
แหล่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า  
๑. ปัญจุปาทานขันธ์ คือ ยึดมั่นใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ปัญจุปาทานขันธ์

จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุปาทานขันธ์ คือ การยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจ เช่น ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ คือ 
ร่างกาย และจิตใจรวมกันว่าเป็น "ตัวตน" และยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกใจ อันมาเก่ียวข้องด้วยว่าเป็น 
"ของตน" หรือที่ละเอียดลงไปกว่าน้ัน ก็คือยึดถือจิตส่วนหน่ึงว่าเป็น "ตัวเรา" แล้วยึดถือเอารูปร่างกาย 
ความรู้สึก ความจํา และความนึกคิด ๔ อย่างน้ีว่าเป็น "ของเรา" 

๒. จากการศึกษาอุปาทานขันธ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท ตามลําดับต้ังแต่ต้นมาแล้วน้ัน 
สามารถสรุปได้ว่าหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องอุปาทาน เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้า
ทรงตรัสเพ่ือให้เห็นว่าอุปาทานขันธ์ ๕ คือ กองแห่งทุกข์ทั้งปวง ทรงตรัสให้เห็นความเป็นจริงของชีวิต
ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง ๕ เพราะเมื่อยังมีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง ๕ อยู่ ก็ย่อมจะ
มองไม่เห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริง ก่อให้เกิดทุกข์มากมายทั้งในปัจจุบันและในอนาคต แต่
เมื่อศึกษาให้เข้าใจแจ่มแจ้งใน และเข้าอุบายวิธีในการรู้อุปาทานอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง ย่อมจะนํา
ตนให้พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ เป็นผู้ที่ดําเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นใน
ขันธ์ทั้ง ๕ ด้วยอุปาทาน จึงต้ังอยู่ในความไม่ประมาทจนเกิดความเบื่อหนน่ายคลายกําหนัดในขันธ์
ทั้งหลาย มีจิตบริสุทธ์ิหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส จนเข้าถึงพระนิพพาน  
 
คําสําคัญ : ๑. ศึกษาวิเคราะห์   ๒. วิเคราะห์ปัญจุปาทานขันธ์   ๓. พุทธปรัชญาเถรวาท 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this thesis paper were as follows: 1) to study Five Aggregates 
in Theravada Buddhist philosophy, 2) to study Attachment in Theravada Buddhist 
philosophy, and 3) to analyze Attachment in the Five Aggregates in Theravada 
Buddhist philosophy. The data of this qualitative research were collected from the 
Tipitaka, Commentaries, Sub-commentaries, and related documents. 
 The results of research were found as follows: 
 1. The attachment in the Five Aggregates is to attach to corporeality, 
sensation, perception, mental formations and consciousness. The attachment in the 
Five Aggregates occurs when Upadanakhandha occurs. It is the mental attachment by 
holding that corporeality and mental formations are self, and holding pleasurable 
objects as mine.  And in deeper and more subtle point, it is to attach a mental 
formation as self and then holding corporeality, feeling, perception and mental 
factors as mine.   

2.  It can be concluded that the teaching of attachment was taught by the 
Buddha in order to show the truth that the Five Aggregates are foundations of all 
suffering and detachment of the Five Aggregates could lead to the realization of 
truths. Detachment of the Five Aggregates could make a person live a life peacefully 
and happily, establish himself with carelessness, decline his desire in aggregates, and 
purify one’s mind from defilements until enter to Nibbana. 
Keywords: Analytical study, Attachment in the Five Aggregates, Theravada Buddhist 
philosophy 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  สําเร็จได้จากการให้โอกาสทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ที่เป็นสถาบันสําคัญในการเรียนการสอนและ
อนุมัติจบหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณ  พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และคณาจารย์
ภาควิชาพุทธศาสนาและปรัชญาที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ทางด้านวิชาการ  และประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ตลอดจน พระประเวช  สุเวที, ดร.  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สําราญ  ศรีคํามูล  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ให้คําปรึกษา คําแนะนํา  และ
ตรวจสอบการทําวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอนด้วยความเอาใจใส่   
 ขอขอบคุณ  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้คําแนะนําเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณ  คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย ตําบลสนับทึบ อําเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้
คําแนะนํา  ขอขอบคุณ  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ที่ให้ความช่วยเหลือ
และเป็นกําลังใจที่ดีตลอดมาในระหว่างการศึกษา 
 คุณประโยชน์  อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา  บูรพาจารย์  รวมทั้งผู้มีคุณูปการคุณอีกหลายท่านที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้วิจัยในด้าน
การศึกษาด้วยดี  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสารนิพนธ์ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
                                                                

         จ่าสิบเอกอนุชิต  ก่ิงนรา 
 



ง 
 

สารบญัคํายอ่ 
 

อักษรย่อช่ือคัมภีร์ในวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งภาษาบาลีทั้ง
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อรรถกาภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรียงตามคัมภีร์ดังน้ี 
 

คําย่อ คําเต็ม 
พระวินัยปิฎก 

วิ.ม.  วินฺยปิฏก  มหาวรรค    
 
พระสุตันตปิฎก 

ที.ส.ี  สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย  สีลขนฺธวคฺค  
ที.ปา.  สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวคฺค   
ม.มู.  สุตฺตนฺตปิฏก มฺชฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก   
ม.ม.  สุตฺตนฺตปิฏก มฺชฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก  
ม.อุ.  สุตฺตนฺตปิฏก มฺชฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 
สํ.ส.  สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย  สคาถวคฺค    
สํ.นิ.  สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค  
สํ.ข.  สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวคฺค   
สํ.ม.  สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค  
องฺ.เอก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย  เอกนิปาต   
องฺ.ติก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต    
องฺ.จตุกฺก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต   
องฺ.ปญฺจก.  สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต    
องฺ.เอกก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาต   
ขุ.ส. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 
ขุ.ม. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 
ขุ.ป. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 

 
พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.วิ.  อภิธรรมปิฏก  วิภังค์      



จ 
 

ปกรณ์วิเสส 
วิสุทฺธิ.  วิสุทธิ มรรคปกรณ ์   

 
คัมภีร์ที่ใช้ในการค้นคว้านํามาอ้างอิงสําหรับวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาพระไตรปิฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้ระบุช่ือ คัมภีร์/เล่ม/ข้อ/หน้า ตามลําดับ เช่น อภิ.วิ. 
(ไทย) ๓/๑๐/๔๕๕. หมายถึง คัมภีร์อภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่มที่ ๓ ข้อที่ ๑๐ หน้า ๔๕๕ 

การอ้างอิงปกรณ์วิเสส จะใช้ระบุช่ือ คัมภีร์/หน้า เช่น วิสุทฺธิ./๘๐๗-๘๐๘. หมายถึง คัมภีร์ 
วิสุทธิมรรคปกรณ์ หน้า ๘๐๗-๘๐๘. 

การอ้างอิงอรรถกถา จะใช้ระบุช่ือ คัมภีร์/เล่ม/หน้า เช่น อภิ.ธา.อ. (ไทย) ๓/๔๓. หมายถึง 
อภิธมฺมปิฎก ธาตุกถา อรรถกถา เล่มที่ ๓ หน้าที่ ๔๓.  
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บทท่ี  ๓  อุปาทานขันธ์ในพุทธปรัญาเถรวาท  ๓๐ 
 ๓.๑  ความหมายของคําว่าอุปาทาน ๓๐ 
 ๓.๒  ประเภทของอุปาทาน ๓๑ 
  ๓.๒.๑  กามุปาทาน  ๓๑ 
  ๓.๒.๒  ทิฏฐุปาทาน  ๒๙ 
  ๓.๒.๓  สีลพัพตุปาทาน  ๓๘ 
  ๓.๒.๔  อัตตวาทุปาทาน ๔๐ 
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สารบญัตาราง 
 

  หน้า
ตารางที ่๓.๑ เหตุในการให้ยึดม่ันขันธ์ ๕ ว่าเปน็อัตตา (อัตตานุทิฎฐิ) ๔๓
  



 
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
พุทธปรัชญาเถรวาท มองสิ่งทั้งหลายว่าส่วนประกอบต่างๆ ที่เป็นผลรวมจากตัวตนแท้ ๆ ของ

สิ่งทั้งหลายน้ันไม่มี เพราะเมื่อพิจารณาแยกส่วนต่างๆ ของสิ่งน้ัน จะไม่เหลือตัวตนที่สมมติขึ้น เช่น 
รถยนต์ เมื่อแยกส่วนต่าง ๆ ออกเป็นเคร่ืองยนต์ ตัวถัง ล้อและยาง เป็นต้น ส่วนที่เรียกว่ารถยนต์ จะ
ไม่มีตัวตนเหลืออยู่เลย พุทธปรัชญาเถรวาทเป็นสัจจนิยม  ในความหมายที่ ยอมรับว่าจิตมีอยู่จริง วัตถุ
หรือสสารในโลกภายนอกก็มีอยู่จริงโดยไม่ต้องอาศัยจินตภาพของจิต อย่างไรก็ตามแม้จิตและวัตถุที่มี
สหสัมพันธ์ต่อกันแต่มิได้มีฐานะเป็นสารอย่างกลุ่มทวินิยมเข้าใจ นักปรัชญาทั้งหลายพยายามจะ
อธิบายส่ิงสองสิ่งที่มีอยู่ด้วยกันเป็นชีวิตมนุษย์ ตามแนวทฤษฎีต่างๆ การตีความชีวิต ยากท่ีจะตอบได้
แต่ละคําตอบย่อมแตกต่างกันออกไป บางคนบอกว่าชีวิตคือการเดินทาง บางคนบอกว่า ชีวิตคือการ
ต่อสู้ หรือบางคนบอกว่าชีวิตคือ ความทุกข์ คําตอบที่ได้คือ ความแตกต่างกันออกไป ที่เป็นเช่นน้ัน
เพราะว่าชีวิตแต่ละคน เป็นเรื่องของแต่ละคนที่ได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และการเผชิญกับ
ปัญหาของชีวิตแตกต่างกัน คําตอบน้ันเป็นเพียงส่วนหน่ึง หรือบางส่วนของชีวิตทั้งหมด อัน
เน่ืองมาจากตัณหา คือ ความทะยานอยาก ความด้ินรน ความปรารถนา ความแส่หา มี ๓ ประการ 
ได้แก่ ๑) กามตัณหา คือ ความทะยานอยากในกาม อยากได้อารมณ์อันน่ารักใคร่ ๒) ภวตัณหา คือ 
ความทะยานอยากในภพ อยากเป็นน่ันเป็นน่ี ๓) วิภวตัณหา คือ ความทะยานอยากในวิภพ อยากไม่
เป็นน่ันไม่เป็นน่ี อยากพรากพ้นดับสูญไปเสีย 

อุปาทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่น (ยึดติดเน่ืองมาจากตัณหา) หรือผูกพันเอาตัวตนเป็นที่ต้ัง
ด้วยอํานาจกิเลส มี ๔ คือ ๑) ความถือมั่นในกาม ๒) ความถือมั่นในทิฏฐิ (ความเห็นผิด) ๓) ความถือ
มั่นในศีลและพรต (แนวทางปฏิบัติ) ๔) ความถือมั่นวาทะว่าตน อุปาทานขันธ์ คือ ขันธ์อันเป็นที่ต้ัง
แห่งอุปาทาน ขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทาน ได้แก่ ขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่
ประกอบด้วย อาสวะ อุปาทานขันธ์ เป็นทุกข์ ทั้งทุกข์ในไตรลักษณ์ ที่มีความไม่คงที่ และทุกข์ใน
อริยสัจ ซึ่งความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ความ
ประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่
ได้สิ่งน้ันก็เป็นทุกข์  แม้ได้มาแล้วก็เป็นภาระให้ต้องหวงแหน รักษาความสะดุ้งเพราะความถือมั่นย่อมมี
เมื่อปุถุชนเห็นรูปว่า น่ันของเรา น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา รูปของเขาน้ันย่อมแปรปรวน ย่อมเป็น 
อย่างอ่ืนไป  เพราะรูปแปรปรวนและเป็นอย่างอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข์โทมนัส และอุปายาสจึง
เกิดขึ้น เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณก็เช่นกัน แต่ถ้าไมถ่ือมั่น ย่อมมีความไม่สะดุ้ง เป็นต้น 



๒ 

ตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้ว ตัณหาทําให้เกิดอุปาทาน และ อปาทานทําให้เกิดภพ ดังน้ัน ถ้ามี
อุปาทาน ก็ย่อมหมุนเวียนอยู่ในห้วงสังสารวัฏไม่รู ้จบสิ้น สภาพธรรมของอุปาทาน คือ โลภะ และ 
ทิฏฐิ ความแตกต่างของตัณหาและอุปาทานก็ คือ ตัณหาเป็นโลภะ ที่เกิดขึ้นครั้งแรกมีกําลังอ่อน 
เหมือนโจรที่เหยียดมือไปรับเอาสิ่งของ ส่วนอุปาทานเป็นความยึดมั่นในอารมณ์น้ันโดยไม่ปล่อยเป็น 
โลภะที่มีกําลังเหมือนโจรที่ยึดของน้ันไว้ เพราะอุปาทานมีการยึดไว้เป็นลักษณะ มีการไม่ปล่อยเป็นรส 
มีความมั่นคงด้วยตัณหา และเห็นผิดในอัตตาเป็นปัจจุปัฏฐาน มีตัณหาเป็นปทัฏฐานอุปาทาน คือ
ความกําหนัด ด้วยอํานาจความพอใจใน รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ ซึ่งอุปาทานสามารถ
สงเคราะห์เข้ากับสังขารขันธ์ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดอันหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต 
ปัจจุบันเป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกล
หรือใกล้ก็ตาม ที่ประกอบด้วย อาสวะ เป็นที่ต้ังแห่งอุปาทาน เหล่าน้ีเรียกว่า อุปาทานขันธ์  

สําหรับข้อปฏิบัติทางศาสนาก็ยึดถือตามความเช่ือของตนเป็นใหญ่บางเรื่องก็งมงาย เช่น การ
สวดภาณยักษ์ การยึดติดกับวัตถุ พิธีกรรมต่าง ๆ ก็ปนเอาไสยศาสตร์เข้ามาด้วยเป็นเหมือนพุทธ
ศาสนาเน่ืองจาก ไม่ได้สนใจในหลักธรรมที่เป็นแก่นของศาสนา สนใจแต่เปลือกแต่กระพ้ีสัทธรรม
ปฏิรูปก็อาจคลาดเคล่ือนจากหลักพุทธธรรมแท้ๆ คนส่วนใหญ่ก็ยึดมั่นในตัวตนเป็นอย่างมากทําให้เป็น 
คนเห็นแก่ตัวกันมาก ทําให้เอาเปรียบ หรือเบียดเบียนผู้อ่ืนจนทําให้สังคมเดือดร้อน ซึ่งการยึดมั่นถือ
มั่นทั้งหลายทั้งปวงเหล่าน้ีเรียกว่า “อุปาทาน” ซึ่ง หมายถึง ความยึดมั่น ความถือมั่นด้วยอํานาจกิเลส 
ความยึดติดอันเน่ืองมาแต่ตัณหา ผูกพันเอาตัวตนเป็นที่ต้ัง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ อย่าง คือ๑ 

๑.  กามุปาทาน คือความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่น่าพอใจ 
๒.  ทิฏฐ ุปาทาน คือ ความยึดมั่นในทิฏฐิ หรือทฤษฎี คือความเห็น ลัทธิหรือหลักคําสอนต่างๆ 
๓.  สีลัพพตุปาทาน คือความยึดมั่นในศีลและพรต คือหลักความประพฤติ ข้อปฏิบัติแบบแผน 

ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธีต่าง ๆ ถือว่าจะต้องเป็นอย่างน้ัน ๆ โดยสักว่ากระทํา
สืบๆ กันมา หรือปฏิบัติตาม ๆ กันไปอย่างงมงาย หรือโดยนิยมว่าขลัง ว่าศักด์ิสิทธ์ิมิได้เป็นไปด้วย
ความรู้ความเข้าใจตามหลักความสมัพันธ์แห่งเหตุและผล 

๔. อัตตวาทุปาทาน คือความยึดมั่นในวาทะ ว่าตัวตน คือความถือ หรือสําคัญหมายอยู่
ภายในว่า มีตัวตน ที่จะได้ จะเป็น จะมี จะสูญสลาย ถูกบีบคั้น ทําลายหรือเป็นเจ้าของ เป็นนายบังคับ
บัญชาสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่มองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวงอันรวมทั้งตัวตนว่า เป็นแต่เพียงสิ่งที่ประชุม
ประกอบกันเข้า เป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มาสัมพันธ์กันล้วน ๆ 

                                           
๑พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๘๗. 



๓ 

ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัย  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ปัญจุปาทานขันธ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ว่ามีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับว่ามีผลต่อชีวิตสังคมในปัจจุบันมาก
น้อยเพียงใด เพ่ือให้ได้คําตอบที่ถูกต้องตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท เพ่ือจะได้ข้อมูลจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งน้ีไปใช้ในการดําเนินชีวิต ได้อย่างถูกต้องต่อไป 

 
 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาขันธ์ ๕  ในพุทธปรชัญาเถรวาท 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาอุปาทานขันธ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
๑.๒.๓  เพ่ือวิเคราะห์ปัญจุปาทานขันธ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

๑.๓  ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าจาก

แหล่งข้อมูลคือ 
๑.๓.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ จากพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑.๓.๒ ข้อมูลทุติยภูม ิ Secondary Sources) ได้แก่ งานเขียนวิชาการทางพระพุทธศาสนา

และตํารา ประกอบด้วย รวมทั้งอรรถกถาและฎีกาต่าง ๆ อันเป็นคัมภีร์สําคญัทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาจากพระไตรปิฎกและเอกสารที่เก่ียวข้องในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็น

หลัก ซึ่งมีขอบเขตของเนื้อหาสาระดังน้ี ฅ 
 ๑.๓.๒.๑  เพ่ือศึกษาขันธ์ ๕  ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๑.๓.๒.๒  เพ่ือศึกษาอุปาทานขันธ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๑.๓.๒.๓  เพ่ือวิเคราะห์ปัญจุปาทานขันธ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

๑.๔  วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร          

(Documentary Research) ผู้วิจัย ได้ทําการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยอาศัยหลักการสังเกตจาก
เน้ือหาสาระสําคัญจากพระไตรปิฎกในพุทธปรัชญาเถรวาท เพ่ือนํามาวิเคราะห์ความเป็นมาและ
ความสําคัญของปัญจุปาทานขันธ์ โดยแยกเน้ือหาออกเป็น ๔ ขั้นตอน ดังน้ี   

๑.๔.๑ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล จากเอกสารช้ันปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ 
คัมภีร์พระไตรปิฎก  ฉบับภาษาไทย ของมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๕ 



๔ 

๑.๔.๒  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล จากเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
คือ ตํารา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสาร วารสาร บทความ และงานเขียนที่เก่ียวข้อง พร้อม
ทั้งคัมภีร์อ่ืน ๆ ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๑.๔.๓  นําข้อมูลที่ได้จาก ข้อ ๑.๔.๑ และ ๑.๔.๒ เขียนลงในแต่ละบท  ตามความสอดคล้อง
และเหมาะสมแก่เน้ือหาที่ได้ระบุไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ี โดยเฉพาะขันธ์ ๕ และปัญจุ
ปาทานขันธ์ เพ่ือทําการวิเคราะห์  

๑.๔.๔  นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ขอคําแนะนํา เพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือขาดตก
บกพร่องในบางส่วน เพ่ือให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการสอบวิทยานิพนธ์ต่อไป 
 

๑.๕ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้นําเอกสารที่มีความสําคัญและ
เอกสารทั่วไปที่มีความเก่ียวข้องกับ ปัญจุปาทานขันธ์ ในพุทธปรัชญาเถรวาท ในการวิจัยครั้งน้ี ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงนําหลักฐานมา พอสังเขป 
 ๑.๕.๑ เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ได้อธิบายเรื่องเวทนาว่า เวทนา คือ สุขหรือความพอใจอย่างหน่ึง 
ทุกข์หรือไม่พอใจอย่างหน่ึง อีกอย่างหน่ึงที่ไม่อาจเรียกว่าสุขหรือทุกข์ คือเป็นเรื่องที่ยังเฉย ๆ อยู่แต่ก็
เป็นความรู้สึกเหมือนกัน ความรู้สึกน้ีมีอยู่ประจําในคนเราที่เป็นปกติ วันหน่ึง ๆ ย่อมเต็มไปด้วย
ความรู้สึก ท่านจึงถือว่าเป็นส่วนประกอบกันเป็นคนแล้วเรียกสิ่งน้ีว่า เวทนา หรือเวทนาขันธ์๒                                

พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ.ปยุตโต )  ได้อธิบาย ส่วนประกอบของชีวิต คือ ขันธ์ ๕ ให้เห็นว่า 
“สัตว์” บุคคลตัวตนเราเขา เมื่อแยกออกไปแล้วก็จะพบแต่ส่วนประกอบ ๕ ส่วน เหล่าน้ีเท่าน้ัน ไม่มี
สิ่งใดเหลืออยู่ที่จะมาเป็นตัวตนได้ และแม้แต่ขันธ์ ๕ เหล่าน้ันแต่ละอย่างเช่นรูปขันธ์ก็มีอยู่เพียงรูปที่
อิงอาศัยกันไม่มีอิสระ ไม่เป็นไปด้วยตัวของมันเอง ดังน้ันขันธ์ ๕ แต่ละอย่าง ก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเช่นกัน 
รวมความว่า หลักขันธ์ ๕ แสดงถึงความเป็น “อนัตตา” ให้เห็นว่าชีวิตเป็นการประชุมกันของส่วนต่าง ๆ 
และหน่วยรวมของส่วนเหล่าน้ีก็มิใช่ตัวตนและส่วนประกอบต่างๆ ก็มิใช่ตัวตนและสิ่งที่และสิ่งที่เป็น
ตัวตนอยู่ต่างหากจากส่วนเหล่าน้ีก็ไม่มี เมื่อไม่เห็นก็จะละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้ ความเป็น
อนัตตา จะเห็นได้ชัด ก็ต่อเมื่อเข้าใจกระบวนการขันธ์ ๕ ในปฏิจจสมุปบาท๓ 

                                           
๒พุทธทาส อินฺทปฺญฺโญ, คู่มือมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาจัดพิมพ์, ๒๕๙๑), หน้า ๖๖. 
๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๓๓. 



๕ 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ปรพยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้อธิบายเรื่องจิตว่า เมื่อจิตคิดถึงสิ่งใดก็ตามก็จะ
ประกาศเปิดเผยสิ่งน้ันให้ปรากฏในโลก ไม่มีจิตสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ก็ไม่ถูกรับรู้ สิ่งเหล่าน้ันมีก็เหมือนไม่มี 
เช่น ทุ่งหญ้าไม่รู้ว่าตัวเองอยู่บนแผ่นดิน แผ่นดินไม่รู้ว่ามีภูเขา ภูเขาไม่รู้ว่ามีลําธารอยู่ข้างๆ ทุกสิ่งทุก
อย่างอยู่ในความลับดํามืดเพราะไม่มีการรับรู้ซึ่งกันและกัน เพราะโลกน้ีมีจิต ความเป็นอยู่ของสิ่งต่างๆ 
จึงถูกประกาศเปิดเผยออกมา จิตจึงเหมือนกับแสงไฟ  ซึ่งส่องสว่างโลกน้ี๔ 

สนิท ศรีสําแดง ได้อธิบายเรื่อง ขันธ์ ๕ ในพุทธปรัชญาเถรวาท ว่า จักรวาลในความหมายอย่าง
แคบ เรียกสรรพสิ่งในโลกว่า ธรรม  หรือเรียกช่ือเต็มว่า สังขตธรรม ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 
เรียกสิ่งเหนือโลกว่า อสังขตธรรม สิ่งที่มีอยู่แห่งเง่ือนไขปัจจัย ได้แก่นิพพานและ จักรวาล ในศาสนาพุทธ 
คือ ขันธ์ ๕ สิ่งต่างๆ ประกอบด้วยส่วน ๕ ส่วน ย่อลงเป็นรูปกับนาม รูป คือ วัตถุ นามคือจิต๕ 

สุวิทย์ ภานุจารี ได้อธิบายเร่ืองจิตเชิงวิเคราะห์ว่าคิด หรือรู้เป็นธรรมชาติที่ให้สําเร็จ 
ความคิดเป็นธาตุรู้จิต เป็นธาตุกายสิทธ์ิชนิดหน่ึง ซึ่งสิงอยู่ในร่างกายของคนที่ยังมีชีวิตอยู่คนละดวงๆ 
จิตเป็นสิ่งที่มิใช่วัตถุ ไม่มีตัวปรากฏ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา จึงเป็นการยากที่จะจับมาอธิบาย
ให้เข้าใจกันได้ง่าย ๆ๖                

๑.๕.๒  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
พระมหาสมชาย สขุาวหโน (สุวรรณ) ได้อธิบายว่า อภิธัมมัตถสังคหะ เป็นคัมภีร์ที่รวบรวม

เน้ือความของพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร์ไว้โดยย่อ เมื่อย่อคัมภีร์พระอภิฑฃลฏธรรมทั้ง ๗ ลงไปสั้นทีสุ่ด
แล้ว ก็จะได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน พระอภิธรรมน้ัน เป็นธรรมทีแ่สดงถึงความจรงิ ๒ ประเภท 
คือ ปรมัตถธรรมกับบัญญัติธรรม๗ 

 

                                           
๔พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธศาสนากับปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

อมรินทร์พริ้นต้ิง จํากัด, ๒๕๓๓), หน้า ๓๓. 
๕สนิท ศรีสําแดง, ปรัชญาเถรวาท, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 

จํากัด,  ๒๕๔๘), หน้า ๑๓๙. 
๖สุวิทย์ ภาณุจาวี, การศึกษาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์โดยบริษัทธนาเพรสแอนด์กราฟฟิค 

จํากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๔๕. 
 ๗พระมหาสมชาย สุขาวหโน (สุวรรณ), “ความเข้าใจพระอภิธัมมัตถสังคหะของพระนิต” 
นักศึกษาเฉพาะ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส”, 
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๔, หน้า ๑๑๗. 



๖ 

พระบุญเรียน อภิปุญฺโญ (ตลับทอง)  ได้อธิบายสังขารในไตรลักษณ์กับสังขารในขันธ์ ๕ ว่า 
สังขารในไตรลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามุ่งหรือเจาะจงถึงรูปธรรมทางกายภาพเป็นหลักและมี
ลักษณะเป็นธาตุมูลฐานของสรรพสิ่ง ในขณะที่สังขารในขันธ์ ๕ เป็นเพียงส่วนย่อยแห่งมูลฐานของ
สังขารในไตรลักษณ์เท่าน้ัน ซึ่งสังขารในขันธ์ ๕ มุ่งและเจาะจงถึงนามธรรมเพียงอย่างเดียว๘ 

            พระเฉลียว กตปญฺโณ (สารีบุตร) ได้อธิบายเรื่องขันธ์ ๕ ว่า ขันธ์ ๕ คือ ร่างกายและจิตซึ่ง
แบ่งได้ ๕ ประการ เรียกว่า ขันธ์ ๕ ซึ่งประกอบด้วยธาตุ ๔ คือ ดิน นํ้า ลมและไฟ รวมเรียกว่า 
รูปธรรม การรับรู้อารมณ์เป็นความสุขของกายและใจหรือความทุกข์ของกายและใจหรือไม่ใช่ทั้งสุข
และทุกข์เรียกว่าเวทนา ความจําได้หมายรู้ คือจําได้ว่า รูป เสียง กลิ่น รสและโผฏฐัพพะ เรียกว่า 
สัญญาเจตสิกธรรมคืออารมณ์ซึ่เกิดขึ้นภายในใจ (ความคิด) ซึ่งอาจเป็นความดีเรียกว่า กุศล สิ่งไม่ดี
เรียก อกุศล หรือไม่ไช่ทั้งดีหรือช่ัวเรียก อัพยากต เรียกว่า สังขาร คือ สภาพที่รับรู้อารมณ์ ในขณะท่ี 
รูป รส กลิ่น เสียง และโผฏฐัพพะมากระทบกับตา เรียกว่าวิญญาณขันธ์ ๕ ทั้งหมดรวมเรียกว่า นาม
และรูป๙ 
 จากการศึกษาเอกสาร ผลงานต่างๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ช่วยนํามาเป็นข้อสนับสนุน ใน
การทําวิทยานิพนธ์ ในครั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ปัญจุปาทานขันธ์ในพุทธปรัชญา
เถรวาท  เพ่ือให้เข้าใจชัดเจนย่ิงขึ้น เพราะ ขันธ์ ๕ เป็นปรมัตถธรรม ซึ่งมนุษย์ก็เกิดจากการของกอง
แห่งขันธ์ ฉะน้ันมนุษย์ควรศึกษาทําความเข้าใจให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในตัวตน เพ่ือให้
แนวความคิดมีนํ้าหนักน่าเช่ือถือได้ ผู้วิจัยจึงได้ค้นหาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่น่าเช่ือถือ
ได้มาสนับสนุน โดยยึดพระไตรปิฎกเป็นหลัก รวมคัมภีร์ต่างๆ ผลงานของท่านผู้รู้และงานวิจัยที่มี
ความเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาพัฒนาการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความสงบสุข ในสังคมต่อไป   
 

๑.๖  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รบั 
๑.๖.๑  ทําให้ทราบความหมายและองค์ประกอบของปัญจุปาทานขันธ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
๑.๖.๒ ทําให้ทราบเรื่อง ขันธ์ ๕ ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
๑.๖.๓ ทําให้ทราบการวิเคราะห์ ขันธ์ ๕ ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 ๑.๖.๔  นําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวิจัย และเผยแผ่ต่อผู้สนใจต่อไป  

                                           
๘พระบุญเรียน อภิปุญฺโญ (ตลับทอง), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์สังขารในไตรลักษณ์กับสังขาร

ในปัญจุปาทานขันธ์ในพุทธปรัชญา”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๙, หน้า ๑๙๗. 

๙พระเฉลียว กตปญฺโญ (สาบุตร), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ขันธ์ ๕ ในพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, หน้า ๑๙๗. 



๗ 

๑.๗  คาํนิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง หลักคําสอนที่เก่ียวกับความเป็นจริงที่เรียกว่าสัจธรรม ซึ่งเป็น
หลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา ที่เราสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติ และนํามาศึกษาวิเคราะห์ด้วย
การใช้เหตุผลตามวิธีการของปรัชญา 
 ปัญจุปาทานขันธ ์หมายถึง กองแห่งการยึดมั่น ๕ ประการ คือ รูป เวทนา สญัญา สังขาร 
และวิญญาณ 

อุปาทาน หมายถึง ความยึดมั่น การยึดมั่นถือมั่น การนึกเอาเองว่าจะต้องเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี 
 ขันธ ์๕ หมายถึง  กอง หมวด หมู ่ส่วน ในทางพระพุทธศาสนาหมายถงึร่างกายของมนุษย์  
คือแยกร่างกายออกเป็นส่วนๆ  
 รูป หมายถึง รูปร่างที่มองเห็นด้วยตา คือร่างกายหรือตัวตนของคน สัตว์ สิ่งของอันเกิดขึ้น
จากการรวมตัวของธาตุ ๔ คอื ดิน นํ้า ไฟ ลม 
 เวทนา  หมายถึง  การเสวยอารมณ์ความรู้สกึ 
 สัญญา หมายถึง  ความจําได้หมายรู้  คือระบบความจําคือสามารถจําสิง่ต่าง ๆ ได้ 
 สังขาร หมายถึง สภาพที่ปรุงแต่งจิต เป็นคุณสมบัติต่างๆ ของจิต 
 วิญญาณ หมายถึง ระบบรู้สิ่งต่าง ๆ ทาง ตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ 
   
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่ ๒ 
ขันธ์ ๕ ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
ขันธ์ ๕ ในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ มนุษย์เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อิงอาศัย

กันและกัน ขันธ์ทั้ง ๕ น้ีเป็นขันธ์ที่มีกระบวนการที่อิงอาศัยซึ่งกันและกัน รูปขันธ์เป็นส่วนกาย นาม
ขันธ์ทั้ง ๔ เป็นส่วนใจ มีทั้งกายและใจจึงจะเป็นชีวิต กายและใจทําหน้าที่เป็นปกติประสานสอดคล้อง
ซึ่งกันและกัน ชีวิตจึงจะดํารงอยู่ได้ด้วยดี ตัวอย่าง เช่น กิจกรรมของจิตใจ ต้องอาศัยความรู้เก่ียวกับ
โลก ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งเสนอเก่ียวกับแนวคิด ความหมาย ประเภทของรูปขันธ์ เวทนา
ขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ดังต่อไปน้ี 

 

๒.๑ ทัศนะพทุธปรัชญาเถรวาทเรื่องขันธ์ ๕ 
ในพุทธศาสนา เบญจขันธ์ (The Five Aggregates)  เป็นการบวนการชีวิตของมนุษย์ การ

ดําเนินชีวิตมนุษย์วนเวียนอยู่ในกาลทั้งสาม คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ปฏิเสธไม่ได้ว่าความทุกข์
จะเกิดขึ้นเมื่อใด ความแก่ ความเจ็บและความตายที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เหมือนเป็นเรื่อง
ปกติ แต่ความเป็นจริงแล้วมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ขันธ์ ๕ น้ี เป็นขันธ์ ที่มี
ปัจจัยที่อิงอาศัยกันและกัน จึงเกิดขึ้นได้รูปขันธ์ เป็นส่วนกาย นามขันธ์ เป็นส่วนใจ มีทั้งกายและใจจึง
จะเป็นชีวิต กายกับใจทําหน้าที่เป็นปกติทําหน้าที่ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน ชีวิตจึงจะดํารงได้
ด้วยดี ตัวอย่างเช่น กิจกรรมของใจต้องอาศัยความรู้เก่ียวกับโลก ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยอารมณ์ คือ 
รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะผ่านเข้ามาทาง ตา หู  จมูก ลิ้นและกาย อารมณ์ทั้ง ๕ น้ี เป็น
รูปธรรมที่อยู่ในรูปขันธ์ เป็นฝ่ายของกาย พุทธปรัชญาเถรวาท กล่าวถึงการเกิดของขันธ์ ๕ มี
ความสัมพันธ์กันระหว่างขันธ์แต่ละขันธ์ ประกอบด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
และวิญญาณขันธ์ ซึ่งบัญญัติเรียกว่า สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เป็นต้น การรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน
จึงเห็นว่าเป็นชีวิตมนุษย์และมีความเป็นมาของชีวิตมนุษย์โดยตรง พุทธปรัชญามองสิ่งทั้งหลายว่า
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เป็นผลรวมมาจากตัวตนแท้ ๆ ของสิ่งทั้งหลายน้ันไม่มี เพราะพิจารณาแยกส่วน
ทั้งหลายของสิ่งต่าง ๆ ออดไปจะไม่เหลือสิ่งที่เป็นตัวตนท่ีสมมติ เช่น รถยนต์เมื่อแยกส่วนประกอบ
ออกเป็นเคร่ืองยนต์ ตัวถัง ล้อ และยาง เป็นต้น สิ่งที่เรียกว่ารถยนต์ จะไม่มีตัวตนเหลืออยู่เลย๑ 

                                           
๑สํ.ส. ๑๕/๑๗๑/๒๒๘. 



๙ 

ในสมัยพุทธกาล อชิตเกสกัมพล ยึดถือวัตถุนิยมเพราะเขากล่าวว่า “มนุษย์เรานั้นมีธาตุทั้ง ๔ 
คือมหาภูตรูปประชุมกัน เมือ่ทําการกริยา (ตาย) ไป ธาตุดินก็ไปตามดิน ธาตุนํ้าก็ไปตามนํ้า ธาตุลมก็
ไปตามลม ธาตุไฟก็ไปตามไฟ”  อชิตเกสกัมพล เป็นอุจเฉทวาท คือ ลทัธิที่สอนว่าตายแล้วสญู สําหรับ
พุทธปรัชญาเถรวาทไม่ใช่วัตถุนิยมเพราะถือว่า จิต มีความเป็นจริงพอๆ กับวัตถุ จิตไม่ได้เกิดจากการ
ผสมผสานของธาตุ ๔  

จึงไม่ดับสูญเพียงเพราะธาตุ ๔ แตกทําลาย พุทธปรัชญาสอนเรื่องการเกิดใหม่ภายหลังความ
ตาย จึงไม่ใช่อุจเฉทวาท๒ 

ในพุทธปรัชญาเถรวาท เบญจขันธ์หรือนามรูป ไม่ใช่จิตนิยม (Idealasm) จิตนิยมเป็นลัทธิที่
ถือว่าจิตเท่าน้ันมีจิต วัตถุในโลกภายนอกไม่มีอยู่จริง วัตถุเป็นเพียงจินตภาพท่ีสร้างขึ้น สําหรับพุทธ
ปรัชญาวิชญาณวาทสอนให้เป็นจิตนิยม ในปรัชญาตะวันตก เบิร์คเลย์ (Berkeley) เป็นนักปรัชญาจิต
นิยม เพราะเขามีทัศนะว่าความมีอยู่ของวัตถุขี้นอยู่กับการรับรู้ของจิต ดังน้ันพุทธปรัชญาเถรวาท 
ไม่ใช่จิตนิยม เพราะถือว่าวัตถุหรือรูปมีอยู่จริงภายนอกจิตหรือนาม จิตจะคิดถึงวัตถุหรือไม่ วัตถุก็คงมี
อยู่ในโลกภายนอก วัตถุเป็นอิสระจากการรับรู้ของจิต ไม่ประกอบกัน 

พุทธปรัชญาเบญจขันธ์หรือนามรูป ยอมรับความมีอยู่จริงของทั้งจิตและวัตถุ หรือนามรูปน้ี 
ไม่ได้หมายความว่า พุทธปรัชญาเป็นทวินิยม ทวินิยมสอนว่ามีความจริงแท้อยู่ ๒ อย่างคือ จิตกับวัตถุ 
หรือสสาร สิ่งทั้งสองเป็นสารที่มีอยู่คู่ขนานอย่างเป็นอิสระจากกัน สิ่งที่เป็นสารสามารถต้ังอยู่ได้โดย
ลําพังตนเองอย่างคงถาวร สาร คือแก่นแท้ของสิ่งต่าง ๆ คุณสมบัติภายนอกของสิ่งทั้งหลายอาจ
เปลี่ยนแปลง แต่สารคงที่ถาวร เดส์การ์ตส์ (Descartes) เป็นนักปรัชญาตะวันตกยึดแนวคิดเรื่อง ทวินิยม 
น้ีมีความเห็นว่า จิตและสสารเป็นสารคู่ขนานที่มีอยู่อย่างอิสระจากกัน สสารเป็นสิ่งกินที่ ส่วนจิตเป็น
สิ่งที่คิดไม่กินที่ ปัญหาที่ เดส์การ์ตส์แก้ไม่ตกในทวินิยมคือจิตและสสารท่ีมีลักษณะแตกต่างกันโดย
สิ้นเชิง จะมีความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างไร นามรูปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นไปตามกฎขอบไตร
ลักษณ์  ย่ิงไปกว่าน้ัน นามรูปยังอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตามหลักของปฏิจจสมุปบาท นามอาศัยรูป
เกิดขึ้น รูปก็อาศัยนามเกิดขึ้น ต่างฝ่ายต่างอาศัยกันและกัน 

พุทธปรัชญาเป็นสัจจะนิยมในความหมายที่สอง คือยอมรับว่าจิตมีอยู่จริง วัตถุหรือสสารใน
โลกภายนอก ก็มีอยู่จริงโดไม่ต้องอาศัยการสร้างจินตภาพของจิต อย่างไรก็ตาม แม้จิตและวัตถุที่มี
สหสัมพันธ์ต่อกัน แต่ไม่ได้มีสถานะเป็นสาร อย่างกลุ่มทวินิยมเข้าใจ นักปรัชญาทั้งหลายพยามท่ีจะ
อธิบายสิ่งสองสิ่งที่มีอยู่ด้วยกันเป็นชีวิตมนุษย์ตามแนวทฤษฎีต่าง ๆ การตีความชีวิตยากที่จะตอบได้ 

                                           
๒วิจิตร เกิดวิสิษฐ์, ปรัชญาครูหาในสมัยพุทธกาล, (กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓. 



๑๐ 

แต่ละคําตอบย่อมแตกต่างกันออกไป บางคนตอบว่าชีวิตคือการเดินทาง บางคนตอบว่าชีวิตคือการ
ต่อสู้ หรือบางคนตอบว่าชีวิตคือความทุกข์ คําตอบที่ได้รับมีความแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่า 

โดยธรรมชาติ ชีวิตของแต่ละคน เป็นเรื่องของต่างคนก็ต่างได้รับประสบการณ์และการเผชิญ
กับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตที่ไม่เหมือนกันน่ันเอง คําตอบต่าง ๆ น้ันเป็นเพียงส่วนหน่ึง หรือบางส่วนของ
ชีวิตทั้งหมด นักชีววิทยาศึกษาลักษณะชีวิต ความเป็นมาของสิ่งที่มีชีวิตกกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ว่าต่างกัน
อย่างไร ชีวิตคืออะไร นักชีววิทยาก็ตอบไม่ได้ 

 

๒.๒ ความหมายของขันธ์ ๕ 
 ขันธ์ ๕ เป็นหลักธรรมอย่างหน่ึงในพระพุทธศาสนา ซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักและเคยได้ยินกัน
มาบ้างแล้ว และแม้ว่าจะเป็นหลักธรรมคําสอนในศาสนาพุทธก็ตาม แต่กลับมีพุทธศาสนิกชนหลายคน
ทีเดียว ที่ไม่รู้จกัและไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริง ขนัธ์ ๕ คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมุ่งเน้นสั่งสอน
เรื่องอะไร 
 ซึ่งหลักธรรมคําสอนเรื่อง “ขันธ์ ๕” จะมุ่งเน้นสอนในเรื่องสังขารเป็นหลัก โดยให้มองเห็น
ความเป็นจริงของสังขารที่ว่าน้ันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมา ไม่มีความเที่ยง ก่อให้เกิดทุกข์ หลายอย่าง ไม่
ว่าจะเป็นความอยาก ความยึดมั่น ถือมั่น ในตนเอง ดังน้ันเมื่อสังขารเกิดขึ้นมาก็ย่อมมีวันสูญสลายไป
ตามกาลเวลา 
 ขันธ์ ๕ หรือปญัจขันธ์ หมายถึง กองแห่งรูปธรรมและนามธรรม ทั้ง ๕ หมวด ประชุมกันเข้า
เป็นชีวิต 

๑. รูปธรรม กองรูป, ส่วนที่เป็นรูป, พฤติกรรม, ร่างกาย, และคุณสมบัติต่างๆ ของส่วนที่เป็น
ร่างกาย 

๒. เวทนาขันธ์ กองเวทนา, ส่วนที่เป็นการเสวยอารมณ์ ความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉยๆ 
๓. สัญญาขันธ์ กองสัญญา, ส่วนที่เป็นความกําหนดหมายให้จําอารมณ์, ความกําหนดได้

หมายรู้ในอารมณ์ ๖ เช่นว่า ขาว, เขียว, ดํา, แดง เป็นต้น 
๔. สังขารขันธ์ กองสังขาร, ส่วนที่เป็นความปรุงแต่ง, สภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือช่ัวหรือ

เป็นกลาง ๆ  
๕. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ, ส่วนที่เป็นความรู้แจ้งอารมณ์, ความรู้อารมณ์ ทางอายตนะ

ทั้ง ๖ มีการเห็น, การได้ยิน, เป็นต้น, ได้แก่ วิญญาณ ๖ 
สรุป ขนัธ์ คือ กอง พวก หมวด หมู ่ลําตัว หมวดหน่ึง ๆ ของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมด 

ที่แบ่งออกเป็น ๕ กอง คือ รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์ 
กองสังขารวิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ 

 



๑๑ 

๒.๒.๑ รปูขนัธ์  
รูป ได้แก่ ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมท้ังหมด ร่างกาย พร่างกายท้ังหมด พฤติกรรมของ

ร่างกายทั้งหมด หรือสสารพลังงานฝ่ายวัตถุ พร้อมทั้งคุณสมบัติและพฤติกรรมต่าง ๆ ของสสาร
พลังงานเหล่าน้ัน เราจะเห็นว่ารูปธรรมทั้งหมดแยกออกเป็นธาตุ ๔ ชนิด คอื 

๑.  ปฐวีธาตุ คือ เป็นสภาวะที่แผ่ไป หรือกินที่ 
๒.  อาโปธาตุ คือ ธาตุนํ้า เป็นสภาวะที่เอิบอาบ ซึมซาบ หรือสภาวะที่ดึงดูดซึมซาบ 
๓.  เตโชธาตุ คือ ธาตุไฟ เป็นสภาวะให้ความร้อนหรืออุณหภูมิ หรือสภาพที่แผ่ความร้อน 
๔. วาโยธาติ คือ  ธาตุลม เป็นสภาวะที่เคลื่อนไหว หรือสภาพที่หว่ันไหว ส่วน รูป ที่สืบ

เน่ืองมาจากธาตุ ๔ เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสเป็นต้น๓ 
คําว่า “รูป” มาจากภาษาบาลี แปลว่า เปิดเผย หรือ “รูป” ธาตุ แปลว่า แตกสลาย แปลผัน 

ประกอบด้วย อ ปัจจัย อ การันต์ นปุงสกลิงค์  ภาษาไทยนํามาใช้ในคําว่า “รูป” 
“รูป” ในความหมายว่า ภว หมายถึงรูปภพ เช่น “รูปปตฺติยา มคฺคํ ภาเวติ” (เจริญมรรคเพ่ือ

เข้าสู่รูปภพ) 
“รูป” ในความหมายว่า นิมิตฺต หมายถึง เคร่ืองหมาย เช่น “อชฺฌตฺตํ อรูปสญฺญี พหิทฺธา รูปานิ 

ปสฺสติ” (ผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอก) 
“รูป” ในความหมาย วัณณะ หมายถึง สี เช่น “จกฺขุญฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺติ วิญฺญานิ” 

(เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูปารมณ์) 
“รูป” ในความหมาย  ปัจจยะ หมายถึง เหตุปัจจัย เช่น “สรูปา ภิกฺขเว อุปฺปชฺติ ปาปกา 

อกุสฺลา ธมฺมา โน อรูปา” (ธรรมที่เป็นบาปอกุศล มีรูปจึงเกิดขึ้น ไม่มีรูปไม่เกิดขึ้น) 
“รูป” ในความหมายว่า ขันธะ หมายถึงรูปขันธ์ เช่น “ยังกญานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ” (รูปอย่างใด

อย่างหน่ึงที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน) 
รูปขันธ์ ธรรมชาติที่เป็นส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมด 

ของร่างกายมีความแตกสลายไป ด้วยปัจจัยภายนอก เช่น อุณหภูมิ ไม่เหมาะให้รูปตํารงอยู่ ปัจจัย
ภายในเช่น ธาตุขาดความสมดุลกัน ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุนํ้า  ธาตุไฟและธาตุลม๔ 

                                           
๓พระบุญเรียน อภิปุญฺโญ  (ตลับทอง), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์สังขารในไตรลักษณ์กับสังขาร

ในปัญจขันธ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน้า ๔๑. 
 ๔สนิท ศรีสําแดง, ปรัชญาเถรวาท, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๔๑.ย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๕๔ – ๑๕๙. 



๑๒ 

รูปขันธ์ ในพุทธปรัชญาเถรวาท เสนอให้ใช้เป็นอุบาย ไนการฝึกปัญญาเพ่ือทําลายตัวสมมติ
บัญญัติ ที่จิตเข้าไปยึดมั่นว่าเป็นอัตตา พุทธองค์ทรงแสดงว่าร่างกายเป็นเพียงบัญญัติเพ่ือให้ปัญญาเข้า
ไปรู้แล้วปล่อยวางรูปขันธ์ ไนส่วนอดีต ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือตัดรอนสังขารขันธ์ ที่จะนําสู่การปรุง
แต่งจิต ให้หลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวตน แต่ให้เห็นว่าเป็นเพียงธาตุที่จิตครองร่างอยู่เท่าน้ัน รูปอัตตานี้มี
เพียง ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลม ธาตุไฟ มารวมกันเรียกว่า รูปอัตตา ส่วนนามขันธ์ที่หยาบที่มีธาตุสี่เป็น
ส่วนประกอบ พุทธปรัชญาเถรวาทเสนอว่า ในรูปอัตตาจะเกิดขึ้นได้น้ัน ต้องเน่ืองด้วยจิตสังขารเป็น
ตัวกําหนด คือเมื่อจิตสังขารได้สร้างรูปเกิดขึ้นได้แล้ว จิตสังขารก็มาหลงในธาตุสี่น้ีอีก เป็นอันว่าจิต
สังขารหลงสองข้ันตอน คือหลงรูปและนามน่ันเอง การทําลายอัตตาเข้าสู่อนัตตาได้น้ัน จึงมีขั้นตอน
สลับซับซ้อนทีเดียว ถ้าไม่มีสติปัญญาที่ฉลาดรอบรู้ ก็ยากที่จะทําลายอัตตาลงสู่อนัตตาได้ เพราะรูปกับ
นามมีความสัมพันธ์เก่ียวโยงด้วยกันทั้งหมด  

สรุป รูปขันธ์ คือ กองหรือส่วนรูปร่างหน้าตา ร่างกาย หรือฝ่ายตัวตน ส่วนกองรูปหรือรูป
ขันธ์แท้ๆ เมื่อยังไม่อิง หรือยังไม่มีเหตุปัจจัย ประชุมร่วมกับขันธ์อ่ืน ๆ ทั้ง ๔ ขันธ์ ก็จะมีสภาพเป็น
เพียงกลุ่มก้อนของธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลม ธาตุไฟ ซึ่งเป็นเพียงสรีระยนต์ ที่นอนกเป็น
ท่อนเป็นก้อนเฉยอยู่น่ันเอง อายตนะภายในทั้ง ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ หรือทวาร ๖   อันคือ
ประตู หรือช่องทางที่ติดต่อกับโลกภายนอกทั้ง ๖ ต่างก็ล้วนต้องแฝงอาศัยอยู่หรือเป็นส่วนหน่ึงของ
กองรูปขันธ์น้ีน่ีเอง 

๒.๒.๒ เวทนาขันธ์  
เวทนาขันธ์ คือ ความรู้สึก ถ้ารู้สึกพอใจเป็นสุข อยากให้อยู่ต่อไปเรียกว่า สุขเวทนา ถ้ารู้สึก

ไม่พอใจไม่เป็นสุข อยากให้ดับไปพ้นไป เรียกว่าทุกขเวทนา ความรู้สึกเป็นกลาง ๆ เรียกว่า อทุกฺขมสุข
เวทนา เวทนาเกิดจากผัสสะทางประสาททั้ง ๕ และทางใจเป็นลักษณะการเสพอารมณ์ที่รับรู้เป็น
กิจกรรมของจิตช้ันรับยังไม่มีการกระทําต่ออารมณ์๕ 

เวทนาขันธ์ แบ่งเป็นเวทนา ๒ ก็มี เวทนา ๓ ก็มี เวทนา ๕ ก็มี เวทนา ๖ ก็มี เวทนา ๑๘ ก็มี 
เวทนา ๓๖ ก็มี สามารถจัดประเภทเวทนา ได้ดังน่ี 

๑. เวทนา ๒ คือ เวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ 
๒. เวทนา ๓ คือ 
 ๒.๑ สุขเวทนา  ได้แก่กิริยาที่สําราญกาย  สําราญใจ 
 ๒.๒ ทุขเวทนา ได้กิริยาที่ไม่สําราญกาย ไม่สําราญใจ 
 ๒.๓ อทุกขมสุขเวทนา ได้แก่ ความรู้สึกเฉย ๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์ 
 

                                           
๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๔. 



๑๓ 

        ๓. เวทนา ๕ จําแนกเวทนาที่เป็นไปทางกายทวารกับมะโนทวารมีดังน้ี 
    ๓.๑  สุขเวทนา ได้แก่กิริยาอันสบายทางกาย  
    ๓.๒  ทุกขเวทนา ได้แก่ กิริยาอันไม่สบายทางกาย 
    ๓.๓  โสมนัสเวทนา ได้แก่ ได้แก่กิริยาอันสบายใจ  
    ๓.๔  โทมนัสเวทนา ได้แก่ กิริยาอันไม่สบายใจ 
    ๓.๕  อุเบกขาเวทนา ได้แก่ กิริยา ไม่สุข ไม่ทุกข์ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ 

        ๔.  เวทนา ๖ แบ่งตามทางท่ีเกิด คือ 
 ๔.๑  จักขุสัมผัสสชาเวทนา ได้แก่ เวทนาอันเกิดแต่กิริยา อันกระทบตา 
 ๔.๒  โสตสัมผัสสชาเวทนา ได้แก่ เวทนาอันเกิดแต่กิริยา อันกระทบหู 
 ๔.๓  ฆานสัมผัสสชาเวทนา ได้แก่ เวทนาอันเกิดแต่กิริยา อันกระทบจมูก 
 ๔.๔  ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ได้แก่ เวทนาอันเกิดแต่กิริยา อันกระทบลิ้น 
 ๔.๕  กายสัมผัสสชาเวทนา ได้แก่ เวทนาอันเกิดแต่กิริยา อันกระทบกาย 
 ๔.๖  มโนสัมผัสสชาเวทนา ได้แก่ เวทนาอันเกิดแต่กิริยา อันกระทบใจ 

         ๕.  เวทนา ๓๖ คือ 
 ๕.๑  เคหสิตโสมนัส ได้แก่โสมนัสที่อาศัยกามคุณ ประกอบด้วยโลกามีส หรือระลึกถึงสิ่งดี ๆ 

ทั้งหลายในอดีต แล้วปลื้มใจ ซึ่งได้ถือว่าโสมนัสอาศัยเรือน 
 ๕.๒  เนกขัมมสิตโสมนัส ได้แก่ โสมนัสที่อาศัยการออกจากกาม โดยพิจารณาอารมณ์อัน

เกิดขึ้นจากทวารทั้ง ๖ ให้เห็นว่ารูปทั้งหมด ทั้งอดีต ปัจจุบัน ล้วนไม่เที่ยง แล้วเกิดโสมมนัสขึ้น ช่ือว่า 
โสมนัสอาศัยการออกจากกาม ๖ 

 ๕.๓  เคหสิตโทมนัส ได้แก่ โทมนัสเพราะอาศัยกามคุณ กล่าว คือ อาศัยการอยู่ครองเรือน 
เมื่อพิจารณาในอารมณ์ ๖ แล้ว เห็นว่า สิ่งที่น่าใคร่ น่าพอใจ ที่ตนควรได้น้ัน  มันได้ล่วงไอแล้ว สิ้นไป
แล้ว ดับไปแล้ว เปลี่ยนไปแล้ว ก็เกิดโทมนัสขึ้น ช่ือว่า โทมนัสอาศัยการอยู่คู่ครองเรือน ๖ 

 ๕.๔  เนกขัมมสิตโทมนัส ๖ ได้แก่โทมนัสอาศัยการอโทมนัส 
 ๕.๕  เคหสิตอุเบกขา ได้แก่ อุเบาขาอาศัยเรือน หมายถึง ปุถุชน เมื่ออารมณ์น่าปรารถนา 

มาปรากฏในทวารทั้ง ๖ ตนยังไม่เคยเห็นโทษ ของอารมณ์น้ันๆ มีรูปเป็นต้น ก็รู้สักเฉยๆ จึงต้องคิดอยู่
ในรูปน้ัน ช่ือว่า เคหสิตอุเบกขา 

 ๕.๖  เนกขัมมสิตอุเบกขา ๖ ได้แก่ อุเบกขาอาศัยการออกจากกาม ๖ อุเบกขาสัมปยุค ด้วย
ญาณอันเป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นกับผู้ไม่กําหนัดไม่ขัดเคือง ในอารมณ์ทีน่าพอใจ ไม่หลงเพ่งดูอารมณ์ อันไม่
สม่ําเสมอ เมื่ออารมณ์ที่น่าปรารถนามาปรากฏในทวาร ๖ ก็รู้ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวนเป็นธรรมดา 
อุเบกขาย่อมเกิดขึ้น เมื่อเป็นเช่นน้ี จึงล่วงรูปไปได้จึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนออกจากกาม ๖๖ 

                                           
 ๖สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หน้า ๔๖๗ – ๔๖๘. 



๑๔ 

เวทนาท่ีกล่าวมาเป็นภาพรวมของการแบ่งเวทนาออกเป็นแผนกๆ ตามลักษณะของเวทนา 
น้ัน ๆ  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในขันธ์ข้อหน่ึง 

เวทนาขันธ์ คือการเสวยอารมณ์ หรือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งที่รับรู้ ซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการรับรู้ 
เป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งที่ถูกรับรู้  รู้สึกสุข สบาย ถูกใจ ช่ืนใจ ไม่สุขไม่ทุกข์ ซึ่งเกิดจากผัสสะ ๖ คือ
สัมผัสทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายและทางใจ เมื่อจิตรับรู้อารมณ์ หรือวัตถุทั้งสองสิ่งน้ี 
กระทบกัน (ผัสสะ) ทาง ๕ ทวารใดทวารหน่ีง เป็นรูปที่น่าพอใจปรากฏ สุขเวทนาหรือโสมนัส เวทนา 
เมื่อจิตรับรู้ อารมณ์หรือวัตถุทั้งสองสิ่งน้ีกระทบกัน (ผัสสะ) ทาง ๕ ทวาร ใดทวารหน่ึง เป็นรูปที่ไม่น่า
พอใจ ปรากกฎทุกขเวทนา หรือโทมนัส เวทนาเมื่อจิตรับรู้อารมณ์ หรือวัตถุทั้งสองสิ่งน้ีกระทบกัน  
(ผัสสะ) ทาง ๕ ทวารใดทวารหน่ึง ทําให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจปรากฏอุเบกขาเวทนา ส่วน
เวทนาท่ีเกิดขึ้นได้เพราะใจท่ีรับรู้การกระทบกับอารมณ์ ๖  มี รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งต้องกายและ
ธรรมารมณ์ (อดีต อนาคต) อารมณ์น้ีตรงกับจิตวิทยาว่าสิ่งเร้า จึงกล่าวได้ว่า เวทนาเกิดจากผัสสะทาง
ประสาททั้ง ๕ และทางใจน้ันขึ้นอยู่กับเวทนา  อารมณ์ คือสิ่งที่ทําให้เกิดความน่าพอใจและไม่น่า
พอใจ หรือกลาง ๆ เวทนาเป็นลักษณะประการหน่ึงของจิต๗ 

เวทนาเป็นลักษณะหนึ่งของวิญญาณ เมื่อรู้การกระทบจึงรู้สึกพอใจไม่พอใจ เวทนาสามารถ
จําแนกตามนัย ของการรับรู้อารมณ์ ๒ ประการ ได้แก่ กายิกเวทนา คือ เวทนาทางกาย เจตสิกเวทนา 
คือเวทนาทางใจ เวทนายังสามารถจําแนกตามสภาวธรรม ได้ ๓ ประการ ได้แก่ สุขเวทนา คือ
ความรู้สึกสบายทั้งทางกายและทางใจ ทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ อทุกขมสุข
เวทนา คือ คือความรู้สึกเฉย ๆ เวทนาขันธ์ คือ ความรู้สึกสุข ทุกข์ เฉย ๆ เกิดขึ้นทางผัสสะทั้ง ๕ และ
ทางใจ เป็นส่วนที่เป็นนามหรือเจตสิก สัญญา 

สรุป เวทนาขันธ์ คือ การเสวยอารมณ์ความรู้สึก ความรู้สึกเกิดจากการรับรู้ในรสของอารมณ์ 
ความรับรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตกําหนดหมาย หรือยึด หรือกระทบน้ัน ๆ จึงหมายถึง กอง หมวด หมู่ ของ
ชีวิต ที่ทําหน้าที่เสพเสวยในรสชาติของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอารมณ์ กล่าวคือ ความรู้สึกที่ย่อมต้องเกิดขึ้น 
จากการเสพเสวยหรือรับรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่กระทบสัมผัส แบ่งออกเป็น ๓ อัน มี สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
อสุขมทุกขเวทนา 

๒.๒.๓ สัญญาขันธ์  
สัญญาขันธ์ ทําหน้าที่ จดจําอาการและลักษณะต่าง ๆ ของอารมณ์ (สิ่งที่กําหนดรู้) เช่น สี 

สัมผัส สัญฐาน ช่ือ เป็นต้น เพราะคําว่า สัญญา หมายถึง ความจําได้หมายรู้ คือ จํารูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะและอารมณ์ที่เกิดช้ีนกับใจ  เรียกว่า สัญญา๘ 

                                           
๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๒. 
๘สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๔๖. 



๑๕ 

สญฺญา มาจากภาษาบาลี ที่ประกอบด้วย “สํ”  “ญฺา” อ ปัจจัย อา การันต์ สําเร็จรูป เป็น 
“สญฺญา” ภาษาไทยนํามาใช้ในรูปคําว่า “สัญญา” โดยคําว่า “สํ” แปลว่า “พร้อม” ต่อเน่ือง ติดต่อ 
ประชุม และ คําว่า “ญา” แปลว่า “รู้” “สญฺญา” ในความหมาย สัญชาญนะ หมายถึง การหมายรู้ 
เช่น “สญฺชานาติ สญฺชานาติ สญฺชานาจกกติตี โข อาวุโส ตสฺมา สญฺญาติ วุจจติ” ท่านผู้มีอายุ สภาวะ
กําหนดหมาย เหตุน้ัน จึงเรียกว่า “สัญญา”๙ 

สัญญา หมายถึง การหมายรู้ น้ี ความจําได้หมายรู้ คือ หมายรู้ได้ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ เขียว ขาว ดํา แดง เสียงคน เสียงแมว เสียงระฆัง กลิ่นทุเรียน 
รสมะปราง เป็นต้น และจําได้คือ รู้จักอารมณ์น้ัน ว่าเป็นอย่างน้ัน ในเมื่อไปพบเข้าอีกมี ๖ ตาม
อารมณ์ที่หมายรู้น้ัน เช่น รูปสัญญา หมายรู้รูป สัททสัญญา หมายรู้เสียง หรือสิ่งที่มากระทบนั้น ๆ ได้
ลักษณะสําคัญของความกําหนดหมายนี้ คือการทํางานกับอารมณ์ที่ปรากฏตัวอยู่แล้ว ความกําหนด
หมายน้ีทําหน้าที่เก็บข้อมูล ในระบบความจําซึ่งเป็นประโยชน์และมีโทษเช่นกัน 

จะเห็นได้ว่า สัญญา คือความทรงจํา จะเห็นได้ว่าจิตน้ันมีหน้าที่อีกอย่างหน่ึง คือ จํา หมายถึง
จําสิ่งที่เห็น จําเสียงที่ได้ยิน จํากลิ่นที่ได้ดม จํารสที่เคยลิ้ม จําสัมผัสที่เคยแตะต้อง และจําสิ่งที่ใจเคย
คิด และสัญญาก็แบ่งออกเป็นดังน้ี 

๑) สัญญา ๖ 
๑.  รูปสัญญา ได้แก่ กิริยาอันกําหนดจํารูปได้ 
๒. สัททสัญญา ได้แก่ กิริยาอันกําหนดจําเสียงได้ 
๓. คันธสัญญา ได้แก่ กิริยาอันกําหนดจํากลิ่นได้ 
๔. รสสัญญา ได้แก่ กิริยาอันกําหนดจํารสได้ 
๕. โผฏฐัพพะสัญญา ได้แก่ กิริยาอันกําหนดจําโผฏฐัพพารมณ์ ได้๑๐ 

๖. ธัมมสัญญา คือความจําเรื่องรางต่าง ๆ หรือมโนภาพได้ คือ สามารถกําหนดรู้ได้ว่า สิ่ง
ที่เป็นอารมณ์ ที่ใจนึกถึงน้ัน มีลักษณะอย่างไร งาม น่าเกลียด ไม่เที่ยง เป็นความดี หรือความช่ัว และ
สัญญา ๑๐ คือ กําหนด หมายความ  “แนวความคิด ความเข้าใจ สําหรับใช้กําหนดพิจารณาเจริญ 
กรรมฐาน คือ อนิจจาสัญญา กําหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร อนัตตาสัญญา กําหนดไม่เที่ยง 
เป็นอนัตตาแห่งกรรมทั้งปวง  อสุภสัญญา กําหนดหมายความไม่งามแห่งร่างกาย อาทีนวสัญญา 
กําหนดหมายโทษทุกข์ของร่างกาย อันมีความเจ็บไข้ต่าง ๆ ปหานสัญญา กําหนดหมายความเพ่ือละ 
อกุศลวิตก และบาปธรรมทั้งหลาย วิราคสัญญา กําหนดวิราคสัญญาว่าเป็นธรรมท่ีประณีตละเอียด 

                                           
๙ม.มู. ๑๒/๔๕๐/๔๙๐. 

 ๑๐สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท, อ้างแล้ว, หน้า ๔๖๗ - 
๔๖๘.  



๑๖ 

นิโรธสัญญา กําหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมที่ละเอียดประณีต สัพพโลเก อนภิรตสัญญา กําหนด
หมายความกําหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง  สัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญา กําหนด
หมายไม่น่าปรารถนา ในสังขารทั้งปวง อานาปานสติ สติกําหนดลมหายใจเข้าออก”๑๑ 

๒) สัญญา ๑๐ 
              ๑. อนิจจสัญญา  กําหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสัญญา 
              ๒. อนัตตสัญญา กําหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 
               ๓. อสุภสัญญา กําหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 
               ๔. อาทีนวสัญญา กําหนดหมายโทษแห่งกาย 
               ๕. ปหานสัญญา กําหนดหมายเพ่ือละอกุศลวิตกและบาปธรรม 
                ๖. วิราคสัญญา กําหนดหมายวิราคะ คืออริยมรรคว่าเป็นธรรมอันสงบ ประณีต 
                ๗. นิโรธสัญญา กําหนดหมายนิโรธ คืออริยผล ว่าเป็นธรรมอันสงบ ประณีต 
                ๘. สัพพโลเกอนภิรตสัญญา กําหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลิน 
                ๙. สัพเพสังขาเรสุอนิฏฐาสัญญา กําหนดหมายความไม่ปรารถนาในสังขารทั้งปวง 
             ๑๐. อานาปานัสสติ สติกําหนดหมายลมหายใจ๑๒ 

สรุป สัญญาขันธ์ คือ ความจําได้หมายรู้ ในสิ่งต่าง ๆ คือส่วนที่ทําหน้าที่ในการจําน่ันเองเป็น
อาการของจิตทําหน้าที่หาข้อมูล ที่ได้มาจากสมมติน่ันเอง ส่งต่อไปสู่จิต สัญญานี้เป็นทั้งคุณและโทษ 
คือขึ้นอยู่กับจิตที่ฉลาดหรือโง่ ฉะน้ัน สัญญาจึงเป็นตัวเช่ือมโยงไปถึง สังขารและวิญญาณ ถ้า
สติปัญญาไม่ดี ไม่มีเหตุผลจดจํา สิ่งที่เป็นโทษก็จะก่อให้เกิด โลภะ โทสะและโลภะ กระทําการใด ๆ ก็
จะนําพาไปตกตํ่า เกิดความเสื่อม ทําให้จิตเศร้าหมอง เมื่อจิตเศร้าหมองย่อมทํากรรมเป็นอกุศล ย่อม
ทําให้เกิดเวียนว่ายในภพภูมิต่าง ๆ ไม่มีสิ้นสุด  

 ๒.๒.๔ สังขารขันธ์  
         สังขารขันธ์  สิ่งปรุงแต่ง สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นแต่เหตุมาเป็นปัจจุบัน
ปรุงแต่งขึ้นมา กล่าวคือ ธรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุต่าง ๆ มาเป็นปัจจัยแก่กันและกันหรือปรุงแต่ง
กัน จึงยังผลให้เกิดสังขารขึ้น ดังน้ันจึงครอบคลุมทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรม อย่างครบถ้วน ดังน้ัน
จึงมีความหมายกว้างขวางและควบคุมแทบล้วนทุกสรรพสิ่ง ภาษาไทยหรือภาษาทางโลกสื่อสารกันน้ัน 
สังขารยังหมายถึงร่างกายตัวตนอีก จึงก่อให้เกิดความสับสนในการพิจารณา โดยไม่รู้ตัว ส่วนภาษา

                                           
๑๑ที.ปา. ๑๑/๔๗๓/๓๔๐. 
๑๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๔๒๓ – ๔๒๔. 



๑๗ 

ธรรมน้ัน สังขารก็หมายถึงสิ่งปรุงแต่ง จึงมีความหมายกว้างขวางจริงๆ สังขารยังแบ่งออกได้เป็น
รูปธรรมและนามธรรม 
 รูปธรรม หมายถึง สิ่งที่สัมผัสหรือรับรู้ได้ด้วยอายตนะทั้ง ๕ มี ตา จมูก ลิ้น กาย จึงหมายถึง
สิ่งที่เป็นวัตถุธาตุ ทั้งหลายทั้งปวง ต่างก็เป็นสังขาร เกิดจากการปรุงแต่งทั้งสิ้น ต้ังแต่สิ่งที่ใหญ่โต เช่น 
จักรวาล โลกครอบคลุมไปถึงแม้แต่สิ่งที่เล็กที่สุด เช่น อะตอม มนุษย์ สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น 

สังขารขันธ์ แปลว่า กองแห่งสังขาร ซึ่งเป็นขันธ์หน่ึง ในขันธ์ ๕ น้ีมีสภาพเป็น ๒ อย่าง คือ 
เมื่อกล่าวโดยการปรุงแต่งเหตุปัจจัย มันก็เป็นสังขารในไตรลักษณ์ แต่ถ้าหมายถึงความปรุงแต่งของจิต 
ให้ดีช่ัวหรือเป็นกลางๆ หรืออีกอย่างหน่ึงว่าเป็นคุณสมบัติต่างๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตัวนํา ที่ปรุงแต่ง
จิตให้เป็นกุศลหรืออกุศล คําว่า สังขารที่ปรากฏในไตรลักษณ์จะมีความแตกต่างจากสังขารใน ขันธ์ ๕ 
กล่าวคือ สังขารในไตรลักษณ์น้ัน หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามอํานาจการปรุงแต่ง หรือเหตุปัจจัย ซึ่งมี
ความหมายตรงกับสังขตธรรม คืออุปาทินกสังขาร ได้แก่สังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครอง เช่น 
มนุษย์ สัตว์เดียรัจฉานชนิดต่างๆ  รวมทั้ง เทวดา เปรต สัตว์นรก ส่วนสังขารในขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา 
สัญญา สังขารและวิญญาณ ก็รวมอยู่ในสังขารของไตรลักษณ์ แต่สังขารขันธ์ น้ันหมายถึง 
องค์ประกอบของจิต เรียกว่า เจตสิก ซึ่งปรุงแต่งจิตให้คิดดี คิดไม่ดี หรือคิดเป็นกลางๆ คือ ไม่ดี ไม่ช่ัว 
เรียกว่า อภิสังขาร (สภาพที่ปรุงแต่ง ธรรมมีเจตนาเป็นประธานอันปรุงแต่งผลแห่งการ กระทําเป็น
เจตนาที่เป็นตัวการในการทํากรรม) ตามทัศนะพระพุทธศาสนา มี ๓ อย่าง คือ 

๑.  ปุญญาภิสังขาร คือ อภิสังขาร ที่เป็นบุญ คือสภาวะที่ปรุงแต่งจิตดี  หรือเป็นกุศล หรือคิด
ดี ได้แก่เจตนาที่เป็นกามาวจรและรูปาวจร 

๒.  อปุญฺญภิสังขาร คือ อภิสังขารที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบุญคือบาปหรือสภาวะที่แต่งจิตช่ัว หรือ
เป็นอกุศลหรือคิดช่ัว ซึ่งเป็นอกุศลเจตนาทั้งปวง 

๓.  อเนญชาภิสังขาร คือ อภิสังขารที่เป็นอเนญชา ซึ่งเป็นสภาวะที่ปรุงแต่งจิตไม่ดีไม่ช่ัว หรือ
เป็นอัพยากฤต หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า จิตคิดเป็นกลาง ๆ ได้แก่กุศลเจตนาที่เป็นอรูปาวจร ๔ หมาย
เอาภาวะจิตที่มั่นคงแน่วแน่ ด้วยสมาธิแห่งจตุตถฌาน อีกนัยหน่ึง สังขาร ๓ ซึ่งเป็นสภาพท่ีปรุงแต่ง 
คือ กายสังขาร สภาพที่ปรุงแต่งกายได้แก่อัสสาสะและปัสสาสะ คือลมหายใจเข้าออก วจีสังขาร คือ 
สภาพท่ีปรุงแต่งวาจา ได้แก่ ได้แก่วิตกและวิจาร จิตตสังขาร คือ สภาพที่ปรุงแต่งใจ ได้แก่สัญญาและ
เวทนา๑๓ 

ในพุทธปรัชญา ได้แสดงประเภทต่างๆ ของสังขารไว้หลายนัยด้วยกัน คือ  
สังขาร ๓ นัยที่ ๑ 
๑. กายสังขาร สภาพปรุงแต่งกาย (คือลมอัสสาสะปัสสาสะ) 

                                           
 ๑๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑๐. 



๑๘ 

๒. วจีสังขาร สภาพปรุงแต่งวาจา (คือวิตกและวิจาร) 
๓. มโนสังขาร สภาพปรุงแต่งจิต (คือเวทนา)๑๔ 
สังขาร ๓ นัย ๒ 
๑. ปุญญาภิสังขาร ความดีที่ปรุงแต่งจิตได้แก่กุศล ๑๓ คือ มหากุศล ๘ และรูปาวจรกุศล ๕  
๒. อปุญญาภิสังขาร คือความช่ัวที่ปรุงแต่งจิต คือ อกุศล ๑๒ ได้แก่ โลภมูล ๘ โทสะมูล ๒ 

และโมหะมูล ๒ 
๓. อเนญชาภิสังขาร  ภาวะที่มั่นคงปรุงแต่งจิต  ได้แก่ อรูปาวจรกกกกกกกกุศล ๔๑๕ 
สังขาร ๓ นัยที่ ๓ 
๑. กุศลสังขาร สังขารที่สัมปยุตด้วยกุศลวิญญาณ 
๒. อกุศลสังขาร สังขารที่สัมปยุตด้วยอกุศลวิญญาณ 
๓. อัพยากตสังขาร สังขารที่สัมปยุตด้วยอัพยากตวิญญาณ๑๖ 
สังขาร ๔ นัยที่ ๔ 
๑. สังขตสังขาร สังขาร คือ สิ่งที่ปัจจัยของตนๆ ปรุงแต่งขึ้น (หมายถึงสิ่งทั้งปวง) 
๒. อภิขรสังขาร สังขารคือสิ่งที่กรรมแต่งขึ้น (รูปธรรม – นามธรรม) 
๓. อภิสังขรณกสังขาร สังขารคือตัวกรรมผู้เป็นเจ้าหน้าที่แต่ง  (เจตนาที่เป็นกุศลและอกุศล) 
๔. ปโยคาภิสังขาร สังขารคือความเพียรพยายาม (ความเพียรทางกายและจิต) 
สรุป สังขารขันธ์ คือ องค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิตมีเจตนาเป็นตัวนํา ซึ่งแต่งจิต

ไห้ดีหรือช่ัว หรือเป็นกลาง ๆ  ปรับปรุงแปลเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ และการแสดงออกทาง
กายวาจา ให้เป็นไปต่าง ๆ รวมความก็คือ เครื่องปรุงแต่งจิต ความคิดและกรรม ทั้งสามอย่างน้ีจะเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตในอภิธรรม เรียกว่า เจตสิก 
          ๒.๒.๕ วิญญาณขันธ์ 
          วิญญาณ คือ จิตที่เป็นนามทําหน้าที่หรือทํางานเสริมกัน เมื่อได้รับผลงานอย่างไรก็ส่งให้จิต 
ได้รับรู้ตลอดเวลาในรูปขันธ์  สังขารทั้งหมดในรูปขันธ์ที่เป็นสื่อ ในกายมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น
ภายในใจ  อารมณ์ทั้งหมดน้ีจะสัมพันธ์อยู่กับจิต ทั้งน้ัน วิญญาณในเวทนาขันธ์ คือ รู้ทุกขเวทนา รู้สุข

                                           
๑๔ม.มู. ๑๒/๑๒๗/๘๑. 
๑๕ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๐๐. 
๑๖มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสัทธิมรรคแปลภาค ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หน้า ๖๙. 



๑๙ 

เวทนา รู้อุเบกขาเวทนา วิญญาณในสัญญาขันธ์ก็รู้ในความจําต่าง ๆ วิญญาณในสังขารขันธ์ ก็รู้ในการ
ปรุงแต่ง วิญญาณน้ีจะแฝงอยู่ในธาตุ  ๔ ขันธ์ ๕ อายตนภายใน๑๗ 

คําว่า “วิญญาณ” มาจากภาษาบาลี คําว่า  “วิ+ญา” ประกอบด้วย ยุ ปัจจัย อ การันต์ 
สําเร็จรูป เป็น “วิญญาณ” คําว่า วิ แปลว่า ต่าง ๆ มากมาย คําว่า “ญา” แปลว่า “รู้” คําว่า วิญญาณ  
มคีวามหมายทั่วไปครอบคลุม  เท่ากับ คําว่า “วิญญาณขันธ์”๑๘ 

วิญญาณ หมายถึง ความรู้แจ้งอารมณ์ ความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอกกระทบกัน รู้อารมณ์เมื่อเวลารูปมากระทบกับตา เป็นต้น ได้แก่ การเห็น การได้ยิน   เป็นต้น
วิญญาณ ๖ ได้แบ่งไว้ดังน้ี คือ 

๑. จักขุวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางตา (เห็น) 
๒. โสตวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางหู (ได้ยิน) 
๓. ฆานวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางจมูก (ได้กลิ่น) 
๔. ชิวหาวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางลิ้น (รู้รส) 
๕. กายวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางกาย (รู้สิ่งต้องกาย) 
๖. มโนวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางใจ (รู้เร่ืองในใจ)๑๙ 
กล่าวได้ว่า วิญญาณขันธ์ เป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งอารมณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การเห็นรูป การได้ยิน

เสียง การได้กลิ่น การรู้รสเป็นต้น วิญญาณแห่งเบญจขันธ์น้ีย่อลงเป็น ๒ คือ รูปขันธ์และนามขันธ์ 
ส่วนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นฝ่ายนามขันธ์ เป็นธรรมชาติที่น้อมไปสู่อารมณ์ คือการรู้แจ้ง
อารมณ์ประสาททั้ง ๕ และทางใจ เป็นลักษณะธรรมชาติที่วิจิตร เป็นธรรมชาติที่รับอารมณ์อยู่ไกลได้ 
และธรรมชาติน้ีเกิดขึ้นทีละขณะ ไม่มีสรีระเป็นธรรมชาติ ที่สร้างชีวิตเป็นธรรมชาติ ที่สืบต่อชีวิตใน
ปัจจุบันภพ ธรรมชาติที่สืบต่อชีวิตจากภพสู่ภพ และธรรมชาติที่เป็นรากฐานแห่งสิ่งทั้งหลาย 

ดังน้ัน จิตในแง่ของวิญญาณนี้ ก็คือความรู้แจ้งอารมณ์ วิญญาณหรือความรู้แจ้งอารมณ์ตาม
นัยของขันธ์ ๕ น้ี มีช่วงและข้ันตอนสัมพันธ์กับขันธ์อ่ืน ๆ อีก ๔ ขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
เป็นส่วนที่เป็นนามขันธ์ เช่นเดียวกันกับวิญญาณ ถ้าจัดเข้ามาประกอบกับจิต คือลักษณะที่จิตเสวย
อารมณ์ จําอารมณ์ และปรุงแต่งอารมณ์ คือลักษณะที่เข้าประกอบกับจิตดังกล่าวน้ีทําให้เห็นว่ามัน

                                           
๑๗พระเฉลียว กตปญฺโน ( สารีบุตร ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ขันธ์ ๕ ในพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), 
หน้า ๑๕๐. 

๑๘อภิ.วิ. ๓๕/๒๖/๓๕. 
๑๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๓๖๖ – ๓๖๗. 



๒๐ 

เป็นคุณสมบัติของจิต อีกแง่หน่ึงโดยขั้นตอนของวิญญาณ ที่สัมพันธ์กับขันธ์อ่ืน ๆ น้ัน เมื่อตาเห็นรูปก็
เกิดความรู้ว่าเห็น หูฟังเสียงเกิดความรู้ว่าได้ยิน จมูกดมกลิ่น เกิดความรู้ว่า ได้กลิ่น ลิ้นลิ้มรส เกิด
ความรู้ว่าได้รส กายถูกต้องสิ่งต่าง ๆ เช่น เย็น ร้อน อ่อนแข็ง เป็นต้น ก็เกิดความรู้ว่ากระทบกับสิ่ง
น้ันๆ และใจรับธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหน่ึงเกิดความรู้อารมณ์ทางใจ  ความรู้อารมณ์ต่าง ๆ เช่น รู้
ว่าเห็นเป็นต้น น้ีเป็นขั้นตอนของวิญญาณ มีจักขุวิญญาณเป็นต้น เป็นความรู้เริ่มแรกสุด ความรู้ในขั้น
เริ่มแลกน้ีเป็นความรู้บริสุทธ์ิ ยังไม่มีการปรุงและยังเป็นธรรมชาติเดิม  ที่มิได้แปรไปโดยประการใด ๆ  
ขั้นต่อมาเป็นขั้นที่เกิดความรู้สึกไม่สบาย ใจ หรือสบายใจ ซึ่งเป็นขั้นของการบีบคั้นจิตหรือทําไห้จิตฟู
ขึ้นหรือจิตสบาย ที่เป็นขั้นตอนของเวทนา ต่อจากน้ันก็เกิดการกําหนดขึ้นในจิตว่า สิ่งที่เห็นหรือได้ยิน 
เป็นต้นนั้นเป็นอย่างไร เป็นน้ันหรือเป็นน้ี เป็นอย่างน้ันหรือเป็นอย่างน้ี เป็นฝ่ายเราหรือเป็นฝ่ายเขา 
หรือมีช่ืออย่างน้ีอย่างน้ันเป็นต้น น่ีจัดเป็นขั้นของสัญญา ต่อจากขั้นของสัญญาจึงมีเจตนาจํานงตอบ 
ได้มีการปรุงหรือคิดปรุงแต่ง โดยประการอ่ืน ๆ ต่อ ๆ กันไป โดยตลอดกระบวนการกระแสของความรู้
หรือวิญญาณ มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองควบคู่กันไป กับนามขันธ์อ่ืน ๆ อยู่ตลอดเวลา 

การจัดกลุ่มของวิญญาณเป็น ๖ ประการน้ี เป็นการแบ่งโดยถือตามทวารที่เกิด เป็นแก่น
สําคัญ มีการแบ่งจิตหรือวิญญาณเป็น ๖ ส่วนตามท่ีกล่าวมา ดังที่ปรากฏมาในสติปัฏฐานสูตร ซึ่งแสดง
ประเภทของจิตไว้ ๑๖ ลักษณะ ดังน้ี คือ 

๑. สราคจิต คือ จิตมีราคะ 
๒. วิคราคจิต คือ จิตปราศจากราคะ 
๓. อโทสะจิต คือ จิตมีโทสะ 
๔. วิคโทสจิต คือ จิตปราศจากโทสะ 
๕. สโมหจิต คือ จิตมีโมหะ 
๖. วิคโมหจิต คือ จิตปราศจากโมหะ 
๗. สังขิตตจิต คือ จิตหดหู่ 
๘. วิคขิตตจิต คือ จิตฟุ้งซ่าน 
๙. มหัคคจิต คือ จิตเป็นใหญ่สามารถข่มกิเลสได้ 
๑๐. อมหัคตจิต คือ จิตที่ไม่เป็นใหญ่ ไม่สามารถข่ากิเลสได้   
๑๑. สอุตตรจิต คือ จิตที่ไม่มีธรรมย่ิงกว่า 
๑๒. อนุตตรจิต คือ จิตที่ไม่มีธรรมย่ิงกว่า 
๑๓. สมาหิตาจิต คือ จิตที่เป็นสมาธิ 
๑๔. อสมาหิตจิต คือ จิตที่ไม่เป็นสมาธิ 
๑๕. วิมุตตจิต คือ จิตที่หลุดพ้น 
๑๖. อวิมุตตจิต คือ จิตที่ยังไม่หลุดพ้น 



๒๑ 

ในวิสุทธิมรรคได้อธิบายไว้ว่าจิตทั้ง ๑๖ ประเภท น้ีว่าจิตที่มีราคะ คือจิตที่ประกอบด้วยโลภ
จิต ๘ ดวง  จิตปราศจากราคะ ได้แก่ที่จิตที่ประกอบด้วยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ อหน่ึงแม้กุศลทั้งหลาย 
จิตหดหู่ได้แก่จิตที่ตกไปตามถีนมิทธะและจิตฟุ้งซ่าน ได้แก่จิตที่ตกไปตามอุทธัจจะ จิตที่เป็นใหญ่ด้วย
สามารถข่มกิเลสได้ ได้แก่จิตที่เป็นรูปาวจร ได้แก่จิตที่ไม่ถึงความเป็นใหญ่ ได้แก่จิตที่เป็นกามาวจร  
จิตที่ธรรมย่ิงกว่าได้แก่จิตที่เป็นไปในภูมิทั้ง ๓ ทั้งหมดจิตไม่มีธรรมที่ย่ิงกว่า ได้แก่ จิตที่เป็นโลกุตตตระ 
จิตที่เป็นสมาธิได้แก่จิตที่อุปจารและอัปปนา คือจิตที่หลุดพ้นได้แก่จิต  ได้แก่ จิตที่ถึงตทังควิมุตติ 
วิกขัมภนวิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปัสสัทธิวิมัตติ  และนิสสรณวิมุตติ จิตที่ยังไม่หลุดพ้น ได้แก่จิตที่ยัง
ไม่เข้าถึงวิมุตติทั้ง ๕ 

ฉะน้ัน พุทธปรัชญามองสิ่งทั้งหลายในรูปแบบต่างๆ ที่มาประชุมกันตัวตนของสิ่งทั้งหลายนั้น
ไม่มี เมื่อแยกสิ่งต่าง ๆ ความเป็นตัวตนของสิ่วน้ันไม่มี เมื่อแยกส่วนต่างๆ ก็ไม่พบตัวตนสิ่งน้ันเหลืออยู่ 
ตัวอย่าง เช่น ตัวรถเมื่อแยกส่วนต่าง ๆ ออกก็จะหาตัวตนของรถน้ันไม่ได้ รถจึงเป็นเพียงสิ่งบัญญัติ ซึ่ง
สิ่งทั้งหลายมีเพียงส่วนประกอบต่าง ๆ มาประชุมกันเข้าด้วยกัน การแยกส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายที่มีบัญญัติว่า สัตว์ บุคคล ซึ่งควบคุมทั้งวัตถุและจิตใจ หรือทั้งรูปธรรมและนามธรรม เรียก
ทางธรรมว่าเบญจขันธ์ ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ ที่เน้นด้วยมนุษย์เป็น
สําคัญ 

สรุป วิญญาณขันธ์ เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ อันเกิดจาร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คือสิ่งที่มา
กระทบรูปก็รู้ว่ารูป น่ันคือวิญญาณ ถ้ารู้ทางตา เรียกว่าจักษุวิญญาณ ทางหูเรียกโสตวิญญาณ ทาง
จมูกเรียกฆานะวิญญาณ ทางลิ้นเรียกชิวหาวิญญาณ ทางกายเรียกกายวิญญาณ ทางใจเรียกมะโน
วิญญาณ  ในขันธ์ ๕ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเหตุการณ์เกิดของสัตว์ในภูมิต่าง ๆ 
 

๒.๓ ภูมิเกิดของมนุษย์และสัตว์ 
           การเกิดขึ้นแห่งมนุษย์หรือสรรพสัตว์ที่มีชีวิตในโลกน้ัน กล่าวได้ว่า กรรม เป็นตัวกําหนดให้ไป
เกิดในภพต่างๆ เป็นมนุษย์หรือสัตว์ ภูมิหรือโลก เป็นที่รองรับการเกิดของสัตว์ทั้งหลายน้ัน มี ๓๑ ภูมิ 
คือ อบายภูมิ ๔ กามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๖ อรูปภูมิ ๔ ลําดับภูมิที่รองรับการเกิดแสดงไว้จากที่ตํ่าไปที่ 
มีสูง ส่วนขันธ์ ๕ ที่เกิดในรูปภูมามีอธิบายดังน้ี  

๑. อบายภูมิ ๔ 
 อบายภูมิ คือ ภูมิที่รองรับสัตว์ไปเกิด ปราศจากความเจริญทั้งในด้านชีวิต ตามความเป็น อยู่
และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มี ๔ คือ 

๑) นิรยภูมิ หรือโลกนรก เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ล้วน ๆ ปราศจากความสุข เป็นโลก
ที่มากไปด้วยความทุกข์กว่าโลกไหน ๆ เหล่าสัตว์ที่อุบัติเกิดในโลกนรกน้ี ย่อมไม่มีโอกาสได้รับความสุข
แม้แต่นิดเดียว ฉะน้ัน จึงเรียกโลกนรกน้ีว่า นิรยภูมิ สถานที่แต่ละแห่งในนิรยภูมิน้ี ไม่นิยมเรียกว่ารัฐ



๒๒ 

หรือประเทศ แต่นิยมเรียกสถานที่ว่าเขตแดนแต่ละแห่งว่า ขุมมหานรก หรือ นรกขุมใหญ่ มีทั้งหมด ๘ 
ขุม ได้แก่ สัญชีวมหานรก กาฬสูตตมหานรก สังฆาฏมหานรก โรรุวมหานรก มหาโรรุวมหานรก ตาปน
มหานรก มหาปนมหานรก และอเวจีมหานรก  

๒) เปตติวิสยภูมิ โลกเปรต เป็นโลกมีแต่ความช่ัวร้าย ไม่น่าอยู่อาศัย ความจริงสัตว์ที่ไปเกิด
ในโลกน้ี แม้จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนน้อยกว่าสัตว์ในนรกก็ตาม ถึงกระน้ันก็มิได้หมายความว่า 
เขาจะได้รับความสุขสบาย โดยท่ีแท้ยังห่างไกลความสุขสบายอยู่เป็นอันมาก เพราะฉะน้ัน ท่านจึง
เรียกโลกเปรตน้ีว่า  “เปตติวิสยภูมิ”  เป็นภูมิที่อยู่ของสัตว์ที่ห่างไกลความสุขสบาย สําหรับความ
เป็นอยู่ของเหล่าสัตว์ ในเปตติวิสยภูมิหรือโลกเปรตน้ันย่อมมีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกัน สุดแต่
อํานาจแห่งอกุศลกรรมที่ทําไว้จะส่งผลให้เป็นไป ซึ่งเปรตน้ันมีมากมายหลายประเภท 

๓) อสุรกายภูมิ  โลกอสุรกายเป็นโลกที่มีความเสื่อมไม่น่าอยู่น่าอาศัย มองไปทางไหนมีแต่
อสูรกาย  ที่มีรูปกายอัปลักษณ์ไม่สวยงามและมีใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์  ปราศจากความสุขรื่น
เริงโดยสิ้นเชิง เมื่ออสูรกายผู้บังคับใหม่กวาดสายตาไปรอบ ๆ เห็นเหล่าอสูรกาย มีร่างกายน่าเกลียด
น่าชังก็บังเกิดสังเวชใจ ครั้งมามองเห็นร่างกายของตนบ้างก็บังเกิดความน่าเกลียดน่าชังดุจเช่น 
เดียวกัน จึงมีความเสียใจเป็นหนักหนา  ต้องก้มหน้าเสวยกรรมอยู่ในภูมิน้ัน เรื่อยไปจนกว่าจะสิ้น
กรรม ที่ทําไว้ ไม่รู้จะหลบไปอยู่ที่ไหน เป็นอันว่าสัตว์ที่ไปอุบัติขึ้นในอสูรกายภูมิน้ีแล้ว จะไม่มีความ
แช่มช้ืนร่าเริงตลอดชีวิตอยู่ในโลกอสูรกาย มีแต่ความเศร้าความทุกข์ ปราศจากความสนุกสนานร่าเริง 
ไม่มีการเล่นให้ได้รับความบันเทิงใจในบางคราวอย่างมนุษย์โลก แม้แต่นิดเดียว เพราะฉะนั้นท่านจึง
เรียกอสูรกายน้ีว่า อสูรกายภูมิคือภูมิที่เป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์ อันปราศจากความแช่มช่ืนร่าเริง ชีวิต
ความเป็นอยู่ของพวกอสูรกายน้ัน เป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยความทุกข์เป็นชีวิตที่ไม่น่าพิสมัย ต้อง
ต่อสู้กับความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลา 

๔) ดิรัจฉานภูมิ โลกเดียรัจฉาน เป็น โลกอาภัพอับเศร้าหมองศรี สัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดใน
โลกน้ีจะมีโอกาสช่ืนชมยินดี โลกีย์สมบัติน้อยนักหนา โดยมากมีความช่ืนชมยินดีอยู่ ๓ ประการเท่าน้ัน
คือ การกิน การนอนและการเสพกาม ด้วยเหตุน้ี โลกสัตว์เดียรัจฉานทั้งหลายจึงได้ช่ือว่า ดิรัจฉาน คือ
โลกของสัตว์ที่มีความยินดี๒๐ 

๒. กามสุคติภูมิ ๗   
กามสุคติภูมิ หมายถึง สุคติยังเก่ียวข้องกับกามคุณ ๕ คือ สัตว์ที่เก่ียวข้องในภูมิน้ียังมีความ

ยินดีพอใจ ในรูป กลิ่น รส สัมผัส มี ๗ ภูมิ ดังน้ี 

                                           
๒๐พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), กรรมทีปนี เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สามัคคีสาร 

จํากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๕๖๓. 



๒๓ 

๑)  มนุสสภูมิ หรือโลกมนุษย์คือโลกที่เราอาศัยอยู่น่ีเอง มนุษย์คือผู้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์
และไม่เป็นประโยชน์ นอกจากน้ียังเป็นผู้ที่มีจิตใจกล้าแข็ง ฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี ฝ่ายดีน้ันสามารถทําให้
สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า บรรลุมรรคผล บรรลุฌานอภิญญา ส่วนฝ่ายไม่ดี เช่น 
สามารถฆ่าบิดามารดา เป็นต้น อีกอย่างหน่ึงเรียกว่า มนุษย์ หรือเรียกรวม ๆ ว่า เทวภูมิ คือภูมิเป็นที่
อยู่ของกายทิพย์ ที่เพลิดเพลินอยู่กับกามคุณ 

๒) จาตุมหาราชิกาภูมิ หรือสวรรค์ช้ันมหาจาตุราชิกา หมายถึง ภูมิเป็นที่อยู่ของทวยเทพ ซึ่ง
มีท้าวจาตุมหาราชเป็น อธิบดี หรือมีท้าวมหาราช 

๓) ดาวดึงสาภูมิ หรือสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ มีท้าวสักกะหรือพระอินทร์ เป็นผู้ปกครอง  
๔) ยามาภูมิ หรือสวรรค์ช้ันยามา มีท้าวสยามเป็นผู้ปกครอง 
๕)  ดุสิตาภูมิ หรือสวรรค์ช้ันดุสิต มีท้าวสันดุสิตเป็นผู้ปกครอง 
๖) นีมมานรตีภูมิ หรือสวรรค์ช้ันนีมานรดี มีท้าวนิมมิตะเป็นผู้ปกครอง 
๗) ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ หรือสวรรค์ช้ันปรนิมมิตวสวัตตี มีท้าวปรนิมมิตวสวัตต เป็น

ผู้ปกครอง๒๑ 
๓. รูปภูมิ ๑๖   
รูปภูมิ คือ ภูมิที่เป็นอยู่ของพรหมหรือพรหมท่ีมีรูปกาย มี ๑๖ ภูมิ ดังน้ี 
๑. พรหมปาริสัชชาภูมิ ภูมิเป็นที่อยู่ของพรหมสามัญ ซึ่งเป็นบริษัท บริวารของท้าว

มหาพรหม 
๒. พรหมปุโลหิตาภูมิ ภูมิเป็นที่อยู่ของพรหมผู้ประเสริฐ คือเป็นปุโลหิตของท้าวมหาพรหม 
๓. มหาพรหมาภูมิ ภูมิเป็นที่อยู่ของท้าวมหาพรหมหรือพรหมผู้ย่ิงใหญ่ ทั้ง ๓ ช้ันน้ี เรียก

รวมกันว่า  ปฐมฌานภูมิ เพราะเป็นที่อยู่ของพรหมผู้บรรลุฌานขั้นปฐม (หน่ึง) 
๔. ปริตรตาภาภูมิ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของพรหมรัสมีสามัญ คือมีรัสมีน้อยกว่าบรรดาพรหมท่ีมี

ศักด์ิสูงกว่าตน 
๕. อัปปมาฌาภาภูมิ ภูมิเป็นที่อยู่พรหมเป็นที่อยู่ของพรหมรัสมีมากมายหาประมาณมิได้ 
๖. อาภัสราภูมิ ภูมิเป็นที่อยู่พรหม ที่มีรัสมีรุ่งโรจน์แห่งรัสมีนา ๆ แสง ดังฟ้าแลบแปรบปราย

ทุกเวลา ทั้ง ๓ ช้ันน้ี เรียกรวมกันว่า ทุติยฌานภูมิ  เพราะป้ันที่อยู่ของพรหมผู้บรรลุฌานขั้นทุติย (ขั้น ๒)  
๗. ปริตตสุภาภูมิ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของพรหมรัศมีสว่างงามน้อย คือน้อยกว่าพรหมท่ีมีแสง

สว่างน้อยกว่าตน 
๘. อัปปมาณสุภาภิมิ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของพรหมความสง่าแห่งรัศมีมากมาย ไม่มีประมาณ 

                                           
๒๑พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริเฉทที่ ๕ เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์, ๒๕๕๑), หน้า ๘๖. 



๒๔ 

๙. สุภกิณหาภูมิ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของพรหม ความสง่าแห่งรัศมีออกอยู่ตลอดเวลา ทั่วสรีรกาย
ทั้ง ๓ ช้ันน้ีเรียกรวมว่า คติยฌานภูมิ เพราะเป็นที่อยู่ของพรหมผู้บรรลุฌาน คติย (สาม) 

๑๐. เวหัปผลาภูมิ ภูมิเป็นที่อยู่ของพรหมผู้ได้รับผลของฌานกุศลอย่างไพบูลย์จตุตถฌาน 
๑๑. อสัญญสัตตาภูมิ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของพรหมผู้ไม่มีสัญญา (จิต) หมายถึงพรหมท่ีมีเพียง

รูปขันธ์อย่างเดียว ไม่มีนามขันธ์ บางทีเรียกอสัญญีสัตว์บ้าง ส่วนพรหมโลกช้ันพิเศษบริสุทธ์ิ เรียกว่า 
สุทธาวาสภูมิ เพราะเป็นที่สถิตอยู่แห่งพระพรหม อนาคามีและอรหันต์  ซึ่งเคยเป็นพระอนาคามี
บุคคลมาก่อน สุทธาวาสภูมิน้ี มีอยู่ ๕ ภูมิ  

๑๒. อวิหาภูมิ ภูมิเป็นที่อยู่ของพรหมอนาคามี ผู้ไม่มีความเส่ือมในสมบัติแห่งตน หรือพระ
พรหมอนาคามีผู้มีสัทธินทรีแก่กล้ากว่าอินทรีอ่ืน 

๑๓. อตัปปาภูมิ ภูมิเป็นที่อยู่ของพรหมอนาคามี ผู้ไม่มีความเดือดร้อนใจ หรือพรหม
อนาคามีผู้มีวิริยินทรีย์แกกล้ากว่าอินทรีย์อ่ืน 

๑๔. สุทัศสาภูมิ หภูมิเป็นที่อยู่ของพระอนาคามี ผู้ทรงไว้ซึ่งความเห็นอันแจ่มใส หรือพระ
พรหมอนาคามีผู้มีสตินทรีย์แก่กล้ากว่าอินทรีย์อ่ืน 

๑๕. สุทัสสีภูมิ พรหมเป็นทิ่อยู่ของพรหมอนาคามี ผู้ทรงความเห็นไว้อันชัดเจนแจ่มใส
มากกว่า หรือพระพรหมอนาคามีผู้มีอินทรีย์แก่กล้ากว่าอินทรีย์อ่ืน 

๑๖. อกนิฐาภูมิ ภูมอันเป็นที่อยู่ของพรหมอนาคามี พรหมอันทรงไว้ซึ่งสมบัติและความสุขอัน
พิเศษ โดยไม่เป็นรองใคร หรือพระพรหมอนินทรีย์แก่กล้ากว่าอินทรีย์อ่ืน ต้ังแต่ช้ันเวหัปผลาหภภภูมิ   
อกนิฏฐาภูมิ น้ีเรียกรวมกันว่า จตุสฌานภูมิ เพราะเป็นสถานที่อยู่ของพรหมผู้ได้ จตุตถฌาน๒๓ 

๔. อรูปภูมิ ๔  
อรูปภูมิ หมายถึง ภูมิอันเป็นที่อยู่ของพรหมไม่มีรูปกาย มีแต่จิตใจอย่างเดียว มี ๔ ภูมิ 
๑) อากาสานัญจายตนภูมิ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของอรูปพรหมผู้เกิดด้วยอํานาจอากาสานัญจย

ตนฌาน หรือรูปฌานที่อาศัยนัตถิภาวบัญญัติเป็นสถาพที่ไม่มี (ความว่าง) เป็นอารมณ์ 
๒) วิญญาณัญจายตนภูมิ  ภูมิอันเป็นที่อยู่ของอรูป ผู้เกิดด้วยอํานาจวิญญาณอายตนฌาน 

หรืออรูปฌาน หรือฌานที่บําเพ็ญโดยอาศัยอากาศ (ช่องว่าง) เป็นอารมณ์ 
๓) อากิญจัญญายตนภูมิ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของอรูปพรหม ผู้เกิดด้วยอํานาจอาภิญจัญญานา

สัญญาตน หรือรูปฌานที่อาศัย นัตถิกิญจิปิ (ความไม่มีแม้เพียงนิดเดียว) บัญญัติเป็นอารมณ์ 
๔) เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ อันเป็นที่อยู่ของอรูปพรหมผู้เกิดด้วยอํานาจเนวสัญญา 

สัญญายตนฌาน หรือรูปฌานที่อาศัยอาภิญจัญญาตน (ความมีก็ใช่ไม่มีก็ใช่) เป็นอารมณ์๒๒ 

                                           
๒๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๖. 



๒๕ 

 สรุป การเกิดขึ้นแห่งขันธ์ ๕ มีชีวิตอยู่ในโลกนั้น กรรมเป็นตัวกําหนดให้ไปเกิดในภพต่างๆ 
ของสัตว์ทั้งหลาย มี ๓๑ ภูมิ คือ อบายภูมิ ๔ กามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๖ อรูปภูมิ ๔ ลําดับภูมิที่รองรับ
การเกิดแสดงไว้จากที่ตํ่าไปที่สูง 

 

๒.๔ สตัว์ผู้ประกอบด้วย ขันธ์ 
ขันธ์ ๕ หรือเบญจขันธ์ เป็นหลักธรรมสําคัญประการหน่ึงในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้

ยกขึ้นสอนหลายคร้ังมาก ต้ังแต่ปฐมเทศนาจนวาระสุดท้ายที่เป็นพระปัจฉิมวาจา เพราะขันธ์ เป็นเรื่อง
กระบวนการของชีวิตหรือสัตว์โดยตรง ด้วยความเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญ จึงได้ยกเอาเรื่องน้ี ขึ้นมาวิจัย
หรือแสวงหาความรู้ ที่เป็นระบบและนําเสนอเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้เก่ียวข้องกับขันธ์ ๕ ได้
อย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน ทั้งน้ีเพราะปลดเปลื้องความยึดมั่นถือมั่น เพ่ือนําพาชีวิตไปประสบพบกับ
ความสุขที่แท้จริงได้ 

คําว่า “ชีวิต” พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ว่า “ความเป็นอยู่”๔๔ แต่
สําหรับในที่น้ีหมายเอาชีวิตตินทรีย์ ซึ่งพจนานุกรมดังกล่าวได้ให้ความหมายของ คําน้ีไว้ว่า อินทรีย์ 
คือ ชีวิต สภาวะที่เป็นใหญ่ในการรักษาสหชาตธรรม (ธรรมที่เกิดร่วมด้วย) ดุจนํ้าหล่อเลี้ยงบัวเป็นต้น 
มี ๒ ฝ่าย คือ 

๑. ชีวิตตินทรีย์ ที่เป็นชีวิตรูป เป็นอุปาทายรูปอย่างหน่ึง เป็นเจ้าการในการรักษาหล่อเลี้ยง 
กรรมชรูป (รูปที่เกิดแต่กรรม) บางทีเรียกรูป ชีวิตินทรีย์ 

๒. ชีวิตินทรีย์ ที่เป็น เจตสิก เป็นสัพพจิตตสาธารณเจตสิก (เจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวง) อยู่
การในการรักษาหล่อเลี้ยงนามธรรม คือจิตและเจตสิกทั้งหลาย บางทีเรียก อรูป ชีวิตินทรีย์ หรือ นาม
ชีวิตตินทรีย์๒๓ 
 ในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทเห็นว่า  ชีวิตคือการดํารงอยู่อย่างโยงใยสัมพันธ์กัน ระหว่าง
รูปและนาม หรือกายกับจิต  คือเมื่อกายกับจิตหรือรูปกับนามประกอบกัน อิงอาศัยกันชีวิตดําเนินสืบ
ต่อไปได้ทํากิจกรรมต่างๆ ได้ แต่เมือจิตพรากจากกายหรือกายเป็นที่อาศัยของจิตแตกสลายลง สิ่งที่
เรียกว่า “ชีวิต”  ก็ขาดหรือสิ้นไป ความสัมพันธ์น้ีเป็นไปตามกฎธรรมชาติ คือ มีการเกิดขึ้น ต้ังอยู่ 
และดับไป 

พุทธศาสนามองชีวิตมนุษย์ด้วยทัศนะที่เป็นจริง เป็นกลางและเป็นธรรมชาติ “ชีวิต” ตามรูป
ศัพท์คือความเป็นอยู่ของส่วนประกอบต่างๆ เปรียบเสมือนรถ เมื่อแยกส่วนประกอบทั้งหมดออกจาก
กัน รถก็ไม่มี ความหมายของชีวิตตามพุทธปรัชญาเถรวาท ได้กล่าวถึงชีวิตของมนุษย์โดยใช้คําว่า  

                                           
 ๒๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 
หน้า ๘๖. 



๒๖ 

“กายมนุษย์” โดยใช้คําบัญญัติว่า “สัตว์” ดังมีพุทธพจน์ว่า “สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐฺติกา สพเพ สตฺตา 
สงฺขารฏฺฐิติกา” สัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ได้เพราะอาหาร สัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ได้เพราะสังขาร๒๔  และว่า 
“สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ” สัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่
เบียดเบียน ไม่มีความทุกข์ มีแต่ความสุข รักษาตนเถิด๒๕  

ชีวิตที่ใช้คําบัญญัติว่า “บุคคล” น้ันจํานวนมาก เช่น พระพุทธพจน์ ว่า “อิธานนฺท เอกจฺโจ 
ปุคฺคโล อิธ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุมิจฉาจารี โหติ ปิสุณวาโจ โหติ สมฺผปฺปลาปี โห
ติ อภิชฌาลุ โหติ พยาปนฺนจิตฺโต โหติ มิจฉาทิฏฐิ โหติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตี วินิ
ปาตํ นิรยํ อุปปชฺชติ” บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้มักทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง มักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ
มิได้ให้ มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มักพูดส่อเสียด มักพูดคําหยาบ มักพูดเพ้อเจ้อ มากด้วย
อภิฌา มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด อยู่ในโลกน้ี เขาตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ก็มี๒๖ 

คําบัญญัติเหล่าน้ีเมื่อว่าด้วยแล้ว ได้แก่ ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๔ ขันธ์ ๑ น่ันเอง ซึ่ง ขันธ์ ๕ มีดังน้ี  
๑)  รูปขันธ์ ได้แก่ รูปธรรมทั้งหมด กล่าว คือ ร่างกาย หรือสสารพลังงานฝ่ายวัตถุ พร้อมทั้ง

คุณสมบัติลิพฤติกรรมต่างๆ ของสสารพลังงานเหล่าน้ัน  
๒)  เวทนาขันธ์ ได้แก่ ความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือ เฉยๆ ซึ่งเกิดจากการสัมผัสทางประสาททั้ง ๕ 

คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และสัมผัสทางใจ 
๓)  สัญญาขันธ์ ได้แก่ความจําได้หมายรู้ คือการกําหนดรู้เครื่องหมายลักษณะต่างๆ แล้วจํา

อารมณ์ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ได้ 
๔)  สังขารขันธ์ ได้แก่ เจตสิก ที่ปรุงแต่งจิต ให้ดีหรือช่ัว หรือ เป็นกลางๆ มีเจตนาเป็นต้น ที่

ทําให้เกิดการกระทบต่าง ๆ ที่เรียกว่า กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 
๕)  วิญญาณขันธ์ ได้แก่ความรู้แจ้งทางอารมณ์ทางประสาททั้ง ๕ และทางใจ คือ การเห็น 

การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การรู้เย็นร้อนอ่อนแข็ง หย่อนตึงทางกาย และการรู้ธรรมารมณ์ทางใจ๒๗ 
อสัญญสัตตพรหม องค์ประกอบของชีวิต เป็น ปรมัตถธรรม ๓ คือ รูป จิต และเจตสิก และ

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปกับนาม กายกับจิต ที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ ดังน้ี 

                                           
๒๔ที.ปา. ๑๑/๓๐๓/๒๕๑. 
๒๕ขุ.ป. ๓๓/๒๒/๔๖๑. 
๒๖ม.อุ. ๑๔/๓๐๐/๓๖๐. 
๒๗ม.มู. ๑๒/๔๐๒/๓๘๖. 



๒๗ 

๑.  รูป คือ ธรรมชาติที่แตกสลายไป เพราะถูกปัจจัยที่ขัดแย้งกันเบียดเบียนทําลาย มีรูปใหญ่
ที่เรียกว่า มหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลมและธาตุไฟ ธาตุลมเป็นประธาน มหาภูตรูป 
เหล่าน้ีเป็นที่อาศัยของรูปอ่ืน ๆ ทั้งหมด  

๒.  จิต คือ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ และได้รับอารมณ์อยู่เสมอ โดยไม่เคยว่างเว้นเลย รับอารมณ์ 
อยู่ ๖ ทาง คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายและทางใจ เรียกว่า จักขุวิญญาณ โสต
วิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ ทําหน้าที่ เห็น ได้ยิน รู้กลิ่น รส เป็นต้น จิตน้ี
เกิดดับสืบต่อกันตลอดเวลา รวดเร็วมาก ช่วงระยะดีดน้ิวมือหน่ึงครั้ง ก็เกิดดับนับไม่ถ้วน จนทําให้คน
เข้าใจผิดคิดว่าเที่ยงแท้ และเป็นอัตตาตัวตน แท้ที่จริงแล้วก็ตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง (ไม่
เที่ยง) ทุกขัง (เป็นทุกข์) อนัตตา (ไม่ใช่ตัวตน) จิตมีช่ือเรียกหลายอย่าง เช่น จิต มโน หทัย มานัส และ
วิญญาณ เป็นต้น 

๓.  เจตสิก คือ ธรรมชาติที่ประกอบในจิตหรือเกิดในจิต มี ๕๒ ชนิด แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
กลุ่มดี เช่น สัทธา สติ และปัญญา เป็นต้น กลุ่มช่ัว เช่น โลภะ โมหะ และโทสะ เป็นต้น และกลุ่มกลาง ๆ 
เช่น ผัสสะ เวทนา เจตนา วิริยะ เป็นต้น เจตสิกเหล่าน้ีเกิดพร้อมจิต ดับพร้อมจิต มีอารมณ์อย่าง
เดียวกับจิต และที่อาศัยเกิดอย่างเดียวกับจิต รูป จิต เจตสิกน้ี เมื่อจัดเข้า ขันธ์ ๕ ส่วน “รูป” เป็น รูป
ขันธ์ “จิต” เป็นวิญญาณขันธ์ “เจตสิก” เป็นเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์๒๘ 

สรุป ขันธ์ ๕ หรือเบญจขันธ์ เป็นกระบวนการเกิดของชีวิต หรือ สัตว์ โดยตรง กล่าวโดย
ปรมัตถ์ มนุษย์หรือสัตว์เกิดจากการประชุมของขันธ์ ๕ ได้แก่ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขาร
ขันธ์และวิญญาณขันธ์ โดยมีอุปาทานขันธ์เป็นตัวยึดให้มนุษย์หรือสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ 

 
 

๒.๕ สตัว์ผู้ไม่ประกอบดว้ยขันธ์  
๑. ขันธ์ ๕ ที่เกิดใน รูปภูมิ (รูปพรหม) กามภูมิ (เทวดา มนุษย์ภูมิ อบายภูมิ)  
๒. นามขันธ์ ๕ ทีเกิดในอรูปภูมิ  (อรูปพรหม) ได้แก่บุคคล ๗ จําพวก คือ ติเหตุกปุถุชน ๑ 

อริยบุคคล ๗ (เว้น โสดาปัตติมรรค) กล่าวคือมีแต่นามขันธ์ ไม่มีรูปขันธ์ 
๓. รูปขันธ์ ๑ ที่เกิดใน อสัญญีสัตตภูมิ (อสัญญสัตตพรหม) คือ เป็นที่เกิดของสุคติอเหตุก

บุคคลท่ีมีรูปฏิสนธิจําพวกเดียว คือ ภูมเป็นที่อยู่ของพรหมผู้ไม่มีสัญญา (จิต) มีแต่รูปขันธ์ เพียงอย่าง
เดียว๒๙  

                                           
 ๒๘มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระอภิธรรม วิภังค์เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หน้า ๒๔. 
 ๒๙พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ ๕ เล่ม ๑, อ้างแล้ว, หน้า 
๑๖๑. 



๒๘ 

ขันธ์ ๕ เหล่าน้ี ว่าโดยบัญญัติศัพท์ คือชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลาย ชีวิตบางอย่างก็มี ๔ ขันธ์ คือ 
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ และชีวิตบางชีวิตก็มีเพียงขันธ์เด่ียว คือ รูปขันธ์ ดังน้ี 

อรูปพรหม คือ พรหมผู้เข้าถึงอรูปฌาน พรหมไม่มีรูป พรหมในอรูปภพ มี ๔ คือ อากาสา
มัญจายตนภูมิ, วิญญาณัญจายตนภูมิ, อาภิญจัญญายตนภูมิ, และเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ พรหม
ในช้ันน้ีไม่มีรูปร่าง มีแต่ จิตเจตสิก เพราะเห็นว่ามีรูปร่างจะมีแต่อันตราย มีแต่โทษ  อาจจะทําร้ายซึ่ง
กันและกันได้ จึงบริกรรมด้วยความว่างเปล่า ยึดเอาอากาศซึ่งเป็นความว่างเปล่าเป็นอารมณ์ จนได้ฌานท่ี
มีอากาศเป็นอารมณ์ เรียกว่า อากาสานัญจายตนภูมิ  ซึ่งมีอายุอยู่ได้ สองหมื่นกัป ต่อจากน้ันก็ภาวนาเพ่ือ
จะได้ไปอยู่ ขั้นสูงอีกต่อไปอีก อายุของพรหมเหล่าน้ีจะยืนอยู่ได้ สี่หมื่น หกหมื่นและแปดหมื่นสี่พันกัป๓๐ 

อสัญญสัตตพรหม (พรหมลูกฟัก) คือ สัตว์จําพวกไม่มีสัญญา ไม่เสวยเวทนา เช่น พวกเทพผู้
เป็นอสัญญีสัตว์ เป็นสัตว์ที่ปฏิสนธิด้วยรูปขันธ์อย่างเดียว ไม่มีนามขันธ์ ที่คนโบราณเรียกว่า พรหมลูก
ฟัก เพราะมีแต่รูปไม่มีจิตใจ ไปเกิดในภพนั้นด้วยอริยาบถใด  คือ ยืน น่ังหรือนอน ก็คงอยู่ในอริยาบท
น้ัน เคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ แต่ก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตเพราะชีวิตรูปรักษาอยู่ ที่เป็นดันน้ันก็อํานาจของกรรม 
ความปรารถนาจะเป็นดังน้ันแต่ชาติก่อน กล่าวคือก่อนที่บุคคลน้ันจะไปเกิดเป็นอสัญญสัตตพรหมน้ัน 
บุคคลน้ันเคยเจริญฌานจนถึงได้ฌานที่ ๕ แต่เกิดความเบ่ือหน่ายรังเกลียจนามธรรม เพราะนามธรรม
เป็นตัวรู้ สุข ทุกข์ เกิดมีขึ้นก็เพราะมีจิตรับรู้ อารมณ์อาศัยสัญญาที่จําได้ สังขารที่คอยปรุงแต่ง ถ้าหาก
ไม่มี่นามขันธ์เสียแล้ว เวทนาคือความสุข ความทุกข์ก็ไม่มี เพราะลําพังมีรูปอย่างเดียว ก็รู้อะไรไม่ได้ 
และการเกิดเป็นอสัญญสัตตพรหม จึงเป็นการเกิดขึ้นรับผลของกรรมเก่าเพียงอย่างเดียว และก็รับผล
อยู่นานถึง ๕๐๐ กัป จึงจะตาย ตายก็คือ รูปดับหมด เมื่อตายแล้วก็จะปฏิสนธิใหม่ทันที ที่ยังต้องเกิด
ใหม่อีกน้ัน เพราะเช้ือที่ยังจะต้องให้เกิดยังมี คือยังไม่เคยละกิเลสอะไรได้เลย ปฏิสนธิที่เกิดใหม่น้ัน
เป็นผลของกุศลกรรม ที่เคยทําไว้ก่อน ๆ น่ันเอง มาให้ผลเกิดขึ้นในภพใหม่ พูดง่าย ๆ คือในชาติที่เป็น
อสัญญสัตตพรหมน้ัน ไม่เคยทํากรรมใหม่เลย เพราะทําไม่ได้ แต่กรรมเก่าที่เคยทําไว้ก่อน ๆ ที่จะเป็น
อสัญญสัตตพรหมน้ันที่มากมาย นับไม่ถ้วน กรรมเก่า ๆ น่ันแหละที่นําผลทําให้เกิดขึ้นได้อีก  

 

๒.๖ สรุป 
ขันธ ์๕ น้ี ย่อมาเป็น ๒ คือ นาม และ รูป; รูปขันธ์ จัดเป็นรูป, ๔  ขันธ์ นอกจากเป็นนาม อีก

อย่างหน่ึง จัดเข้าในปรมัตถธรรม ๔ : วิญญาณขันธ์ เป็น จิต, เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์
เป็น เจตสิก, รปูขันธ์ เป็น รูป, ส่วน นิพพาน เป็นขันธ์วิมุต คือ พ้นจากขันธ์ ๕๓๑ 

                                           
 ๓๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๖. 

๓๑พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕) หน้า ๑๖๒. 



๒๙ 

ขันธ์ ๕ เป็นหลักธรรมอย่างหน่ึงในพระพุทธศาสนา ซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักและเคยได้ยินกัน
มาบ้างแล้ว และแม้ว่าจะเป็นหลักธรรมคําสอนในศาสนาพุทธก็ตาม แต่กลับมีพุทธศาสนิกชนหลายคน
ทีเดียว ที่ไม่รู้จักและไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริง ขันธ์ ๕ คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมุ่งเน้นสั่งสอน
เรื่องอะไร 

ซึ่งหลักธรรมคําสอนเรื่อง “ขันธ์ ๕” จะมุ่งเน้นสอนในเรื่องสังขารเป็นหลัก โดยให้มองเห็น
ความเป็นจริงของสังขารที่ว่าน้ันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมา ไม่มีความเที่ยง ก่อให้เกิดทุกข์ หลายอย่าง ไม่
ว่าจะเป็นความอยาก ความยึดมั่น ถือมั่น ในตนเอง ดังน้ันเมื่อสังขารเกิดขึ้นมาก็ย่อมมีวันสูญสลายไป
ตามกาลเวลา 

ขันธ์ หมายถึง กลุ่ม หรือกองของรูปธรรมนามธรรม ได้แก่ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ 
สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ ซึ่งมาประชุมอาศัยกัน อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ คือความไม่เที่ยง เป็น 
ทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตน ไม่ได้เป็นไปตามอํานาจการควบคุมบังคับบัญชาของใคร เป็นไปตามกฎของ
ธรรมชาติล้วนๆ เมื่อขาดปัญญา คือความรู้แจ้งตามความเป็นจริงตามพระสัจธรรม จึงทําให้เข้าใจผิด
ยึดมั่น (อุปาทาน) ว่า ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา หรือ สิ่งใดสิ่งหน่ึง
ขึ้นมา ทั้งที่ความจริงแล้วก็คือ นาม และ รูป ที่ประชุมอาศัยกันทําหน้าที่แต่ละอย่างต่าง ๆ กันไป จึง
ทําให้ดูเหมือนกับว่าคน สัตว์ สิ่งต่าง ๆ จริง ๆ จากความเข้าใจผิดน้ี ทําให้เกิดทุกข์แก่ผู้ยึดมั่น อันได้แก่ 
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และแสดงพระธรรมตามความเป็นจริง 
เพ่ือให้สัตว์ทั้งหลายคลายจากความยึดมั่นถือมั่นน้ีและเข้าถึงความสุข ความปลอดโปร่งโล่งเบา 
ปราศจากทุกข์ทั้งมวล เป็นความสุขสงบอันประณีตสูงสุดในพระพุทธศาสนากล่าว คือ นิพพาน 
  



 

บทที่ ๓ 
อุปาทานขันธ์ในพุทธปรัญาเถรวาท  

  
มนุษย์เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ประกอบขึ้นด้วยเหตุปัจจัยหลายประเภท ปรุงแต่งธรรมชาติ

ที่เรียกว่ามนุษย์ โดยสภาวธรรมแล้ว มิใช่สัตว์ มิใช่ชีวิต เป็นแต่สภาวธรรมชาติ ที่เป็นปรมัตถ์ มีการ
เห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส การสัมผัสและการนึกคิด สภาวธรรมเหล่าน้ีเกิดขึ้นและก็ดับไป 
ไม่ดํารงอยู่อย่างถาวร เป็นเพียงกระแสและกระบวนการธรรมชาติที่เคลื่อนไหว หรือเลื่อนไหลไปตาม
กระแสของมันอยู่ตลอดเวลา เช่นกระแสไฟ มีการเกิดขึ้นต้ังอยู่และดับไป ด้วยอํานาจของแรงดัน จึง
ทําให้ไฟเกิดแสงสว่างติดต่อกันได้นาน ๆ หรือกระแสของนํ้าที่ไหลติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาเสมือนไม่
ขาดสาย สิ่งที่เห็นเหล่าน้ี จึงทําให้เข้าใจว่าเป็นสัตว์ เป็นมนุษย์ เป็นเราเป็นเขา มีตัวตน เป็นต้น เป็น
เพราะไม่เข้าใจสภาวธรรมตามความเป็นจริง จึงทําให้เกิดการยึดถือเอาธรรมที่ดําเนินไปตามกระบวนการ
โดยมีตัณหา อุปาทานเป็นตัวเหตุ จึงยึดในรูปนามขันธ์ ๕  ในบทน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในเรื่องของความ
เป็นมา อุปาทานในพุทธปรัชญาเถรวาท ดังมีอธิบายต่อไปน้ี 

 

๓.๑ ความหมายของคําว่าอุปาทาน 
อุปาทาน คือ การยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจ เช่น ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ คือร่างกายและจิตใจ

รวมกันว่าเป็น “ตัวตน” และยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกใจ อันมาเก่ียวข้องด้วยว่าเป็น “ของตน” หรือที่
ละเอียดลงไปกว่าน้ันก็คือยึดถือจิตส่วนหน่ึงว่าเป็น “ตัวเรา” แล้วยึดถือเอารูปร่างกาย ความรู้สึก 
ความจํา และความนึกคิด ๔ อย่างน้ีว่าเป็น “ของเรา” อุปาทาน ๔ อย่าง 

๑. กามุปาทาน ยึดติดในกาม 
๒. ทิฏฐุปาทาน ยึดถือในทิฏฐิ 
๓. สีลัพพัตตุปาทาน ติดยึดในศีลวัตรที่งมงาย 
๔. อัตตวาทุปาทาน ยึดมั่นในตัวเอง ของตัวเอง 

พุทธภาษิตมีอยู่ว่า “เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว เบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั่นแหละ
เป็นตัวทุกข์ ดังน้ัน เบญจขันธ์ที่ไม่มีอุปาทานครอบงําน้ันหาเป็นทุกข์ไม่ ฉะน้ัน คําว่าบริสุทธ์ิหรือหลุด
พ้นจึงหมายถึง การหลุดพ้นจากอุปาทานว่า “ตัวเรา” ว่า “ของเรา” น้ีโดยตรง ดังมีพุทธภาษิต  
“คนทั้งหลายย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทาน” 

อุปาทานขันธ ์ หมายถึงความกําหนัด ด้วยอํานาจความพอใจใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ดังปรากฏในอุปาทานปริวัตตนสูตรกล่าวไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ี 
อุปาทานขันธ์ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ 



๓๑ 
 
  ๑. รูปทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์ คือ รูป) 
  ๒. เวทนูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์ คือ เวทนา)  
 ๓. สัญญ ูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์ คือ สัญญา) 
  ๔. สังขารูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์ คือ สังขาร) 
  ๕. วิญญาณูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์ คือ วิญญาณ) 

ตราบใด เรายังไม่รู้ชัดอุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ี โดยเวียนรอบ ๔ ครั้ง ตามความ เป็นจริง 
ตราบน้ัน เราก็ไม่ยืนยันว่า เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียมในโลก พร้อมทั้ง 
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์๑ 

พระพรหมคุณาภรณ์ได้ให้ความหมายของอุปาทานไว้ว่าอุปาทานหมายถึงความยึดมั่น ความ
ถือมั่นด้วยอํานาจกิเลส ยึดติดอันเน่ืองมาแต่ตัณหาผูกพันธ์เอาตัวตนเป็นที่ต้ัง๒ 

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ได้ให้ความหมายอุปาทานเอาไว้ ๒ นัยด้วยกัน นัยแรกคือ 
ธรรมเหล่าใดยึดถืออย่างแรงกล้า คือถือไว้ไม่ปล่อย ฉะน้ันธรรมเหล่าน้ันช่ือว่า อุปาทาน (ภุสํอาทิยนุติ 
อมุญ ฺจาหํ คยฺหนุตีติ อุปาทานานิ) อีกนัยหน่ึงคือ ธรรมเหล่าใดอันบุคคลเข้าไปยึดมั่น ฉะน้ันธรรมเหล่
าน้ันช่ือว่า อุปาทาน (อุปาทียนฺตีติ อุปาทานานิ)๓ 

 

๓.๒ ประเภทของอุปาทาน 
  ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี อุปาทานโคจฉกะ ได้ให้คําอธิบายประเภทของ อุปาทาน
ทั้ง ๔ ไว้ดังต่อน้ีอุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ทิฏฐ ุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน  

๓.๒.๑ กามุปาทาน 
กามุปาทาน แปลว่า ความยึดมั่นถือมั่นในกาม ได้แก่สภาพที่จิตคิดหน่วงเหน่ียว วนเวียน 

ตอกยํ้า ซ้ําแล้วซ้ําอีก หมกมุ่นอยู่แต่ในสิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพราะคําว่า กาม หมายถึง 
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ อันเป็นแหล่งกําเนิดแห่งความพอใจ เพราะเคยชินอยู่
กับสิ่งที่น่าพอใจ แม้ขณะที่เสวยอารมณ์ที่น่าพอใจน้ัน จะมีความต่ืนเต้น เร้าใจกดดันหรือเครียด
อย่างไรก็ทนได้ง่าย เรียกว่า เป็นสุข เพราะคําว่า สุข แปลตามรากศัพท์ว่า ทนได้ง่าย ซึ่งอยู่ ตรงกัน
ข้ามกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ อันเป็นเหตุให้ต่ืนเต้นเร้าใจเครียดง่าย แต่ไม่น่าพอใจไม่น่าชอบใจ เมื่อประสบ

                                           
๑สํ.ข. ๑๗/๕๖/๘๑. 
๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท ์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส อาร์ พรินต้ิงแมส โปรดักส์จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘๗. 
๓พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปฏิจจสมุปบาททีปนี, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิสัทธัมมโชติก, ๒๕๒๘), หน้า ๘๐. 



๓๒ 
 
กับสิ่งน้ันก็ทน ได้ยาก หรือ เรียกว่าทุกข์ เพราะคําว่าทุกข์ แปลตามรูปศัพท์ว่า ทนได้ยาก ความยึดมั่น
ถือมั่นในกามจึงเป็นสิ่งที่ต้อง ทนกันไป ทนง่ายก็เป็นสุข ทนยากก็เป็นทุกข์ วันใดใครก็ตามมองเห็น
ความจริงจากประสบการณ์ว่า ทนยากก็ต้องทน ทนง่าย ก็ต้องทน ความไม่ต้องทนทั้งยากและง่ายเป็น
ความเบาที่แท้จริง ก็จะแสวงหาสภาวะที่อยู่เหนือ สุข เหนือทุกข์คือไม่ต้อง แบกรับทั้งทนง่ายและทน
ยากอีกต่อไปแล้ว จึงตกลงปลงใจปล่อยวางด้วยความสมัครใจ ไม่ต้องเช่ือใคร ทําไปด้วยปัญญา ล้วน ๆ๔ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ทรงอธิบาย ความหมาย
ของกามุปาทาน ไว้ในหนังสือเรื่อง สัมมาทิฏฐิตามพระเถรอธิบายของท่านพระสารี บุตรเถระ ว่า  
“กามุปาทาน คือ ความยึดถือกาม กามน้ันได้แก่วัตถุกาม กับ กิเลสกาม ยึดถือ กาม ก็คือยึดถือกามที่
เป็นวัตถุกาม อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่ ปรารถนาพอใจทั้งหลาย”๕  

กามุปาทาน จึงหมายถึง ความยึดมั่นทั้งที่เป็นตัวกิเลสกาม และตัววัตถุ กาม กิเลสกามได้แก่ 
ตัวความใคร่ ตัวความปรารถนา วัตถุกาม กามคือพัสดุ โดยมาแสดงไว้ ๕ คือ รูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้
ยิน กลิ่นที่จมูกได้ทราบ รสที่ลิ้นได้ทราบ และโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องที่ กายได้ทราบ รูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย ดังน้ี เรียกว่าวัตถุกาม๖ 

ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ที่ให้ความหมาย ๒ ประการว่า กามุปาทาน คือ “เครื่องยึดมั่น คือ 
กิเลสกาม” (กาโม เอว อุปาทานํ กามุปาทานํ) และ “เครื่องยึดมั่นวัตถุกาม” (อุปาทิยตีติ อุปาทานํ
กามสฺสอุปาทานํ กามุปาทานํ)๗ 

พุทธทาสภิกขุ ได้อธิบายถึง กิเลสกาม กับ วัตถุกาม ว่าเป็นของคู่กัน เพราะว่าถ้าปราศจากคู่ 
คือปราศจากความเป็นคู่กันแล้ว สิ่งที่เรียกว่ากามย่อมเป็นไปไม่ได้ ฉะน้ันกามส่วนที่เป็น Objective 
มันหมายถึงรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ตลอดถึง วัตถุอันเป็นอุปกรณ์ที่เน่ืองกันอยู่กับสิ่งน้ัน ๆ ที่เป็นไป
เพ่ือความใคร่ หรือก่อให้เกิดความใคร่ น้ีท่านเรียกว่ากามฝ่ายวัตถุ หรือ วัตถุกาม เป็นฝ่าย Objective 
แต่ว่าวัตถุกามเหล่านี้จะไม่มีความหมายอะไรถ้าปราศจากสิ่งทีเรียกวา่ กิเลสกาม คือความใคร่ที่มีอยู่

                                           
๔พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ, ดร., อุปาทาน ความยึดม่ัน ถือม่ัน, [ออนไลน์], (๒๕๕๘). 

สืบค้นจาก : http://live.siammedia.org/index.php/article/dharma/1705 (๑๔ กันยายน ๒๕๖๐)  
๕สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, สัมมาทิฏฐิตามพระเถระ

อธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ,  พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๖), 
หน้า ๖๔. 

๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๕. 
๗พระคันธสาราภิวงศ์, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

ตาลกุด, ๒๕๔๖), หน้า ๖๓๖. 



๓๓ 
 
ภายในจิตของสัตว๘์ จึงพอจะสรุปได้ว่า กามุปาทาน คือการยึดมั่นด้วยอํานาจของตัณหาอย่างเหนียวแน่น 
ซึ่งเป็นตัวกิเลสกามอย่างหน่ึง และวัตถุกามท่ีเป็นที่ต้ังเข้าไปยึดถือของกิเลสกามอย่างหน่ึง กิเลสกาม
น้ันเป็นความใคร่ที่มีอยู่ในตัวบุคคล เมื่อเกิดการกระทบสัมผัสทางอายตนะ เช่น ทางตาเห็นรูป หูได้ยิน
เสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กาย กระทบสัมผัส ก็เกิดตัณหา คือความทะยานอยากไปในอารมณ์น้ัน ๆ 
ในบางแห่งท่านแสดงไว้ เป็นตัณหา ๖ อย่าง เพ่ือให้สอดคล้องกับอารมณ์ที่มากระทบทางอายตนะท้ัง 
๖ เมื่ออารมณ์ทั้ง ๖ ผ่านทวารทั้ง ๖ เข้าสู่จิตใจหรือวิญญาณ จึงเกิดตัณหาคือความด้ินรณ ความ
ทะยานอยาก หรือ ความอยากในอารมณ์ที่เข้าไปน้ัน เมื่ออารมณ์คือรูปเข้าไป ก็เกิดตัณหาในรูป เมื่อ
อารมณ์ คือ เสียงเข้าไป ก็เกิดตัณหาในเสียง อารมณ์ คือ กลิ่น รส โผฏฐัพพะ คือ ธรรมะเรื่องราวเข้า 
ไป ก็ตัณหาในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะ และในธรรมะคือเรื่องราวน้ันๆ ตัณหาจึงบังเกิดขึ้นด่ังน้ี ซึ่งสอด
คล้องกับ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ได้แบ่งกามุปาทานออกเป็น ๖ ประการ ได้แก่ รูปกามุ
ปาทาน สัททกามุปาทาน คันธกามุปาทาน รสกามุปาทาน โผฏฐัพพะกามุปาทานและธัมมกามุ
ปาทาน๙ เมื่อเกิดตัณหาในอารมณ์ที่มากระทบทางอายตนะแล้วเกิดความพอใจ ยึดติดอย่างเหนียวแน่
นจนเกิดเป็นอุปาทาน ซึ่งตรงกับใน ปรมัตถทีปนี อธิบายว่า “กามุปาทานคือตัณหาที่สั่งสมเป็น นิตย์
ในอารมณ์หน่ึงแล้วถึงความแน่นแฟ้น”๑๐ 

๓.๒.๒ ทิฏฐ ุปาทาน 
  ทิฏฐุปาทาน แปลว่า ความยึดมั่นถือมั่นในความเช่ืออย่างใดอย่างหน่ึงที่ไม่ยอมถอดถอนด้วย
เหตุผลหรือแรง จูงใจใดๆ ได้ เช่นบางคนมีทิฏฐิว่า การด่ืมสุรา เป็นเหตุแห่งความสุข เมื่อเขาหรือเธอ
ต้องการความสุข ก็จะพากันไปด่ืมสุรา นักเลงสุราที่ต้ังวงด่ืมสุรากันได้เป็นวันเป็นคืน ก็เพราะบุคคล
เหล่าน้ันมีทิฏฐิว่า ด่ืมสุราแล้วมีความสุข บางคนเช่ือว่า การเล่น การพนัน เป็นการผ่อนคลายที่ดีและมี
ความสุข ไม่ว่าจะได้หรือเสีย ล้วนเป็นสิ่งที่ให้ความสุขได้ ก็จะใช้เวลาว่าง เข้าสู่วงการ พนันทันที ไม่ว่า
จะเป็นวงเล็ก เช่นเล่นกันในบ้าน วงใหญ่ไปเล่นในบ่อนมาตรฐาน ฉะน้ันพอถึงวันหยุดสําคัญๆจะมี
ขบวนรถ เดินทางไปบ่อนการพนันกันอย่างเนืองแน่น บางคนเช่ือมั่นว่า ความสุขแท้อยู่ที่จิตสงบ ซบอยู่
กับความดีหรือความว่าง ก็ใช้ เวลาว่างหรือเวลาทุกนาทีในการทําจิตให้สงบหรือจิตว่าง กลุ่มคนที่เช่ือ
อย่างน้ีก็จะพากันเดินทางไปวัดวาอารามหรือสถานที่ ปฏิบัติธรรมเพ่ือร่วมกันหาความสุขตามทิฏฐิของ
ตน หากมองโลกบนพ้ืนฐานแห่งทิฏฐิก็จะพบความแตกต่างของมนุษย์ หลากหลายมากมาย และปัจจัย
สําคัญที่จัดสรรมนุษย์ให้ใช้ชีวิตอย่างไร ทุกข์หรือไม่ทุกข์ ก็คือตัวทิฏฐิน่ีเอง การเปลี่ยนทิฏฐิจากมิติ

                                           
๘พุทธทาสภิกขุ, คู่่มือพ้นทุกข์ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา), หน้า ๑๒๕. 
๙พระสัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปฏิจจสมุปบาททีปนี, อ้างแล้ว, หน้า ๘๐-

๘๑. 
๑๐พระคันธสาราภิวงศ์, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, อ้างแล้ว, หน้า ๗๐๖. 



๓๔ 
 
หน่ึงไปสู่มิติหน่ึง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของตนเองโดยไม่มีใครจะมาจูงใจ ให้ไปสู่ทิฏฐิ
ตามที่คนอ่ืนปรารถนาได้ง่ายๆ เช่นคนด่ืมสุราจะหยุดด่ืมสุราเพราะฟังธรรมเทศนาเรื่องสุราครั้งเดียว
ไม่ได้ แต่หาก วันหน่ึงเขาหรือเธอเข้าใจโทษของสุราอย่างแจ่มชัด ก็จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการ
ด่ืมสุราไปสู่วิธีอ่ืนที่ตนเองเห็นว่า เหมาะสมทันที๑๑ 

ทิฏฐ ุปาทาน ความยึดถือในทิฏฐิคือความเห็น๑๒ ธรรมชาติที่ยึดมั่นไว้ในความเห็นผิด๑๓ คัมภีร์
วิสุทธิมรรค แปลความหมายของทิฏฐ ุปาทานไว้เป็น ๒ นัยคือ “ทิฏฐิอันยึดไว้” และทิฏฐิ ยึดทิฏฐิ๑๔ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงอธิบายความหมายของทิฏ
ฐ ุปาทาน ไว้ในหนังสือเรื่อง สัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ ว่า ความยึดถือ
ทิฏฐิคือความเห็น อันความเห็นน้ีหมายถึงความเห็นผิด ยึดถือความเห็นผิด แต่ว่าที่ยังยึดถืออยู่ก็
เพราะว่ายังไม่รู ้ว่าเห็นผิด เมื่อรู้ว่าเห็นผิดเมื่อใดก็ย่อมจะละความเห็นผิด น้ันได้เมื่อน้ัน ที่กล่าวว่า
ความเห็นผิดน้ีพระพุทธเจ้าตรัสเรียก คําว่าทิฏฐิ น้ีมีคําประกอบเพ่ือให้ชัด ถ้าเห็นผิดก็เรียกว่า 
มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด ตรงกันข้ามคือเห็นถูกเห็นชอบ ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ แต่ว่า
มักจะกล่าวกลางๆ คือไม่มีสัมมานํา กล่าวว่าทิฏฐิเฉยๆ และเมื่อกล่าวทิฏฐิเฉย ๆ ก็มักจะหมายถึง
ความเห็นผิด และยืนยันอยู่ในความเห็นผิดน้ีอาการที่ยืนยันอยู่ในความเห็นผิดเป็นตัวอุปาทานคือ
ความยึดถือ อันทําให้ด้ือดึงถือรั้นอยู่ในความเห็นของตนน้ันที่ผิด ๆ๑๕ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของคําว่า ทิฏฐิที่ควรนํามาพิจารณาใน
ที่น้ีคือ ทิฏฐิ หมายถึง ความคิดเห็น ความเช่ือ ลัทธิ ทฤษฏี อุดมการณ์ต่าง ๆ ที่ยึดถือไว้โดยงมงาย
หรือ โดยอาการเชิดชูว่าอย่างน้ีเท่าน้ีเท่าน้ันจริง อย่างอ่ืนเท็จทั้งน้ัน เป็นต้น ทําให้ปิดตัวแคบ ไม่ยอม

                                           
๑๑พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ, ดร., อุปาทาน ความยึดม่ัน ถือม่ัน, [ออนไลน์], อ้างแล้ว. 
๑๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, ความเข้าใจเรื่อง 

ปฏิจจสมุปบาท, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๔๒. 
๑๓บุญมี เมธางกูร และ บุษกร เมธางกูร, คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, ๒๕๔๕), หน้า ๑๗. 
๑๔สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), คัมภีร์วิสุทธิมรรค, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ์พรินต้ิง, ๒๕๔๖), หน้า ๙๑๙.  
๑๕สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, สัมมาทิฏฐิตามพระเถ

ราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ, อ้างแล้ว, หน้า ๖๗. 



๓๕ 
 
รับฟังใคร ตัดโอกาสที่จะได้เจริญปัญญา หรือคิดเตลิดไปข้างเดียวตลอดจนเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียน 
บีบคั้น ผู้อ่ืนที่ไม่ถืออย่างตน ความยึดติดในทฤษฎี ฯลฯ ถือความคิดเห็น เป็นความจริง๑๖ 

จากเน้ือความข้างต้น คําว่าทิฏฐ ุปาทาน หมายถึง สภาพของจิตที่ยึดมั่นในความเห็นผิดอย่าง
ใด อย่างหน่ึง ซึ่งไม่ตรงกับหลักธรรมที่ถูกต้อง จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งมิจฉาทิฏฐิต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถ
จําแนกออกเป็นข้อ ๆ ดังน้ี 

ทิฏฐิ ๒ คือ ความเห็นผิดแบ่งเป็น ๒ ได้แก่ 
๑. สัสสตทิฏฐิ คือความเห็นว่าเที่ยง ความเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงย่ังยืนคงอยู่ตลอดไป  
๒. อุจเฉททิฏฐิ คือความเห็นว่าขาดสูญ ความเห็นว่ามอัตตาและโลกซึ่งจักพินาศขาดสูญหมด

สิ้นไป๑๗ 
  ทิฏฐิ ๓ คือ ความเห็นผิดแบ่งเป็น ๓ ได้แก่ 

๑. อกิริยทิฏฐิคือความเห็นว่าไม่เป็นอันทํา เห็นว่าการกระทําไม่มีผล 
๒. อเหตุกทิฏฐิคือความเห็นไม่มีเหตุเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุปัจจัย 
๓. นัตถิกทิฏฐิคือความเห็นว่าไม่มีเห็นว่าไม่มีการกระทําหรือสภาวะที่จะกําหนดเอาเป็นหลักได้๑๘ 
ทิฏฐิทั้งหลายเหล่าน้ีในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นการยึดมั่นในความเห็น

ของตน ซึ่งปราศจากเหตุผลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพราะไม่ได้มีความเห็นตามสัมมาทิฏฐิในมรรค
มีองค์ ๘ ซึ่งในสมัยพุทธกาลมีเจ้าลัทธิที่มีทิฏฐิต่าง ๆ กัน อยู่ ๖ ลัทธิด้วยกันที่เรียกว่าครูทั้ง ๖ ซึ่งเกิด 
ร่วมสมัยกับสมัยพุทธกาลได้แก่ ปูรณกัสสปะ มักขลิโคศาล อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ นิครนถ์
นาฏบุตร และสญชัยเวลัฏฐบุตร ที่ปรากฏในพระสูตรดังน้ี 

๑. ปูรณกัสสปะ มีทิฏฐิว่า “เมื่อบุคคลทําเองใช้ให้ผู้อ่ืนทํา ตัดเอง ใช้ให้ผู้อ่ืนตัดเบียดเบียนเอง 
ใช้ให้ผู้อ่ืนเบียดเบียน ทําให้เขาเศร้าโศกเอง ใช้ให้ผู้อ่ืนทําเขาให้เขาเศร้าโศก ทําให้เขาลําบากเอง ใช้ให้
ผู้อ่ืนทําให้เขาลําบากด้ินรนเอง ทําให้เขาด้ินรน ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ตัดที่ต่อปล้นไม่ให้เหลือ ทําโจรกรรม
ในเรือนหลังเดียว ซุ่มอยู่ที่ทางเปลี่ยว ทําชู้ภริยาเขา พูดเท็จผู้ทําไม่ช่ือว่าทําบาป แม้หากผู้ใดจะใช้จักร 
ซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ปฐพีน้ีให้เป็นลาน เป็นกองมังสะเดียวกัน บาปที่มีการ
กระทําเช่นน้ันเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบาปมาถึงเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวาแห่งแม่นํ้าคงคา 
ฆ่าเอง ใช้ให้ผู้อ่ืนฆ่าตัดเอง ใช้ให้ผู้อ่ืนเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อ่ืนเบียดเบียนบาปที่มีการกระทําเช่นน้ันเป็

                                           
๑๖พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑๑. 
๑๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๒. 
๑๘ม.ม. ๑๓/๑๐๕/๑๑๑. 



๓๖ 
 
นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบาปมาถึงเขา”๑๙ ทิฏฐิน้ีจัดอยู่ในประเภท “อกิริยวาท” คือ ไม่เช่ือผลของ
การกระทํา การกระทําไม่ส่งผลใด ๆ แก่ผู้กระทํา 

 ๒. มักขลิโคศาล มีทิฏฐิว่า “คนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้ว จักทําที่สุดทุกข์
ได้เอง ไม่มีความสมหวังในความปรารถนาว่า เราจักอบรมกรรมที่ยังไม่ให้ผลให้ให้ผลหรือสัมผัสกรรมที่
ให้ผลแล้วจักทําให้หมดสิ้นไปด้วยศีล พรตตบะหรือพรหมจรรย์น้ี ไม่มีสุขทุกข์ที่ทําให้สิ้นสุดลงได้
เหมือนตวงด้วยทะนาน ไม่มีสังสารวัฏที่ทําให้สิ้นสุดไปได้ด้วยอาการอย่างน้ีไม่มีความเสื่อมและความ
เจริญ ไม่มีการเลื่อนขึ้นสูงและเลื่อนลงตํ่า พวกคนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้วก็จักทํา
ที่สุดทุกข์ได้เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่ถูกขว้างไปย่อมคลี่หมดไปได้เองฉะนั้น”๒๐ ทิฏฐิน้ีจัดอยู่ในประเภท 
“นัตถิกวาท” คือเป็นแนวคิดที่ไม่เช่ือในเหตุปัจจัย ที่ทําให้สัตว์บริสุทธ์ิหรือเศร้าหมอง 

 ๓. อชิตเกสกัมพล มีทิฏฐิว่า “ทานไม่มีผล การบูชาไม่มีผล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลแห่ง 
วิบากกรรมที่ทําดีทําช่ัวไม่มี โลกน้ีไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาบิดาไม่มี สัตว์ผู้ผุดเกิดไม่มี สมณพราหมณ์
ผู้ดําเนินชองปฏิบัติชอบ ซึ่งกระทําโลกน้ีและโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้
งไม่มี ในโลกคนเราน้ีเป็นแต่ประชุมของมหาภูตทั้ง ๔ เมื่อทํากาลกิริยาธาตุดิน ไปตามธาตุดิน ธาตุนํ้า 
ไปตามธาตุนํ้า ธาตุไฟ ไปตามธาตุไฟธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรีย์ทั้งหลายย่อมเลื่อนลอยไปในอากาศ
คนทั้งหลายมีเตียงเป็นที่ ๕ จะหามเขาไปร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูกมีสีดุจสีนกพิราบ 
การเซ่นสรวงมีเถ้าเป็นที่สุด ทานน้ีคนเขลาบัญญัติไว้คนบางพวกพูดว่า มีผลๆ ล้วนเป็นคําเปล่า คําเท็จ 
คําเพ้อ เพราะกายสลายทั้งพาลทั้งบัณฑิตย่อมขาดสูญพินาศสิ้นเบ้ืองหน้าแต่ตายย่อมขาดสูญ”๒๑ ทิฏฐิ
น้ีจัดอยู่ในประเภท “อุจเฉทวาท” คือเป็นแนวคิดที่เช่ือว่า ชีวิตสัตว์ทั้งหลายขาดสูญ ไม่เกิดอีก ผล
กรรมไม่มีบุคคลหรือ ไม่มีเป็นแต่เพียงธาตุเท่าน้ันประชุมกัน 

 ๔. ปกุธกัจจายนะ มีทิฏฐิว่า “สภาวะ ๗ กองเหล่าน้ี ไม่มีแบบอย่าง อันใครทํา ไม่มีใคร
นิรมิต ไม่มีใครให้นิรมิต เป็นสภาพย่ังยืนต้ังมั่นดุจยอดภูเขา ต้ังอยู่มั่นดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กอง
เหล่าน้ันไม่หว่ันไหว ไม่แปรปรวน ไม่เบียดเบียนกันและกัน ไม่อาจให้เกิดสุข หรือทุกข์ หรือทั้งสุขและ
ทุกข์แก่กันและกัน สภาวะ ๗ กองเป็นไฉน คือ กองดิน กองนํ้า กองไฟ กองลม สุข ทุกข์ ชีวะ เป็นที่๗ 
สภาวะทั้ง ๗ กองน้ีไม่มีใครทํา ไม่มีแบบอย่างอันใครทํา ไม่มีใครนิรมิต เป็นสภาพยั่งยืนต้ังมั่นดุจยอด
ภูเขาต้ังมั่นดุจเสาระเนียดสภาวะ ๗ กองเหล่าน้ันไม่หว่ันไหวไม่แปรปรวน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่อาจให้
เกิดสุขหรือทุกข์แก่กันและกัน ผู้ฆ่าเองก็ดีผู้ให้ฆ่าก็ดีผู้ได้ยินก็ดี ผู้กล่าวให้ได้ยินก็ดี ผู้ทําให้เข้าใจความก็
ดี ไม่มีในสภาวะ ๗ กองน้ัน เพราะบุคคลจะเอาศาตราอย่างคมตัดศีรษะกันไม่เช่ือว่าใครๆ ปลงชีวิต

                                           
๑๙ที.สี. ๙/๙๔/๖๗. 
๒๐ที.สี. ๙/๑๖๘/๕๕-๕๖. 
๒๑ที.สี. ๙/๙๖/๗๑.  



๓๗ 
 
ใคร ๆ แต่เป็นศาตราสอดไปตามช่องแห่งสภาวะ ๗ กองเท่าน้ัน”๒๒ ทิฏฐิน้ีจัดอยู่ในประเภท “สัสสตวาท” 
และ “อุจเฉทวาท” คือเป็นแนวคิดที่เช่ือว่า สภาวะทั้ง ๗ กองสามารถดํารงอยู่โดยถาวร ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ไม่เช่ือกฎแห่งกรรม 

๕. นิครนถ์นาฏบุตร มีทิฏฐิว่า ตัวเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวร ๔ เป็นผู้ถึงที่สุดสํารวมและต้ังมั่น
แล้ว ดังคํากล่าวที่ว่า “พวกนิครนถ์ได้กล่าวกะเราว่า นาฎบุตรรู้ธรรมทั้งปวงเห็นธรรมท้ังปวง ยืนยัน
ทรรศนะหมดทุกส่วนว่า เมื่อเราเดินไปก็ดียืนก็ดีหลับก็ดีต่ืนก็ดีญาณทัศนะปรากฏอยู่ติดต่อเสมอไป 
นิครนถ์นาฏบุตรน้ันกล่าวอย่างน้ีว่า ดูกรนิครนถ์ทั้งหลาย ผู้เจริญบาปกรรมที่พวกท่านทั้งหลายทําแล้
วในกาลก่อนมีอยู่ ท่านทั้งหลายจะสลัดบาปกรรมน้ันเสียด้วยปฏิปทาอันประกอบด้วยการกระทําได้
ยากอันลําบากน้ี ข้อที่ท่านทั้งหลายสํารวมกายวาจาใจ บัดน้ี เป็นการไม่กระทําบาปกรรมต่อไปน้ี
เพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบะ เพราะไม่กระทํากรรมใหม่ความไม่ถูกบังคับ (ด้วยกรรม) ต่อไปจึงไม่ถูก
บังคับต่อไป ความสิ้นกรรมจึงมีเพราะสิ้นกรรมความสิ้นทุกข์จึงมีเพราะสิ้นทุกข์ความเวทนาจึงมีเพราะ
สิ้นเวทนา จักเป็นอันพวกท่านสลัดทุกข์ได ้ทั้งหมด”๒๓ ทิฏฐิน้ีจัดอยู่ในประเภท “ปุพเพกตเหตุวาท” 
คือแนวคิดที่เช่ือว่ากรรมเก่า มีผลต่อชีวิตปัจจุบัน จึงเน้นการขจัดกรรมเก่าโดยการประพฤติแบบ 
“อัตตกิลมถานุโยค” คือการบําเพ็ญตบะอย่างเคร่งครัด 

๖. สญชัยเวลัฏฐบุตร มีทิฏฐิว่า “ถ้ามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพว่า โลกหน้ามีอยู่หรือ ถ้าอาตม
ภาพมีความเห็นว่ามี ก็จะพึงทูลตอบว่ามีความเห็นของอาตมภาพว่าอย่างน้ีก็มิใช่อย่างน้ันก็มิใช่ อย่าง
อ่ืนก็มิใช่ ไม่ใช่ก็มิใช ่ มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ ถ้ามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพว่า โลกหน้าไม่มีหรือ ถ้าอาตม
ภาพมีความเห็นว่าไม่มี ก็จะพึงทูลตอบว่าไม่มี. . . ถ้ามหาบพิตรตรัสถามว่า สัตว์เบ้ืองหน้าแต่ตายเกิด
ก็มิใช่ ไม่เกิดก็มิใช่หรือ ถ้าอาตมาภาพมีความเห็นว่า เกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็มิใช่ ก็จะพึงตอบทูลว่าเกิดก็
ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่ อาตมภาพมีความเห็นว่าอย่างน้ีก็มิใช่ อย่างน้ันก็มิใช่ อย่างอ่ืนก็มิใช่ ไม่มีก็มิใช่มิใช่
ไม่ใช่ก็มิใช ่”๒๔ ทิฏฐิน้ีจัดอยู่ในประเภท “อมราวิกเขปะ” คือ เป็นแนวคิดที่มีวาทะส่ายไปส่ายมา
เหมือนปลาไหล ไม่มีจุดยืนเป็นของตนเองในปัญหาต่าง ๆ เช่น เมื่อถูกถามเรื่องโลกหน้า เรื่องผลกรรม
ดีกรรมช่ัว หรือเรื่องชีวิตหลังความตายว่า มีอยู่หรือไม่มี ก็จะตอบเลี่ยงไปเลี่ยงมา โดยใช้ความสามารถ
ทางตรรกะ โดยไม่พยายามยืนยันในเร่ืองเหล่าน้ันอย่างจริงจัง เพราะเช่ือว่า มนุษย์ไม่สามารถรู ้
ธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ ได้ย่ิงสิ่งที่เป็นจริงด้วยแล้ว ย่ิงไม่มีทางจะรู้ได้เลย หรือแม้ความรู้อาจ
จะเป็นแนวทางให้รู้ได้บ้าง เพ่ือกําจัดอัญญาณ คือ ความไม่รู้ แต่ความรู้เช่นน้ันหาใช่เป็นสิ่งน้ันจริงๆ 
ไม่เพราะความจริงแท้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความสามารถของมนุษย์ที่จะรับรู้ได้ เมื่อไม่สามารถรู้ความจริง

                                           
๒๒ที.สี. ๙/๙๙/๗๖. 
๒๓ม.มู. ๑๒/๒๑๙/๑๘๕. 
๒๔ที.สี. ๙/๙๙/๗๗. 



๓๘ 
 
สูงสุดได้ว่าเป็นอย่างไร การยืนยันในสิ่งใดสิ่งหน่ึงจึงเป็นไปไม่ได้คือ การไม่กล่าวยืนยันสิ่งหน่ึงสิ่งใดว่ามี
จริงน่ันเอง จัดเป็นอุจเฉททิฏฐิอย่างหน่ึง๒๕ 
  จากลัทธิหรือทิฏฐิของครูทั้งหก ที่ยกมาแสดงน้ัน ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของทิฏฐ ุปาทาน คือ ความ
ยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นในลัทธิ ทฤษฏี ความเห็นของตน ๆ ในแต่ละทิฏฐิ และไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไป
เช่ืออย่างอ่ืน เป็นความยึดมั่นในความเช่ือน้ันอย่างแน่นแฟ้น ซึ่งความเช่ือที่ผิด หรือ มิจฉาทิฏฐิน้ัน ก็จะมี
ผลต่อแนวคิด ทัศนคติ วีถีชีวิต พฤติกรรมที่แสดงออกของคนในสังคมด้วยลัทธิหรือทิฏฐิใด ๆ ถ้าหากว่าขัด
กับหลักคําสอนหรือหลักการที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ถือว่า เป็นทิฏฐ ุปาทานได้ทั้งสิ้น 

๓.๒.๓ สีลพัพตุปาทาน 
   สีลพัตตุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในศีลพรต หมายถึงการสมาทานศีลหรือการปฏิบัติกิจวัตร
พิเศษอย่างใด อย่างหน่ึงโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความขลัง ศักด์ิสิทธ์ิมีฤทธ์ิมีเดช มีสัมผัสพิเศษ เช่น คนที่
นับถือเจ้าแม่หรือเทพเจ้าบางตน ต้องรับประทานผักและผลไม้ ไม่รับประทานเน้ือ ด้วยเหตุผลว่า เจ้าแม่
หรือเทพเจ้าองค์น้ันไม่โปรดปราน หรือการสมาทาน ศีลห้า หรือศีลแปดเพ่ือให้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิรับรู้แล้วจะ
ได้รับสิ่งที่ตนปรารถนาเช่นการถือศีลสะเดาะเคราะห์ หรือบวชแก้บน ล้วน อยู่ในสีลพัตตปรามาส
ทั้งสิ้น แต่หากปฏิบัติตรงกันข้ามกับสิ่งน้ีอย่างมีเหตุผลเช่นการสมาทานศีลเพ่ือให้ชีวิตเป็นระเบียบ 
เพ่ือความสงบเย็นทั้งกาย วาจาและใจ เพ่ือให้สังคมสงบด้วย หรือจิตใจเป่ียมด้วยความกรุณาจนรู้สึก
เองว่า นอกจากไม่ฆ่าสัตว์ ไม่รังแกสัตว์แล้ว แม้เต่เน้ือสัตว์ก็แตะไม่ได้อีกแล้ว ปฏิบัติไปด้วยอํานาจของ
ความกรุณาโดยมิต้องการส่ิงใดในทางลึกลับ มาประสิทธ์ิประสาทสิ่งใดให้ นับเป็นการปฏิบัติศีลที่
ถูกต้อง และได้รับผลเป็นความสงบร่มเย็น๒๖ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงอธิบายคําว่า สีลัพพตุ
ปาทาน หมายถึง “ความยึดถือศีลและวัตรหรือศีลและพรต”๒๗ คําว่า ศีลวัตร ประกอบด้วยคํา ๒ คํา 
คือ ศีลคําหน่ึง และ วัตร อีกคําหน่ึง ศีล น้ันก็ได้แก่ความประพฤติหรือข้อที่ประพฤติวัตรน้ันก็ได้แก่ข้
อที่ปฏิบัติ บางทีเรียกว่าพรต ดังคํากล่าว บําเพ็ญพรต พรตก็มาจากวัตร ข้อที่ปฏิบัติน้ีเอง๒๘  

                                           
๒๕ภัชรบถ ฤทธ์ิเต็ม, “วิเคราะห์คําสอนที่ใช้เพิกถอนมิจฉาทิฏฐิก่อนการบรรลุธรรมของพุทธ

สาวก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๕๖.  

๒๖พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ,ดร., อุปาทาน ความยึดม่ัน ถือม่ัน, (ออนไลน์), อ้างแล้ว,  
๒๗สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, สัมมาทิฏฐิตามพระเถ

ราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ, อ้างแล้ว, หน้า ๘๑. 
๒๘เรื่องเดียวกัน. 



๓๙ 
 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของคําว่า สีลัพพตุปาทาน หมายถึงความยึด
มั่นในศีลพรต คือ หลักประพฤติ ข้อปฏิบัติ แบบแผน ระเบียบ วิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธี 
ต่าง ๆ ถือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น ๆ โดยสักว่ากระทําสืบ ๆ กันมาหรือปฏิบัติตาม ๆ กันไปอย่างงมงาย 
หรือโดยนิยมว่าขลัง ว่าศักด์ิสิทธ์ิ มิได้เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุ
และผล๒๙ และท่านได้อธิบายคําว่า ศีล และวัตร ไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ ว่า 
“ข้อที่จะต้องสํารวมระวังไม่ให้ล่วงละเมิด ช่ือว่าศีล ข้อที่พึงถือปฏิบัติ ช่ือว่าวัตร หลักความประพฤติ
ทั่วไปอันจะต้องรักษาเสมอกัน ช่ือว่า ศีล ข้อปฏิบัติพิเศษเพ่ือฝึกฝนตนให้ย่ิงขึ้นไป ช่ือว่าวัตร”๓๐  

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแปลคําน้ีเป็น ๒ ความหมายคือ “ความถือมั่นศีลพรตแห่งบุคคล” กับ 
“ศีลพรตอันถือมั่น” ในขณที่พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ให้นิยาม สีลัพพตุปาทาน ว่า “ความยึด
มั่นในการปฏิบัติผิด มีการปฏิบัติเย่ียงโคและสุนัข เป็นต้น”  

ในสมัยพุทธกาล มีเจ้าลัทธิมีทิฏฐิ หรือความเห็นผิดอยู่มากมาย และมีการสอนข้อ วัตร
ปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า สีลัพพตุปาทาน เช่น ศีลและวัตรของผู้บวชเป็นฤษีดาบส เมื่อลัทธิบูชาไฟก็ 
ทําการบูชาไปคือ ก่อกองไฟขึ้น ฤษีดาบสทั้งปวงก็มีศีล คือข้อที่ประพฤติหรือความประพฤติที่งดเว้น 
จากการกระทําบางอย่าง และมีวัตรคือข้อที่พึงปฏิบัติ ดังเช่นบูชาไฟดังกล่าวน้ัน ดังน้ีก็เป็นศีลและวัตร
ของฤษีดาบสทั้งกลาย นอกจากนี้ยังมีศีลและวัตรของศาสดาทั้งหลายภายนอกพุทธศาสนา ด่ังเช่นที่
แสดงไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนาถึงศาสดาภายนอกพุทธศาสนา ที่เรียกว่า ศาสดา ๖ จําพวก ซึ่งต่างก็ได้
สั่งสอนศีลและวัตรแก่สาวกทั้งหลายของตนในทางต่าง ๆ กัน แม้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางสุดโต่ง 
๒ ทางที่บรรพชิตผู้มุ่งจะตรัสรู้ไม่ควรที่จะส้องเสพปฏิบัติคือ กามสุขัลลิกานุโยค ความประกอบตนด้วย
ความสุขสุดสดช่ืนในทางกามและ อัตตกิลมถานุโยค ความปฏิบัติทรมานตนให้ลําบาก คือ ทําทุกรกิริยา 
ต่าง ๆ เหล่าน้ีก็ช่ือว่าเป็นศีลและวัตร ซึ่งศาสดาในภายนอกพุทธศาสนาสั่งสอนกัน และนอกจากน้ีก็ยัง
มีผู้ที่ยึดติดถือปฏิบัติในศีลวัตรที่แปลก ๆ ไปจากน้ีดังที่มีแสดงเล่าไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนา อันเรียกว่า 
โควัตร สุนัขวัตร โควัตรก็คือว่าถือปฏิบัติอย่างโค สุนัขวัตรก็คือว่าถือปฏิบัติอย่างสุนัขเป็นต้นว่าผู้ที่
ยึดถือปฏิบัติในโควัตรสุนัขวัตรก็ใช้เดิน ๔ ขาแบบสุนัขแบบโค ทํากิริยาอาการทําเสียงและบริโภคแบบ
สุนัขแบบโคเหล่าน้ีเรียกว่า โควัตร สุนัขวัตรในครั้งพุทธกาลถือศีลและวัตรกันแบบน้ีก็ยังมีและก็มีการ
แสดงเล่าว่า บางคนที่ถือโควัตรสุนัขวัตรได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า เมื่อปฏิบัติใน ศีล และวัตร 
แบบสุนัขแบบโค เมื่อสิ้นชีวิตไปจะไปเกิดเป็นอะไร พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า ก็ไปเกิดเป็นสุนัขไปเกิด

                                           
๒๙พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 

๑๘๗. 
๓๐สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), คัมภีร์วิสุทธิมรรค, อ้างแล้ว, หน้า ๙๑๙. 



๔๐ 
 
เป็นโคน่ันแหละ ด่ังน้ี เหล่าน้ีเป็นศีลและวัตรในภายนอกพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่มากมาย ซึ่งพระพุทธเจ้
าได้ทรงเว้นมาโดยลําดับ๓๑ 

จากการสืบค้นความหมายของคําว่า สีลัพพตุปาทาน พอจะสรุปได้ว่า สีลัพพตุปาทาน
หมายถึง การยึดมั่น ในศีลและวัตร หรือ ศีลและพรต รวมไปถึงข้อปฏิบัติของลัทธิภายนอก
พระพุทธศาสนาต่างๆ ที่ปรากฏในสมัยพุทธกาล เช่น ลัทธิการบูชายันต์ การอาบนํ้าชําระล้างบาปเป็
นต้น ซึ่งถือว่า เป็นสีลัพพตุปาทาน เพราะขาดความเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ) ในพระพุทธศาสนา 
เพราะเมื่อเห็นผิดก็นําไปสู่การปฏิบัติที่ผิดด้วย (สีลัพพตุปาทาน) ซึ่งไม่สามารถที่จะนําไปสู่ความพ้
นทุกข์ได้ ตามท่ี พร รัตนสุวรรณ ได้กล่าวไว้ว่า “ศีลและวัตรของศาสนาใดก็ตามท่ีขาดมรรคมีองค์ ๘  
ย่อมไม่อาจถือว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นกุศลกรรมอันนําไปสู่ความดับทุกข ์”๓๒ 
  ๓.๒.๔ อัตตวาทุปาทาน 
  อัตตวาทุปาทาน ความสําคัญมั่นหมายว่า ชีวิต เป็นตัวเป็นตน เป็นเรา เป็นเขา สําคัญมั่น
หมายชีวิต ทรัพย์สิน ลาภ ยศ สรรเสริญ และสุขว่า เป็นของเรา เป็นของเขา ความสําคัญมั่นหมายว่า 
เป็นเรา ปรากฏขึ้นมาในใจเมื่อไร ความรู้สึกว่า เราได้ เราเสีย เราเป็นสุข เราเป็นทุกข์ เราได้รับการ
สรรเสริญ เราได้รับการกดขี่หรือดูหมิ่น จะเป็นเหตุให้เกิดความ พอใจ ไม่พอใจ สมหวัง ผิดหวัง ได้รับ
สิ่งที่ปรารถนา เสียของรักไป ผู้ที่ทําหน้าที่แปลสัญญาณให้ออกมาเป็นสุขหรือทุกข์ล้วนมา จาก
ความสําคัญมั่นหมายว่า เรา ว่า ของเราน้ีเอง ในทางตรงกันข้ามขณะใดจิตบริสุทธ์ิไม่มีความสําคัญมั่น
หมายว่า เรา ว่าเขา ว่าตัวเรา ว่า ของเรา จิตปกติ ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ เป็นกลาง ไม่บวกไม่ลบ ขณะจิต
น้ันเรียกว่าจิตว่าง ไม่มีการปรุงแต่ง ไม่รก ไม่หนัก ไม่อึดอัด ไม่เครียด๓๓ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของ อัตตวาทุปาทาน หมายถึง การถือ
มั่นวาทะว่าตน คือความยึดถือสําคัญมั่นหมายว่า น่ันน่ีเป็นตน เช่น การมองเห็นเบญจขันธ์ เป็นอัต
ตาอย่างหยาบขึ้นมา เช่น ยึดถือมั่นหมายว่า น่ีเรา น่ันของเรา จนเป็นเหตุแบ่งแยกเป็นพวกเรา พวก
เขา และเกิดความถือพวก๓๔  

                                           
๓๑จิร รัดไสย์, “การศึกษาวิเคราะห์อุปาทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีผลกระทบต่อสังคม

พุทธไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๕๘. 

๓๒พร รัตนสุวรรณ, พุทธวิทยา เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักค้นคว้าทางวิญญาณ, 
๒๕๓๗), หน้า ๔๗๙-๔๘๐. 

๓๓พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ, ดร., อุปาทาน ความยึดม่ัน ถือม่ัน, (ออนไลน์), อ้างแล้ว. 
๓๔พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 

๓๙๘. 



๔๑ 
 

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค อธิบายความหมายของคําน้ีเป็น ๒ นัย คือ “สิ่งเป็นเหตุกล่าวเป็นเหตุถือ
มั่นซึ่งอัตตา” และ “สิ่งเป็นเหตุถือมั่นเพียงคําว่าอัตตา” ในขณะที่ อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา กล่าวว่า 
“สภาพที่เป็นเหตุกล่าวซึ่งอัตตา (ตัวตน) ที่เดียรถีย์กําหนดไว้ ๒๐ อย่างโดยอํานาจอัตตาท่ีแยกจาก
ขันธ์ และไม่แยกจากขันธ์ช่ือว่าอัตตวาทะ”๓๕ และอัตตวาทะน่ีเองที่เป็นอุปาทานอีกนัยหน่ึงอัตตวาทุ
ปาทาน หมายถึง ความติดใจยึดมั่นในขันธ์ ๕ ของตนและทั้งของผู้อ่ืนว่าเป็นเป็นตัวเป็นตน เป็นบุคคล 
เป็นเราเป็นเขา๓๖ ก็คือยึดมั่นใน สักกายทิฏฐิ น่ันเอง ซึ่งจําแนกรายละเอียดไปตามขันธ์ ๕ จึงเป็น 
สักกายทิฏฐิ ๒๐ ดังน้ี  

๑. รูปขันธ์เห็นว่า รูปเป็นตน ตนเป็นรูป รูปอยู่ในตน ตนอยู่ในรูป 
๒. เวทนาขันธ์ เห็นว่า เวทนาเป็นตน ตนเป็นเวทนา เวทนามีอยู่ในตน ตนมีอยู่ในเวทนา 
๓.  สัญญาขันธ์ เห็นว่า สัญญาเป็นตน ตนเป็นสัญญา สัญญามีอยู่ในตนตนมีอยู่ในสัญญา 
๔. สังขารขันธ์ เห็นว่า สังขารทั้งหลายเป็นตน ตนเป็นสังขาร สังขารทั้งหลายมีอยู่ในตน ตน

มีอยู่ในสังขาร 
๕. วิญญาณขันธ์ เห็นว่า วิญญาณเป็นตน ตนเป็นวิญญาณ วิญญาณมีอยู่ในตนตนมีอยู่ใน

วิญญาณ๓๗ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ทรงอธิบาย อัตตวาทุ

ปาทาน หมายถึง ความยึดมั่นในนามรูปหรือขันธ ์๕ ว่าเป็นตัวตน “เมื่อไม่พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้จัก 
ก็ย่อมจะมีความถือมั่นหรือความยึดถือ ความถือมั่นหรือความยึดถือน้ีจึงเรียกว่า อัตตวาทุปาทาน 
ความถือมั่นหรือความยึดถือวาทะว่าตน ก็คือยึดถือหรือถือมั่นสมมติบัญญัติ เมื่อไม่พิจารณาด้วยปัญญา 
ก็ทําให้มีความถือมั่นหรือยึดถือในสิ่งอันเป็นที่ต้ังแห่งสมมติบัญญัติน้ัน ว่าเป็นจริงมีจริง ดังเช่นเมื่อมี
ความยึดถือหรือถือมั่นในวาทะว่าตนในสมมติบัญญัติว่าตน ก็ทําให้หลงยึดถือในสิ่งอันเป็นที่ต้ังของ
สมมติบัญญัติน้ัน ว่าเป็นตนจริง ๆ”๓๘ 

นามรูปหรือขันธ์ ๕ ก็เป็นที่ต้ังของสมมติบัญญัติว่า อัตภาพหรืออัตตา และเมื่อเรียกกันเพลิน ๆ 
ไป ก็หลงยึดถือว่าเป็น อัตตาขึ้นเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้น ก็เป็นตัวเราขึ้นก่อน และเมื่อมีตัวเราก็ต้องมี

                                           
๓๕มหามกุฏราชวิทยาลัย, อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเป็น 

ภาษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๓๒๐. 
๓๖บุญมี เมธางกูร และบุษกร เมธางกูร, คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๘, 

หน้า ๖๑. 
๓๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๔. 
๓๘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, สัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบาย

ของท่านพระสารีบุตรเถระ, อ้างแล้ว, หน้า ๙๓. 



๔๒ 
 
ของเรา และเมื่อมีตัวของเราก็ต้องมีตัวของเขา ก็ต้องแยกออกไปด่ังน้ี เพราะฉะน้ันความยึดถืออัน
เรียกว่าอุปาทาน หรือความถือมั่นอันเรียกว่าอุปาทานน้ี จึงยึดถือในที่ต้ังของสมมติบัญญัติน้ีแหละ 
และโดยเฉพาะก็ที่ต้ังแห่งสมมติบัญญัติว่าอัตตา หรืออัตภาพ กายใจ นามรูปหรือขันธ์ ๕ อันน้ีว่าเป็
นตัวเรา ของเราขึ้น อุปาทานข้อน้ีสําคัญมาก ย่อมเป็นมูลของความยึดถืออ่ืนต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก 
และในทางพระพุทธศาสนาก็ได้มีคําเรียกความยึดถือดังกล่าวน้ีในข้อน้ีไว้หลายช่ือ เช่น  

เรียกว่า อัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นว่าอัตตาตัวตน ความตามเห็นว่าตัวเรา ของเรา  
เรียกว่า สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่ากายของตน 
เรียกว่า อัสมิมานทิฏฐิ มานะคือความสําคัญหมาย ทิฏฐิคือความเห็นว่าอัสมิเรามีเราเป็น 

หรือเรียกว่าอัสมิมานะ ความสําคัญหมายว่าเรามีเราเป็น๓๙ 
พุทธทาส ได้อธิบาย อัตตวาทุปาทาน ว่า ความยึดมั่น ด้วยความรู้สึกว่า ตน คือ มีความยึด

มั่นถือมั่น ในสิ่งที่ตนรู้สึก ว่าตน ว่าเป็นตัวเป็นตน แล้วแต่จะยึดถืออะไร ตามระดับสติปัญญาของผู้
ยึดถือเพียงร่างกายน้ี อาจจะยึดถือลึกเข้าไปถึงจิตใจ หรือรวมกันทั้งกายและใจหรืออาจจะมีแนวคิดอย่
างอ่ืน ซึ่งเขายึดเช่ือกันว่า มีสิ่งอ่ืนต่างหากไปจากกายและใจ ที่เรียกว่าตัวตน เมื่อมีความรู้สึกว่าตัว
เราอยู่ที่ไหน จะต้องว่ามีความรู้สึกว่าของเราท่ีน่ัน ความรู้สึกที่เป็นน้ี ในภาษาบาลี เรียกว่า อหังการ 
กับ มมังการ อหังการ คือการทําความยึดถือหรือรู้สึกหรือยึดถือว่า “ของเรา” มันเป็นของที่เกิดเอง 
ประจําอยู่ในใจ อย่างแน่นแฟ้น จนไม่มีความรู้สึกได้ว่าเป็น ของเพ่ิงเกิด หรือเกิดตามเหตุปัจจัย เพราะ
เหตุว่าเป็นกิเลสข้ันละเอียด นอนเน่ืองอยู่ในสันดาน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของ ๓ อย่าง คือ เรื่อง
กาม ทิฏฐิ และเรื่องความงมงายเพราะฉะน้ัน ใครๆ หรือแม้แต่เด็กเล็กๆ เราก็จะเห็นได้ว่าเขามีความรู้
สึก ที่เป็น อหังการ และมมังการอยู่ด้วยกันทั้งน้ันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจในเมื่อเรารู้สึกของเราเอง 
ก็เป็นภาษาหยาบ ๆ ว่าตัวกูหรือของกู๔๐ 

จากคํานิยามความหมายของ คําว่า อัตตวาทุปาทาน จะเห็นได้ว่า ตัวทิฏฐิเองยึดมั่นในขันธ์ทั้ง ๕ 
ว่าเป็นอัตตา ซึ่งคําวาอัตตาน้ีเป็นบัญญัติของปรมัตถธรรมที่มีสภาวะได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ซึ่งประชุมกันขึ้นมา จึงบัญญัติว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนได้ ซึ่งตรงกับที่สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงอธิบายไว้และสอดคล้องกับที่ท่านพุทธทาสได้อธิบาย
ไว้ด้วย ฉะน้ันอัตตวาทุปาทาน จึงหมายถึงความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง ๕ น่ันเองว่าเป็นตัวตน 

 
 
 

                                           
๓๙เรื่องเดียวกัน, หน้้า ๙๔-๙๕. 
๔๐พุทธทาสภิกขุ, คู่มือพ้นทุกข์ฉบับสมบูรณ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔๒ - ๒๔๓, ๒๔๖. 



๔๓ 
 
ตารางที่ ๓.๑ เหตุในการให้ยึดม่ันขันธ์ ๕ ว่าเปน็อัตตา (อัตตานุทิฎฐิ)  

 
พอสรุปได้ว่า พระพุทธองค์ทรงตั้งปัญหาว่า เมื่อมีอะไรเพราะอาศัยอะไรและเพราะยึดอะไร

จึงยึดมั่นว่า มีอัตตา คําตอบของปัญหานี้คือเมื่อมีขันธ์๕ เพราะอาศัยขันธ์ ๕ เพราะยึดมั่นในขันธ์ ๕ 
จึงสรุปว่ามีอัตตาถ้าปราศจากขันธ์ ๕ แล้วก็ไม่มีการยึดมั่นว่ามีอัตตา๔๑ 

 

๓.๓ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอุปาทานกับหลักพุทธธรรมข้ออ่ืน ๆ 
  สาระสําคัญของตอนน้ีจะนําเสนอคําอรรถาธิบายถึงความสัมพันธ์ของ อุปาทาน กับข้อธรรม
อ่ืน ๆ เพ่ือให้เข้าใจอุปาทานในแง่มุมต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีขอบเขตกว้าง
ขวาง มีความสัมพันธ์สอดคล้องกลมกลืนกันกับหลักธรรมข้ออ่ืนๆ หลักธรรมแต่ละข้อสามารถเช่ือมโยง
สัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กัน อุปาทาน จัดเป็นกิเลสอย่างหน่ึง ซึ่งทําให้สัตว์ทั้งหลายต้องตกอยู่ในวัฏฏ
สงสารจนหาที่สุดมิได้ เป็นปัจจัยให้เกิดภพ ที่ต้องทําให้สัตว์ทั้งหลายเกิดมา และประสบทุกข์อยู่ร่ําไป 
พระพุทธองค์ ได้ทรงตรัส อุปาทาน ไว้ในหลายแห่งในพระไตรปิฏก อุปาทาน มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์
กับหลักธรรมที่สําคัญอ่ืน ๆ ดังน้ี 

๓.๓.๑ อุปาทานสัมพันธ์กับกฎปฏิจจสมุปบาท 
ในฐานะที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดข้อธรรมอ่ืน ๆ หลักปฏิจจสมุปบาท เป็นกระบวนการของ

ธรรมชาติซึ่งอาศัยกัน และเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกัน ปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมซึ่งพระพุทธเจ้
าทรงแสดงความเป็นไปของกฎธรรมชาติ หรือความจริงอันมีอยู่ตามธรรมดา เป็นสภาวะธรรมชาติที่ไม่
เก่ียวกับการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า ดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็
ตาม ธาตุน้ันคือ ความต้ังอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดาก็คงต้ังอยู่อย่างน้ัน ตถาคตรู้บรรลุ

                                           
๔๑จรูญ วรรณกสิณานนท์, “ศึกษาวิเคราะห์ การปฎิเสธอัตตา ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๔๗, หน้า ๔๖. 

เม่ือมีอะไร เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดอะไร จึงสรุปว่า 
 เมื่อมีรูป(ร่างกาย) 
 เมื่อมีเวทนา 
 เมื่อมีสญัญา 
 เมื่อมีสังขาร 
 เมื่อมีวิญญาณ 

  อาศัยรูป 
  อาศัยเวทนา 
  อาศัยสญัญา 
  อาศัยสังขาร 
  อาศัยวิญญาณ 

  ยึดมั่นในรูป 
  ยึดมั่นในเวทนา 
  ยึดมั่นในสัญญา 
  ยึดมั่นในสังขาร 
  ยึดมั่นในวิญญาณ 

มีอัตตา 
มีอัตตา 
มีอัตตา 
มีอัตตา 
มีอัตตา 



๔๔ 
 
ธาตุน้ันว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ครั้นรู้บรรลุแล้วจึงบอก แสดงบัญญัติกําหนด เปิดเผย จําแนก ทําให้ 
ง่ายว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ตถาคตเกิดขึ้น ก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุน้ันคือความต้ังอยู่ตามธรรมดา 
ความเป็นไปตามธรรมดา ก็คงต้ังอยู่อย่างน้ัน”๔๒ และพระพุทธพจน์ว่า “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้น้ัน
ช่ือว่าเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันช่ือว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท”๔๓ 

ความหมายและองค์ธรรมของปฏิจจสมุปบาท พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ใน
หนังสือพุทธธรรมเพ่ือง่ายแก่การเข้าใจโดยสังเขปดังน้ี 

๑. อวิชชาคือ ความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่รู้เท่าทันตามสภาวะ หลงไปตามสมมติ
บัญญัติ ความไม่รู้ที่แฝงอยู่กับความเช่ือถือต่าง ๆ ภาวะขาดปัญญา ความไม่เข้าใจเหตุผล การไม่ใช้ 
ปัญญา หรือปัญญาไม่ทํางานในขณะน้ัน ๆ 

๒. สังขาร คือ ความคิดปรุงแต่ง ความจงใจ มุ ่งหมาย ตัดสินใจ และการที่แสดงเจตนา
ออกเป็นการกระทําการจัดสรรกระบวนการความคิด และมองหาอารมณ์มาสนองความคิด โดยสอด
คล้องกับพ้ืนนิสัย ความถนัด ความโน้มเอียง ความเช่ือถือ และทัศนคติของตน ตามที่ได้สั่งสมไว้ การ
ปรุงแต่งจิต ปรุงแต่งความคิดหรือปรุงแต่งกรรมด้วยเครื่องปรุงคือคุณสมบัติต่างๆ ที่เป็นความเคยชิน
หรือได้สั่งสมไว้ 

๓. วิญญาณ คือ ความไม่รู้ต่ออารมณ์ต่างๆ คือ เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส รู้ต่ออารมณ์
ที่มีในใจ ตลอดจนสภาพพ้ืนเพของจิตใจในขณะน้ันๆ 

๔. นามรูป คือ ความมีอยู่ของรูปธรรมและนามธรรม ในความรับรู้ของบุคคลภาวะที่ร่างกาย
และจิตใจทุกส่วนอยู่ในสภาพท่ีสอดคล้อง และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือตอบสนองในแนวทางของวิญญาณที่
เกิดขึ้นน้ัน ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและจิตใจที่เจริญหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพจิต 

๕. สฬายตนะ คือ ภาวะที่อายตนะที่เก่ียวข้อง ปฏิบัติหน้าที่โดยสอดคล้องกับสถานการณ์น้ัน ๆ 
๖.  ผัสสะ คือ การเช่ือมต่อความรู้กับโลกภายนอกการรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ 
๗.  เวทนา คือ ความรู้สึกสุขสบายถูกใจ หรือทุกข์ไม่สบาย หรือเฉย ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ 
๘.  ตัณหา คือ ความอยาก ทะยานร่านรนหาสิ่งอํานวยสุขเวทนา หลีกหนีสิ่งที่ก่อทุกขเวทนท 

โดยอาการ ได้แก่ อยากได้ อยากเป็น อยากคงอยู่น้ัน ๆ ย่ังยืนตลอดไป อยากให้ดับสูญ พินาศไปเสีย 
๙.  อุปาทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาที่ชอบหรือชัง รวบรั้งเอาสิ่งต่าง ๆ และภาวะชีวิตที่

อํานวยเวทนาน้ันเข้าผูกพันกับตัวความยึดมั่นต่อสิ่งที่ก่อให้เกิดเวทนาที่ชอบหรือไม่ชอบ จนเกิดท่าทีหรือ
ตีราคาต่อสิ่งต่าง ๆ ในแนวทางที่เสริมหรือสนองตัณหาของตน 

                                           
๔๒อง.เอกก. ๒๐/๑๓๗/๓๘๕. 
๔๓ม.มู. ๑๒/๓๐๖/๓๓๘.  



๔๕ 
 

๑๐.  ภพ คือ กระบวนพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงออก เพ่ือสนองตัณหาอุปาทานน้ัน และภาวะ
ชีวิตที่ปรากฏเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง โดยสอดคล้องกับอุปาทาน และกระบวนพฤติกรรมน้ัน 

๑๑.  ชาติ คือ การเกิดความตระหนักในตัวตนว่าอยู่ หรือไม่ได้อยู่ในภาวะชีวิตน้ัน หรือไม่ได้ 
ไม่ได้ เป็นอย่างน้ัน ๆ การเข้าครอบครองภาวะชีวิตน้ันหรือเข้าสวมเอากระบวนพฤติกรรมน้ัน โดยการ
ยอมรับตระหนักขึ้นมาว่า เป็นภาวะชีวิตของตน เป็นกระบวนพฤติกรรมของตน 

๑๒.  ชรามรณะ คือ ความสํานึกในความขาด พลาด หรือพรากแห่งตัวตนจากภาวะชีวิตอัน
น้ัน ความรู้สึกว่าตัวตนถูกคุกคามด้วยความสูญสิ้นสลาย หรือ พลัดพรากจากภาวะชีวิตน้ัน หรือจาก
การได้มีได้เป็นอย่างน้ันๆ จึงเกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกข์โทมนัส อุปายาส พ่วงมาด้วยคือ รู้สึกคับแคบ 
ขัดข้อง ขุ่นมัว แห้งใจ หดหู่ ซึมเซา ไม่สมหวัง กระวนกระวาย และทุกขเวทนาต่าง ๆ๔๔ 
  อุปาทานจัดเป็นองค์ธรรมหน่ึงในหลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งมีตัณหาเป็นปัจจัยและยังเป็นปั
จจัยให้ภพเกิด และภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติเป็นลําดับ ความเป็นปัจจัยกันของธรรมในปัจจฏิจจสมุป
บาทเหล่าน้ีสามารถ แบ่งออกได้เป็น ๒ สาย คือ 

๑)  สายเกิด เรียกว่า สมุทยวาร คือ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า มิจฉา
ปฏิปทาหมายถึง ทางปฏิบัติที่ผิด ฝ่ายสมุทยวาร คือ การแสดงกระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์ดังน้ี 

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี 
เพราะอุปาทานเป็น ปัจจัย ภพจึงมี 
เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี 

  เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะโสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (ความครํ่าครวญ) ทุกข์ 
(ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความทุกข์ใจ) และอุปายาส (ความคับแค้นใจ) จึงมีความเกิดขึ้นแห่งกอง
ทุกข์ทั้งมวลน้ี มีได้ด้วยประการฉะน้ี๔๕ 

                                           
๔๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐๙ - ๑๑๐.  
๔๕วิ.ม. ๔/๑/๒. 



๔๖ 
 

๒)  สายดับ เรียกว่า นิโรธวาร คือ ความดับไปแห่งกองทุกข์ทั้งมวล เรียกอีกอย่างหน่ึงได้ว่า 
สัมมาปฏิปทาหรือการปฏิบัติที่ถูก ฝ่ายสมุทยวาร คือการแสดงกระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์ดังน้ี 

เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ 
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 
เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 
เพราะชาติดับ ชรา มรณะโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัส และอุปายาส จึงดับ ความดับแห่ง  
กองทุกข์ทั้งมวลน้ีมีได้ด้วยประการฉะน้ี๔๖  

จากความสัมพันธ์ของอุปาทาน ในฐานะที่เป็นปัจจัยให้เกิดภพ ในฝ่ายของสมุทยวาร หรือสาย
เกิด เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุปาทานเป็นปัจจัยให้ภพเกิด และในฝ่า
ยของนิโรธวาร แสดงว่า เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ หรือการอิงอาศัยกันตามเหตุปัจจัยลักษณะน้ี 
กล่าวอีกอย่างหน่ึงได้ว่า อุปาทาน เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมของภพ และภพเป็น ปฏิจจสมุปปันน
ธรรม ของอุปาทาน คําว่า ปฎิจจสมุปบาท หมายถึง ความเป็น ปัจจัย คําว่า ปฏิจจสมุปปันนธรรม 
หมายถึง ความเป็นผล ดังที่พระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ว่า “ธรรมที่เป็นปัจจัยทั้งหลายพึงทราบว่า 
ช่ือปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่เกิดเพราะปัจจัยทั้งหลายน้ัน พึงทราบช่ือว่า ปฏิจจสมุปปันนธรรม”๔๗ 

จากข้อความดังกล่าวแสดงว่า อุปาทาน เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรม (เป็นปัจจัย) ของภพ และ
ภพก็เป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม (เป็นผล) ของอุปาทาน น่ันเองเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง 
อุปาทาน กับ องค์ปฏิจจสมุปบาทองค์อ่ืนๆ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงขอนําเอาการอธิบายปฏิจจสมุปบาท
ที่แสดงเป็นหลายนัยต่างๆ มาอธิบายดังน้ี 
  ๑) อัทธาหรือกาล ๓ คือ 

๑. อดีต  = อวิชชา สังขาร  

                                           
๔๖วิ.ม. ๔/๑/๒-๓. 
๔๗วิสุทฺธิ. ๓/๒๒๓. 



๔๗ 
 

๒.  ปัจจุบัน = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ 
๓.  อนาคต = ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะเป็นต้น 

การอธิบายในลักษณะน้ี เป็นการอธิบายแบบข้ามภพชาติ ซึ่งแบ่งองค์ปฏิจจสมุปบาท ไว้ตาม
กาลท้ัง ๓ คืออดีต ปัจจุบัน และอนาคต อุปาทาน จัดอยู่ในปัจจุบันกาลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดต่อไปใน
อนาคต คือ ชาติ ชรา มรณะเป็นต้น 

๒) สังคหะหรือสังเขป ๔ คือ 
  ๑. อดีตเหตุ = อวิชชา สังขาร 
  ๒. ปัจจุบันผล = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
  ๓. ปัจจุบันเหตุ = ตัณหาอุปาทาน ภพ 
  ๔. อนาคตผล = ชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น 

การอธิบายในลักษณะน้ี อุปาทาน จัดอยู่ในปัจจุบันเหตุคือเป็นเหตุในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดผลใน
อนาคต คือ ชาติชรามรณะ ในขณะที่อวิชชา กับสังขาร จัดว่าเป็นอดีตเหตุที่ได้กระทําแล้ว ซึ่งทําให้
เกิดผลในปัจจุบันที่เป็นอยู่ ประสบอยู่ได้แก่วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เพ่ือเป็นปัจจัย
แก่ตัณหาและอุปาทาน อันจะเป็นปัจจุบันเหตุต่อไป 
  ๓) อาการ ๒๐ คือ 
 ๑. อดีตเหตุ ๕ = อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ 
 ๒. ปัจจุบันผล ๕ = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ( = ชาติชรามรณะ) 
 ๓. ปัจจุบันเหตุ ๕ = อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ 
 ๔. อนาคตผล ๕ = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ( = ชาติชรามรณะ) 

ต่อเน่ืองจากข้อที่ ๒ องค์ธรรม ในปฏิจจสมุปบาทท้ัง ๑๒ องค์ สามารถจัดเข้าในเหตุและผล 
ทั้งใน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต การอธิบายในลักษณะน้ี อุปาทานจัดว่าเป็นทั้งอดีตเหตุและปัจจุบัน
เหตุต่างกันเพียงช่วงของเวลาเท่าน้ัน 

๔) วัฏฏะ ๓ หรือไตรวัฏฎ์ 
๑. อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นกิเลส คือตัวสาเหตุผลักดันให้คิดปรุงแต่งกระทําการต่าง ๆ 

เรียกว่า กิเลสวัฏฏ์ 
๒. สังขาร (กรรม) ภพ เป็น กรรม คือกระบวนการกระทําหรือกรรมทั้งหลายที่ปรุงแต่ง 

ชีวิตให้เป็นไปต่าง ๆ เรียกว่า กรรมวัฏฏ์ 
๓. วิญญาณ นามรูป สฬายตนะผัสสะ เวทนาเป็นวิบาก คือสภาพชีวิต ที่เป็นผลแห่งการ

ปรุงแต่งของกรรมและกลับเป็นปัจจัยเสริมสร้างกิเลสต่อไปได้อีก เรียกว่า วิปากวัฏฏ์๔๘ 

                                           
๔๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒. 



๔๘ 
 

การอธิบาย ปฏิจจสมุปบาท เป็นวงจร หรือไตรวัฏฏ์ (วน ๓) น้ี เป็นการจัดองค์ของ ปฏิจจสมุปบาท
ลงในแต่ละ ข้อคือวงจรของกิเลส กรรม และวิบาก อุปาทาน จัดว่าเป็นกิเลสวัฏฏ์ ซึ่งหมุนไปสู ่
กรรมวัฏฏ์ คือ  ภพ (กรรมภพ) เพ่ือนําไปสู่วิบากวัฏฏ์ คือ ผลของกรรม ได้แก่ วิญญาณ นามรูป 
สฬายตนะผัสสะเวทนา น่ันเอง 

๓.๓.๒ อุปาทานสัมพันธ์กับหลักไตรลักษณ์ 
อุปาทานสัมพันธ์กับหลักไตรลักษณ์ในฐานะที่เป็นสภาวะที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตา ไตร

ลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เป็นสามัญทั่วไป ๓ ประการ คือ (อนิจฺจตา ความเป็นของไม่เที่ยง ทุกขตา 
ความเป็นทุกข์ อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน) ไตรลักษณ์เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า สามัญลักษณ์ คือ 
ลักษณะที่เสมอกันแก่ สังขารธรรมทั้งปวง เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงความเป็นธรรม
ดาของสังขารทั้งหลาย ได้แก่ สิ่งที่เกิดจากเหตุอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุสลายสิ่งน้ันก็พลอยสลาย
ไปด้วยสังขารธรรมน้ีเกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า สังขตธรรม คือ ธรรมที่อาศัยเหตุปั
จจัยปรุงแต่ง ได้แก ่ขันธ์ ๕ ตรงข้ามกับอสังขตธรรม เรียกอีกอย่างหน่ึงว่าวิสังขารธรรม ซึ่งเป็นธรรมที่
ไม่ได้อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเลยได้แก่ นิพพานธรรม (สิ่ง) ทั้งปวงในพระพุทธศาสนาแบ่งออก
ได้เป็น ๒ ประการ คือ 

๑. สังขตธรรม (สังขารธรรม) ได้แก่ สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งคือขันธ์ ๕ ทั้งหมด 
๒. อสังขตธรรม (วิสังขารธรรม) ได้แก่ สิ่งที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง คือ นิพพาน๔๙ 
สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ แต่อสังขตธรรมหรือวิสังขารธรรมคือ

นิพพาน ไม่ขึ้นต่อสภาวะเช่นน้ี อนัตตาเท่าน้ัน เป็นลักษณะร่วมที่มีทั้งในสังขตธรรม และอสังขตธรรม 
กฎของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ครอบคลุมลักษณะของสรรพสิ่ง เป็นกฎของ

ธรรมชาติ ไม่ได้มใีครบังคับบัญชาให้เป็นไป แต่สัตว์ทั้งหลายยังไม่เห็นถูกตามสภาวะของธรรมทั้งหลาย
เหล่าน้ียังเข้าใจผิดแย้งกับหลักธรรมดังกล่าวเช่น เห็นว่าสังขารทั้งหลายเที่ยงแท้ เป็นสุข และเห็นว่าเป็
นตัวเรา ของเราอยู่ ความคิดเช่นน้ี ในพระพุทธศาสนา เรียกว่าวิปลาส คือ ความเห็น (ทิฏฐิ) ที่
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ถือเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือ เห็นผิดจากความจริง และยึดมั่นในความเห็น
วิปลาสน้ัน จนเคยชิน (ทิฏฐ ุปาทาน)  

วิปลาส มี  ๓ อย่างคือ 
๑. สัญญาวิปลาส สัญญาคลาดเคลื่อน หมายรู้ผิดพลาดจากความเป็นจริง 
๒. จิตวิปลาส จิตคลาดเคลื่อน ความคิดผิดพลาดจากความเป็นจริง 
๓. ทิฏฐิวิปลาส ทิฏฐิคลาดเคลื่อน ความเห็นผิดพลาดจากความเป็นจริง 
 

                                           
๔๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕. 



๔๙ 
 
  วิปลาส ความรู้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทั้ง ๓ ประการ จะเป็นไปใน ๔ ลักษณะ คือ  
  ๑. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ในสิ่งไม่เที่ยง ว่าเที่ยง 
  ๒. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข 
  ๓. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ในสิ่งที่มิใช่ตัวตน ว่าเป็นตัวตน 
  ๔. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ในสิ่งที่ไม่งาม ว่างาม”๕๐ 

ความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือทิฏฐิวิปลาสน้ัน ถือว่าเป็นทิฏฐ ุปาทานอย่าง
หน่ึง เพราะเมื่อมีความเห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยง ว่าเที่ยง เป็นต้น ย่อมเกิดความยึดมั่นอย่างน้ัน เช่น เมื่อเห็น
ผิด (ทิฏฐิวิปลาส) ว่าร่างกายเป็นตัวตน เป็นตัวเรา ตัวเขา (อัตตวาทุปาทาน) เมื่อเห็นผิดว่าสิ่งที่ไม่งาม 
ว่าเป็นของงาม ย่อมยึดมั่นในความงามน้ัน (กามุปาทาน) และเมื่อเห็นสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยง ว่าเป็
นของเท่ียง และเห็นผิดในสังขารทั้งหลายท่ีเป็นทุกข์ ว่าเป็นสุขย่อมจะหาทางปฏิบัติเพ่ือทําให้ตัวเอง
เสพเสวยความสุขน้ันตลอดไป (สีลัพพตุปาทาน) ทั้งน้ีย่อมขัดแย้งกับกฎไตรลักษณ์โดยสิ้นเชิง เพราะ
ตามกฎของไตรลักษณ์สรรพสิ่งล้วนเป็นอนัตตาขึ้นช่ือว่าขันธ์ห้าแล้ว ทั้งที่เป็น อดีต อนาคตและปัจจุบัน 
ภายใน ภายนอก หยาบละเอียด เลวหรือประณีต ใกล้ไกลก็ตาม ควรพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
อันชอบอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา แม้ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น๕๑ 

๓.๓.๓ อุปาทานสัมพันธ์กับหลักอริยสัจ ๔  
อริยสัจ ๔ เป็นธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ และทรงประกาศพระพุทธศาสนาเพ่ือประโยชน์

แก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ทรงตรัสสอนพุทธบริษัททั้งหลายเพ่ือความรู้แจ้ง 
สัจธรรมตามความเป็นจริง คําสอนทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนน้ันล้วนแต่เป็นไปเพ่ือดับทุกข์
ทั้งสิ้น อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค น้ัน เป็นหลักธรรมสําคัญที่ครอบคลุมคําสอนทั้งหมดใน
พระพุทธศาสนา ดังที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า “รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดิน 
รอยเท้าเหล่าน้ันทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่า เป็นยอดของรอยเท้าเหล่
าน้ัน เพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่แม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันน้ันเหมือนกัน นับเข้าใน
อริยสัจ ๔”  

พุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสอริยสัจ ๔ กับพระภิกษุทั้งหลายไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ น้ีตามเป็นจริงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้นาม เรียกว่า เป็นอริย”๕๒ 

                                           
๕๐องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๙/๖๖. 
๕๑ม.มู. ๑๒/๓๙๕/๔๒๖. 
๕๒สํ.ม. ๑๙/๑๗๐๓/๕๔๓ 



๕๐ 
 

“ภิกษุทั้งหลาย ข้อน้ีแลเป็นทุกขสมุทัยอริยสัจ คือตัณหาที่ทําให้มีภพใหม่ประกอบ 
ด้วยความเพลินและความติดใจ คอยเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์น้ัน ๆ ได้แก่ กามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา” 

“ภิกษุทั้งหลาย ข้อน้ีแลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจ คือ การที่ตัณหานั้นแลดับไปได้
ด้วยการสํารอกออกหมด ไม่มีเหลือ การสละเสียได้ สลัดออก พ้นไปได้ ไม่หน่วงเหน่ียว
พัวพัน” 

“ภิกษุทั้งหลาย ข้อน้ีแลเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คืออริยมรรคมี
องค์ ๘ น้ีแหละ ได้แก่ สัมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ” 

 
จากพุทธพจน์ดังกล่าว อริยสัจ ๔ ข้อที่จัดว่าเป็นทุกข สมุทัย อริยสัจ ในพุทธพจน์น้ีพระองค์

ทรง ตรัสไว้ว่า ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ส่วนทุกข์ (อุปาทานขันธ์ ๕) ได้จัดเป็นส่
วนผลท่ีมาจากทุกขสมุทัยอริยสัจ อันได้แก ่ ตัณหาท้ัง ๓ ทุกข์ในอริยสัจหมายถึงทุกข์ที่เกิดจาก
อุปาทานขันธ์ ๕ (การยึดมั่นขันธ์ทั้ง ๕ คือรูป เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณ ว่าเป็นสัตว์บุคคล ตัวตน) 
อันเน่ืองมาจากตัณหา ถ้าปราศจากอุปาทานขันธ์๕ หรือการยึดมั่นในขันธ์ ๕ แล้วทุกข์ในอริยสัจก็จะ
เกิดขึ้นไม่ได้เลย และการที่จะดับทุกข์ได้น้ันต้องดับที่เหตุแห่งทุกข์ คือ ตัณหา ๓ ดังพุทธพจน์ที่ว่า 

 “ดูกรภิกษุทั้งหลายข้อน้ีเป็นทุกขอริยสัจ คือ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความ
แก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่
เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่ง
น้ันก็เป็นทุกข์ โดยย่นย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันย่ิง 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อน้ีเป็นทุกข์ สมุทัย อริยสัจ คือ ตัณหาอันทําให้เกิดอีก ประกอบด้
วยความเพลิดเพลินและกําหนัด มีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์น้ัน ๆ คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา ธรรม ๓ ประการน้ีแลที่เธอทั้งหลายควรละ”๕๓ 

 
ในพระสูตรน้ี ได้แสดง กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ว่าเป็น สมุทัย และอริยสัจ ส่วน

อุปาทาน ได้จัดไว้ในส่วนข้อที่เป็น ทุกข์ และอริยสัจ คือ อุปาทานขันธ์ ๕ โดยสรุป แต่เมื่อพิจารณา
ตามหลักปัจจยาการโดยสายเกิดทุกข์แล้วจะเห็นว่าอุปาทานจัดว่าอยู่ในส่วนของทุกข์ สมุทัย และ
อริยสัจ ด้วยดังปรากฏในติตถายตนสูตร กล่าวถึง ทุกข์ สมุทัย อริยสัจ ว่าดังน้ี 

 
 

                                           
๕๓สํ.ม. ๑๒/๑๐๘๑/๕๙๒. 



๕๑ 
 

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงม ีเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผสัสะจึงม ี
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี 
เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ

ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส กองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างน้ี
เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจ๕๔ 

 
จากพระสูตรน้ีจะเห็นได้ว่า ตัณหา และอุปาทาน จัดเข้าในทุกข์ สมุทัย อริยสัจ คือ เป็นเหตุให้

เกิดทุกข์ ตามหลักแห่งเหตุปัจจัย และเมื่ออธิบายหลักปฏิจจสมุปบาท ตามนัยแห่งสังคหะ หรือสังเขป ๔ 
ซึ่งจัดเหตุและผล   เข้าในกาลทั้งสาม ตัณหา อุปาทาน และภพ ก็จัดเข้าในปัจจุบันเหตุ ซึ่งจะเป็น 
ปัจจัยให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับพุทธพจน์ว่า 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อน้ีเป็นทุกขอริยสัจ คือ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความ
แก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่
เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่ง
น้ันก็เป็นทุกข ์” 

 
๓.๓.๔ อุปาทานสัมพันธ์กับหลักขันธ์ ๕ 
ขันธ์ ๕ หรือเบญจขันธ์ คือ กองแห่งรูปธรรมและนามธรรมห้าหมวดที่ประชุมกันเข้าเป็น 

หน่วยรวม ซึ่งบัญญัติเรียกว่า สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เป็นต้น๕๕ เป็นองค์ประกอบของสังขารธรรม
ทั้งปวง ได้แก่รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์  

รูป (Corporeality) ได้แก่ ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด ร่างกาย  และพฤติกรรม
ทั้งหมดของร่างกาย หรือสสารและพลังงานฝ่ายวัตถุ  พร้อมคุณสมบัติ  และพฤติการณ์ต่าง ๆ  ของ
สสารพลังงานเหล่าน้ัน 

เวทนา (Feeling หรือ Sensation) ได้แก่ความรู้สึกสุข ทกข์หรือเฉย ๆ ซึ่งเกิดจากผัสสะทาง
ประสาททั้ง ๕ และทางใจ 

                                           
๕๔องฺ.ติก. ๒๐/๖๒/๒๔๒. 
๕๕พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 

๑๘๙.  



๕๒ 
 

สัญญา (Perception) ได้แก่ ความกําหนดได้หรือหมายรู้ คือ กําหนดรู้อาการเครื่องหมาย
ลักษณะต่าง ๆ อันเป็นเหตุให้จําอารมณ์ (object) น้ัน ๆ ได้ 

สังขาร (Mental Formations) หรือ (Volitional Activities) ได้แก่ องค์ประกอบหรือ
คุณสมบัติต่างๆ ของจิตมีเจตนาเป็นตัวนํา ซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือช่ัวหรือเป็นกลาง ๆ นึกคิดในใจ และการ
แสดงออกทางกาย วาจา ให้เป็นไปต่าง ๆ เป็นที่มาของกรรม เช่น ศรัทธา สติ หิริ โอตตับปะ เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ปัญญา โมหะ โลภะ โทสะ มานะ ทิฐิ อิสสา มัจฉริยะเป็นต้น เรียกรวมง่าย ๆ  
ว่าเป็นเคร่ืองปรุงแต่งจิต เครื่องปรุงแต่งความคิด เครื่องปรุงแต่งของกรรม 

วิญญาณ (Consciousness) ได้แก่ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาทท้ัง ๕ และทางใจ คือ การ
เห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การรู้สัมผัสทางกาย และการรู้อารมณ์ทางใจ๕๖ 

ขันธ์ทั้ง ๕ น้ีแบ่งได้ออกเป็น ๒ อย่าง คือ นามขันธ์ ๔ และรูปขันธ์ ๑ รูปขันธ์ ประกอบด้วย 
อายตนะ ภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ รวมเป็นอายตนะ ๑๒ และเพ่ิม วิญญาณ ๖ (จัดเป็น 
วิญญาณขันธ์) ซึ่งอาศัยอายตนะภายในและภายนอกเกิดเมื่อมีการกระทบสัมผัสรวมเป็น ๑๘ เรียกว่า 
ธาตุ ๑๘ ดังน้ี๕๗ 

๑. จักขุธาตุ  ๒. รูปธาตุ  ๓. จักขุวิญญาณธาตุ 
๔. โสตธาตุ ๕. สัททธาตุ  ๖. โสตวิญญาณธาตุ 
๗. ฆานธาตุ  ๘. คันธธาตุ  ๙. ฆานวิญญาณธาตุ 
๑๐. ชิวหาธาตุ  ๑๑. รสธาตุ ๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ 
๑๓. กายธาตุ ๑๔. โผฏฐัพพธาตุ ๑๕. กายวิญญาณธาตุ 
๑๖. มโนธาตุ ๑๗. ธัมมธาตุ ๑๘. มโนวิญญาณธาตุ 
ขันธ์ทั้ง ๕ ประการน้ีจัดเป็นสังขารธรรม คือธรรมที่อาศัยเหตุปัจจัยเป็นไป นามและรูปย่อม

อาศัยกันจึบัญญัติ ว่าเป็น สัตว์ บุคคล ตัวตนได้ แท้จริงแล้วที่เรียกว่า เป็นคนหรือสัตว์น้ัน ก็ประกอบ
มาจากขันธ์ ทั้ง ๕  ถ้ากล่าวในแนวปรมัตถธรรมแล้ว จะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยมีแต่สภาวธรรม คือ 
ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ที่เป็นไป อาศัยกันเกิดดับอยู่เนืองนิตย์ ขันธ์ทั้ง ๕ น้ีเป็นอารมณ์ (Object) ของ
อุปาทาน ๔ เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕๕๘  

                                           
๕๖พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้้า ๑๖. 
๕๗สุจินต์ บริหารวนเขตต์, ปรมัตถธรรมสังเขป, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 

๒๕๓๖), หน้า ๓๐๗. 
๕๘พระคันธสาราภิวงศ์, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, อ้างแล้ว, หน้า ๖๗๘. 



๕๓ 
 

เป็นที่ต้ังของอุปาทาน คือ กามุปาทาน ทิฏฐ ุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และ อัตตวาทุปาทาน 
ซึ่งมีตัณหาเป็นตัวเหตุได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เป็นสมุทัย เหตุแห่งทุกข์ ดังพุทธพจน์
ที่ว่า “สภาวะของขันธ์ ๕ เป็นตัวทุกข์ อันมีตัณหาเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์”๕๙ 

ความยึดมั่น หรืออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นบทสรุปของความทุกข์ทั้งปวงในพระพุทธศาสนา ดัง
พุทธพจน์ว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย น้ีคือ ทุกขอริยสัจ ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ 
ความตายเป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นทุกข์รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจาก
สิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งน้ันก็เป็นทุกข์ โดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็น 
ทุกข ์”๖๐ 

 
จะสังเกตุเห็นว่าคําว่า “ขันธ์” ในที่น้ีมี “อุปาทาน” นําหน้าด้วยสิ่งที่ควรศึกษาในที่น้ี คือคําว่า 

“ขันธ์” กับ “อุปาทานขันธ์” ซึ่งขอพิจารณาตามพุทธพจน์ต่อไปน้ี๖๑ “ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ 
และอุปาทานขันธ์ ๕ เธอทั้งหลายจงฟัง” 

ขันธ์ ๕ เป็นไฉน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดอันหน่ึง ทั้งที่เป็
นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ทรามก็ตาม
ละเอียดก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็ตามเหล่าน้ี เรียกว่า ขันธ์ ๕ 

อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดอันหน่ึง
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ทรามก็
ตามละเอียดก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็ตาม ที่ประกอบด้วยอาสวะ เป็นที่ต้ัง
แห่งอุปาทาน เหล่าน้ี เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕๖๒ 

  

๓.๔ สรุป  
อุปาทาน หมายถึง การยึดมั่นถือมั่นด้วยอํานาจกิเลส ความยึดติดอันเน่ืองมาจาก ตัณหา แบ่ง 

ออกได้เป็น ๔ อย่าง คือ  

                                           
๕๙สํ.ข. ๑๗/๓๑/๔๔ 
๖๐วิ.ม. ๔/๑๔/๑๘. 
๖๑พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๒๗. 
๖๒สํ.ข. ๑๗/๙๕-๙๖/๕๘-๖๐. 



๕๔ 
 

๑)  กามุปาทาน ได้แก่ ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียงกลิ่น รส โผฏฐัพพะ กระทบทาง
อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูกลิ้น กาย ซึ่งได้จัดเป็นคู่ๆ ความยึดมั่นในกามน้ีแบ่งออกได้ เป็น ๒ คือ
กิเลสกาม และวัตถุกาม กิเลส 

๒)  ทิฏฐ ุปาทาน ได้แก่ ความยึดมั่นในทิฏฐิ ความเห็น หรือ หลักคําสอนของลัทธิต่างๆ อย่าง
แน่นเฟ้น โดยไม่ถูกต้องตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 

๓)  สีลัพพตุปาทาน ได้แก่ ความยึดมั่นในข้อวัตรปฏิบัติหรือ ศีลพรต ข้อประพฤติหรือ
พิธีกรรมต่างๆ ที่งมงาย ไม่ได้เป็นไปตามความรู้ความเข้าใจในหลักของเหตุและผลในปัจจุบันน้ีลัทธิ 
ประเพณี ความเช่ือ พิธีกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักของเหตุและผลยังมีปรากฏให้เห็นอยู่
หลากหลาย 

๔)  อัตตวาทุปาทาน  ได้แก่ ความยึดมั่นว่าเป็นตัวตน ว่ามีอยู่จริง เที่ยงแท้หรือ จักขาดสูญ 
โดยความเป็นจริงแล้ว คําว่าตัวตนเป็นแต่เพียงบัญญัติ คือ คําที่ใช้เรียกช่ือของขันธ์ทั้งหลายที่มา
ประชุมกันเท่าน้ัน ซึ่งเป็น ความเห็นผิดจากความเป็นจริง เพราะความจริงแล้ว ขันธ์ทั้ง ๕ มี
สภาวธรรมเป็นของตนเอง เป็นสังขารธรรม คือ ธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมา๖๓ เป็นเหตุเป็น 
ปัจจัยต่อกัน อิงอาศัยกัน จึงเป็นที่อาศัยให้บัญญัติเรียกว่าเป็นตัวตน ในขณะที่ทิฏฐิยึดถือว่าเป็นตัวตน 
ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ตัวตนท่ีว่าน้ันก็ถูกบัญญัติขึ้น จากขันธ์ทั้ง ๕ น่ันเองจึงเป็นเหตุให้ตัณหา ที่
อยากจะให้มีตัวเราคงอยู่ตลอดไป เมื่อประสบกับภาวะแห่งความสุข ทางกาย หรือทางใจ ก็อยากจะ
ให้ความสุขน้ัน คงอยู่ตลอดไป (ภวตัณหา) และเมื่อประสบกับความทุกข์ทางกาย หรือทางใจก็
อยากจะให้ความทุกข์น้ันพ้นไปเสีย (วิภวตัณหา) ธรรมทั้งหลายไม่ได้อยู่ภายใต้อํานาจบังคับบัญชาของ
ใครเลย แต่เพราะธรรมทั้งปวงน้ันเป็นอนัตตา จึงไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตน ตามที่ทิฏฐิที่เช่ือว่า มีตัวตน 
หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า อัตตวาทุปาทาน น่ังเองอุปาทาน มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับหลักคําสอน
อ่ืนๆ ที่สําคัญในพระพุทธศาสนา ในลักษณะดังน้ีคือ สัมพันธ์กับ หลักปฏิจจสมุปบาท ในฐานะที่ต้
องเป็นไปตามกฎของเหตุปัจจัย เป็นเหตุและผลต่อกัน อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไป อุปาทาน เป็น 
หน่ึงในองค์ของหลักปฏิจจสมุปบาทและเป็นเหตุให้เกิดภพ อุปาทาน เป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม หรือ
ผลของตัณหา ตัณหาก็เป็นปฏิจจสมุบปาทธรรม หรือเหตุของอุปาทาน และอุปาทานเองก็เป็น 
ปฏิจจสมุปาทธรรม หรือเหตุให้เกิดภพด้วย เมื่ออธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบอัทธา หรือกาล ๓ คือ 
อดีตกาล ปัจจุบันกาล และอนาคตกาล  

อุปาทาน จัดอยู่ในปัจจุบันกาล หากอธิบายปฏิจจสมุปบาทตามนัยแห่งสังคหะหรือสังเขป ๔ 
คือ จัดเหตุและผลไปใน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้แก่อดีตเหตุปัจจุบันผลคู่หน่ึง ปัจจุบันเหตุ 
อนาคตผลอีกคู่หน่ึงอุปาทานจัดอยู่ในปัจจุบันเหตุร่วมกับตัณหาและภพ หากอธิบายปฏิจจสมุปตามนัย

                                           
๖๓สํ.ข. ๙/๔๕/๖๓-๖๔. 



๕๕ 
 
แห่งอาการ ๒๐ คือ จัดองค์ของปฏิจจสมุปบาทลงในเหตุและผล ที่เป็นไปในอดีตปัจจุบัน และอนาคต 
ได้แก่อดีตเหตุ ๕ ปัจจุบันผล ๕  ปัจจุบันเหตุ ๕ อนาคตผล ๕ อุปาทาน จัดเป็นเหตุร่วมกับ อวิชชา 
สังขาร ตัณหา และภพ ที่เป็นไปในกาล ๒ คือ อดีตเหตุ และปัจจุบันเหตุ ต่างกันเพียงช่วงของเวลา 
เท่าน้ัน อีกนัยหน่ึง คือ การอธิบายปฏิจจสมุปบาท ตามนัยแห่งวัฏฏะ ๓ คือ การอธิบายปฏิจจสมุป
บาทเป็นวงจร หรือไตรวัฏฏ์ (วน ๓) เป็นการจัดองค์์ของปฏิจจสมุปบาทลงในแต่ละข้อ คือ วงจรของ
กิเลส กรรม และวิบาก อุปาทาน จัดว่าเป็นกิเลสวัฏฏ์ ซึ่งหมุนไปสู่กรรมวัฏฏ์ คือ ภพ (กรรมภพ) เพ่ือ
นําไปสู่วิบากวัฏฏ์ คือ ผลของกรรม ได้แก่ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ และเวทนา สัมพันธ์กับ
หลักไตรลักษณ์ในฐานะตองเป็นไปตามสามัญญลักษณ์ คือ ลักษณะทั่วไปของสังขารธรรมทั้งปวง คือ 
ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์มิใช่สัตว์บุคคล ตัวตน  

อุปาทาน คือ ตัวกิเลสที่เข้าไปยึดมั่นในธรรมทั้งหลายทั้งปวง ด้วยความเห็นผิดจากความเป็น
จริง เห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ เรียกว่า วิปลาส คือ 
ความเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสัมพันธ์กับหลักอริสัจ ๔ ในฐานะที่เป็นสมุทัย ให้ทุกข์เกิด 
อริยสัจ คือความจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ และเป็นหลักธรรมครอบคลุมหลักธรรมอ่ืน ๆ ทั้งหมด
ในพระพุทธศาสนาในอริยสัจ ๔ น้ี  อุปาทาน มีความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นตัวกิเลสเข้าไปยึดมั่นใน
ขันธ์ทั้ง ๕ ว่าเป็น สัตว์ บุคคล ตัวตน ซึ่งทําให้ผู้ที่เข้าไปยึดมั่นน้ันประสบความทุกข์นานับประการ 
ตามหลักแห่งเหตุปัจจัยหรือหลักปฏิจจสมุปบาท สายสมุทัยวาร อุปาทานจัดว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ อัน
เน่ืองมาจากตัณหา สัมพันธ์กับหลักขันธ์ ๕ ในฐานะที่เป็น อุปาทานขันธ์ หมายถึงที่ต้ังแห่งความยึดมั่น 



 

บทที่ ๔ 
วิเคราะห์ปัญจุปาทานขันธ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
ในพุทธปรัชญาเถรวาท ได้สอนหลักเก่ียวกับความจริง (สัจธรรม) และหลักปฏิบัติ (จริยธรรม) 

บางประการของพระพุทธศาสนาที่นํามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลตามวิธีการของปรัชญา จาก
นิยามความหมายน้ีทําให้มองเห็นขอบเขตของพุทธปรัชญาว่าจํากัดอยู่ในส่วนที่เป็นศาสนธรรมของ
พุทธศาสนาเท่าน้ัน จะไม่รวมไปถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ เว้นเสียแต่ว่าองค์ประกอบเหล่าน้ี จะเก่ียวโยง
กับศาสนธรรม จึงจะศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลเชิงพุทธปรัชญา  ในบทน้ีผู้วิจัยมีความสนใจ
ศึกษาวิเคราะห์ปัญจุปาทานขันธ์ ในพุทธปรัชญาเถรวาท ดังมีอธิบายดังต่อไปน้ี 

ปัญจุปาทาน หมายถึง กองแห่งการยึดมั่นถือมั่น ๕ ประการ คือ การยึดมั่นใน รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของชีวิตเรา คือประกอบเป็นร่างกายและจิตใจ น่ีคือ
ส่วนประกอบที่มีอยู่ในทุกสัตว์ ทุกบุคคล หมายถึงมีอยู่ในมนุษย์ทุก ๆ คน  รวมไปถึงพวกเดรัจฉาน 
เขาก็มีเบญจขันธ์เหมือนกัน ขันธ์ ๕ หรือเบญจขันธ์น้ี แบ่งไว้เป็น ๒ ส่วน  คือ ส่วนรูปกับส่วนนาม  

 

๔.๑ วิเคราะห์พุทธปรัชญาว่าด้วยรปูขันธ์                              
รูปขันธ์ ในพุทธศาสนา คือ สังขารร่างกายที่ประกอบไปด้วยอาการ ๓๒ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน 

หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก เย่ือในกระดูก ม้าม หัวใจ  ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ 
อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันข้น นํ้าตา เปลวมัน นํ้าลาย นํ้ามูก ไขข้อ มูตร เกิดจากการ
รวมตัวของธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ ผ่านมาทางอาหารที่เรารับประทานเข้าไป นํ้าที่เราด่ืมเข้าไป  
อากาศที่เราสูดเข้าไป  เมื่อมารวมตัวกันแล้วธาตุ ๔ ก็กลายเป็นอาการ ๓๒  น่ีคือลักษณะของรูปขันธ์ 
เป็นไตรลักษณ์ คือเป็นของไม่เที่ยง  เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาปราศจากตัวตน  ความไม่เที่ยงของร่างกาย
เราก็เห็นได้ชัดเจน ร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่ได้อยู่เป็นเด็กทารกไปตลอด เมื่อเกิดมาแล้วก็มีการ
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แล้วต่อมาก็เป็นคนชรา  และในที่สุดก็แตกสลายคือตายไป   ก่อนที่จะตายก็มี
การเจ็บไข้ได้ป่วย น่ีคือลักษณะของร่างกาย ซึ่งเรียกว่า มหาภูตรูป ๔ ซึ่งได้แก่๑ 

๑. ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) 
๒. อาโปธาตุ (ธาตุนํ้า) 
๓. เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) 
๔. วาโยธาตุ (ธาตุลม) 

                                           
๑ม.มู. ๑๒/๓๔๑/๒๔๕. 



๕๗ 

มหาภูตรูป ทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ย่อมต้ังอยู่ไม่ได้ในธรรมชาติ
ที่รู้แจ้ง ไม่มีใครช้ีได้ ไม่มีที่สุด แจ่มใส โดยประการท้ังปวง อุปาทายรูปที่ยาวและสั้น ละเอียดและ
หยาบ ที่งามและไม่งาม ย่อมต้ังอยู่ไม่ได้ในธรรมชาติน้ี นามและรูปย่อมดับไม่มีเหลือในธรรมชาติน้ี 
เพราะวิญญาณดับ นามและรูปน้ันย่อมดับไม่มีเหลือในธรรมชาติน้ี 

๔.๑.๑ รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอดีต เป็นอนาคต และเป็นปัจจุบัน เป็นภายในก็ดี เป็น
ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยู่ในที่ไกลก็ดี อยู่ในที่ใกล้ก็ดี รูปทั้งปวงน้ี เธอ
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา  เราไม่เป็นน่ัน น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา 
ร่างกายเมื่อตายไปแล้ว  อาการทั้ง ๓๒ ก็สลายตัวกลับคืนสู่ธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ  ร่างกายของพวก
เราจะไม่อยู่อย่างน้ีไปตลอด  เวลาคนตายไปถ้าไม่เอาไปเผา ทิ้งไว้เฉยๆ มันก็จะค่อย ๆ เน่าเป่ือย  
ค่อย ๆ ย่อยสลายไปหมด  กลับคืนสู่ ดิน นํ้า ลม ไฟ  ถ้าเอาไปเผาก็จะกลายเป็นขี้เถ้าไป น่ีคือลักษณะ
ของรูปขันธ์ เป็นไตรลักษณ์ เป็นของไม่เที่ยง  ไม่มีตัวตน  ถ้าไปยึดไปติด มีอุปทาน ว่าเป็นตัวเป็นตน 
เป็นเรา เป็นของ ๆ เราเข้า ก็จะเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมา ถ้าจะไม่ให้ทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาศึกษา
ธรรมชาติของร่างกายน้ี ให้เห็นอย่างถ่องแท้ด้วยปัญญาว่าเป็นสิ่งที่เกิดมาจากธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ 
และจะต้องกลับคืนสู่ธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ เมื่อเกิดมาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จากเด็กเป็น
ผู้ใหญ่  จากผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่า จากผู้เฒ่าก็กลายเป็นผู้ตายไปในที่สุด  น่ีคือสภาพของร่างกาย  

ถ้ามีปัญญาก็จะปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ติด  ถ้าไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายคือรูปขันธ์น้ี  แต่
ถ้าไม่มีปัญญา มีแต่ความหลง มีแต่ความมืดบอดครอบงําจิตใจ ความมืดบอดก็จะหลอกให้ใจ ไปยึด ไป
ติดกับร่างกาย ว่าเป็นตัวตน  เป็นเรา เป็นของ ๆ เรา แล้วก็อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่กับเราไปนาน ๆ 
ไม่อยากให้ร่างกายน้ีแก่ ไม่อยากให้ร่างกายน้ีเจ็บ  ไม่อยากให้ร่างกายน้ีตาย  ซึ่งเป็นของที่ฝืนธรรมชาติ  
ฝืนสัจจธรรมข้อแรก  คือทุกขสัจที่แสดงว่าเกิดแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย  ต้องพลัดพรากจากกัน
และกัน  พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราใช้สติ ใช้ปัญญากําหนดรู้ทุกข์  ทุกขสัจน้ีต้องรู้  ต้องกําหนดรู้  
คําว่ากําหนดรู้หมายถึงให้ศึกษาอย่างถ่องแท้ ถึงสภาพความเป็นจริงของทุกขสัจว่าเป็นอย่างไร  คือ
แล้วก็ต้องกลับไปสู่ธาตุ  ถ้าเข้าใจหลักน้ีแล้วปล่อยวางได้ ก็จะไม่ทุกข์กับรูปขันธ์ ธาตุขันธ์น้ี  ร่างกายน้ี 
รูปขันธ์น้ี หรือธาตุขันธ์น้ี เป็นของไม่เที่ยง มาจากธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ ปราศจากตัวตน เป็นต้น 

๔.๑.๒  ในขันธ์ ๕ นั้น รูปขนัธ์ เป็นไฉน 
รูปอย่างใดอย่างหน่ึง คือ รูปอดีต รูปอนาคต รูปปัจจุบัน รูปภายใน รูปภายนอก รูปหยาบ 

รูปละเอียด รูปทราม รูปประณีต รูปไกล รปูใกล้ ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน น้ีเรียกว่ารูปขันธ์  
ในรูปขันธ์น้ัน รูปอดีต เป็นไฉน 
รูปใด ล่วงไปแล้ว ดับแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้ว ถึงความดับสิ้นแล้ว ที่

เกิดขึ้นแล้วปราศไปแล้ว ที่เป็นอดีตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีต ได้แก่ มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่
อาศัยมหาภูตรูป ๔ น้ีเรียกว่า รูปอดีต 



๕๘ 

รูปอนาคต เป็นไฉน 
รูปใด ยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิดย่ิง ยังไม่ปรากฏ ยังไม่

เกิดขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นพร้อม ยังไม่ต้ังขึ้น ยังไม่ต้ังขึ้นพร้อม ที่เป็นอนาคตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคต 
ได้แก่มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ น้ีเรียกว่า รูปอนาคต 

รูปปัจจุบัน เป็นไฉน 
รูปใด เกิดแล้ว เป็นแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว บังเกิดย่ิงแล้ว ปรากฏแล้ว เกิดขึน้แล้ว 

เกิดขึ้นพร้อมแล้ว ต้ังขึ้นแลว้ ต้ังขึ้นพร้อมแล้ว ที่เป็นปัจจุบันสงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบัน ได้แก่
มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ น้ีเรียกว่ารูปปัจจุบัน  

รูปภายใน เป็นไฉน 
รูปใด ของสัตว์น้ัน ๆ เอง ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะบุคคล อันกรรมทีส่มัปยุต

ด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ น้ีเรียกว่ารูปภายใน 
รูปภายนอก เป็นไฉน 
รูปใด ของสัตว์อ่ืนของบุคคลอ่ืนน้ัน ๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะบุคคล อันกรรม

ที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่ มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ น้ีเรียกว่า 
รูปภายนอก 

รูปหยาบ เป็นไฉน 
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ 

คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ น้ีเรียกว่ารูปหยาบ 
รูปละเอียด เป็นไฉน 
อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ รูปลหุตา รูปมุทุตา 

รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รปูสันตติ รูปชรตา รูปอนิจจตา กวฬิงการาหาร น้ีเรียกว่ารูปละเอียด 
รูปทราม เป็นไฉน 
รูปใด ของสัตว์น้ันๆ ที่น่าดูหมิ่น น่าเหยียดหยาม น่าเกลียด น่าตําหนิ ไม่น่ายกย่อง ทราม รู้

กันว่าทราม สมมติกันว่าทราม ไม่น่าปรารถนา ไม่น่ารัก ไม่น่าชอบใจ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ น้ีเรียกว่า รูปทราม 

รูปประณีต เป็นไฉน 
รูปใด ของสัตว์น้ันๆ ที่ไม่น่าดูหมิ่น ไม่น่าเหยียดหยาม ไม่น่าเกลียด ไม่น่าตําหนิ น่ายกย่อง ประณีต 

รู้กันว่าประณีต สมมติกันว่าประณีต น่าปรารถนา น่ารัก น่าชอบใจ ได้แก่ รปู เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ น้ี
เรียกว่ารูปประณีต หรือพึงทราบรูปทรามรูปประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงรปูน้ัน ๆ  เป็นช้ัน ๆ  ไป 

รูปไกล เป็นไฉน 
อิตถินทรีย์ ฯลฯ กวฬิงการาหาร หรือรูปแม้อ่ืนใดมีอยู่ในที่ไม่ใกล้ ในที่ไม่ใกล้ชิด ในที่ไกล ใน

ที่ไม่ใช่ใกล้ น้ีเรียกว่ารูปไกล 



๕๙ 

รูปใกล้ เป็นไฉน 
จักขายตนะฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ หรือรูปแม้อ่ืนใดมีอยู่ในที่ใกล้เคียง ในที่ใกล้ชิด ในที่ไม่ไกล 

ในที่ใกล้ น้ีเรียกว่ารูปใกล้ หรอืพึงทราบรูปไกลรูปใกล ้โดยอาศัยเทียบเคียงรูปน้ัน ๆ เป็นช้ัน ๆ ไป๒ 
 

๔.๒ วิเคราะห์พุทธปรัชญาว่าด้วย เวทนาขันธ์ 
เวทนาขันธ์เป็นความรู้สึก คนไทยเราใช้บ่อย คือ “เวทนา” ออกเสียงว่า “เวด – ทะ – นา” 

แล้วเราก็แปลว่า สงสารเหลือเกิน คนน้ีน่าเวทนามาก ก็น่าสงสารมาก แต่ในพระพุทธศาสนา เวทนา
เป็นสิ่งที่มีจริงๆ และมีกับทุกคนด้วย เพราะเหตุว่าหมายความถึงความรู้สึก ซึ่งมีความรู้สึกที่เป็นสุข
อย่างหน่ึง ความรู้สึกที่เป็นทุกข์อย่างหน่ึง ความรู้สึกเฉย ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข อีกอย่างหน่ึง ถ้าเรากล่าวโดยย่อ 
เป็นเวทนา ๓ แต่ถ้าเราแยกเป็นทางกายกับทางใจ จะเพ่ิมโสมนัสเวทนา คือ ความรู้สึกเป็นสุขใจ และ
โทมนัสเวทนา ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ใจ ไม่มีใครที่ไม่มีเวทนาทั้ง ๕ น้ี ทุกคนมี เวลาเด็กร้องไห้ มีเวทนา
ไหมคะ ต้องมี ขณะนั้นต้องเป็นโทมนัสเวทนา และถ้าร่างกายปวดเจ็บด้วย สําหรับใครก็ตาม ขณะนั้น
เป็นทุกขเวทนา 
      เพราะฉะน้ันทุกข์กาย ก็คือความรู้สึกที่ร่างกายที่ปวดที่เจ็บ ที่เมื่อย คัน อะไรก็ได้ที่เก่ียวกับ
กายน้ีทั้งหมด ขณะน้ันเป็นความรู้สึกที่มีจริงๆ เป็นทุกขเวทนา เป็นสภาพธรรมอย่างหน่ึง แต่พระ
อรหันต์ ถึงแม้ท่านจะปวด จะเจ็บสักเท่าไรก็ตาม ไม่มีโทมนัสเวทนา คือ ไม่มีทุกข์ใจเลย มีแต่เพียง
ทุกข์กายเท่าน้ัน เพราะฉะน้ันเวทนาก็แยกออก ถ้าใครมีสติเกิดเร็ว เวลาทุกขเวทนาเกิด เขาก็รู้ว่า เป็น
สภาพธรรมอย่างหน่ึง ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าคนท่ีไม่มีปัญญาหรือสติไม่เกิด พอทุกข์กายเกิดนิดหน่ึง 
ความทุกข์ใจมากมายหลายเท่ากว่าทุกข์กาย เป็นห่วงไปถึงว่า อีก ๑๐ วันจะเป็นอย่างไร จะต้องผ่าตัด
ไหม จะต้องกินยา น่ีก็แสดงให้เห็นว่า ทุกข์ใจน่ีมากมาย 

ในพระไตรปิฎกอุปมาไว้ไพเราะมากว่า สําหรับทุกข์กาย ไม่มีใครหนีพ้นเลย ตราบใดที่มีกาย 
เมื่อมีตา ก็ต้องมีโรคตา ต้อ ไปผ่าตัด ไปรักษา มีหู ก็ต้องมีโรคหู ส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายเป็นทุกข์
กายได้ทั้งหมด เหมือนถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่ ๑ เวลาที่ทุกข์กายเกิด และเวลาที่ทุกข์กายเกิดแล้วก็เป็น
ห่วงกังวล วิตกทุกข์ร้อน เป็นทุกข์ใจ เพราะว่ากายเจ็บ แต่กายคิดไม่ได้ แต่ความคิดปรุงแต่งไปสารพัด
อย่างที่จะเป็นความทุกข์ เพราะฉะน้ันความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลังจากทุกข์กายแล้ว  อุปมาเหมือนลูกศร
ดอกที่ ๒ ที่ยิงซ้ําที่แผลเก่า เพราะฉะน้ันความทุกข์จะเพ่ิมมากขึ้นอีกสักเท่าไร 

เพราะฉะน้ัน ในชีวิตของเรา เราแยกได้ ที่ทุกคนคิดว่า กําลังมีทุกข์ หรือมีปัญหา จริง ๆ แล้ว
เป็นเรื่องของความคิด ทางทุกข์จริงๆที่ทุกคนหนีไม่พ้น เฉพาะทุกข์กายอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าสมมติว่า
ร่างกายแข็งแรงดี ไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่ทุกข์ ให้ทราบว่า ทุกข์ที่เหลือทั้งหมดเป็นเรื่องของทุกข์ใจ เป็นเรื่อง

                                           
๒อภิ.วิ. ๓๕/๒-๗/๑-๓. 



๖๐ 

ของความคิด เป็นความกังวล ความเดือดร้อนต่าง ๆ เพราะฉะน้ัน เราเอาทุกข์มาทับถมตัวเอง ซึ่งถ้า
เราไม่อยากมีทุกข์อันน้ี เราก็สามารถจะมีแต่เพียงทุกข์กายเท่าน้ันได้ แต่ก็ไม่ใช่ตัวตนที่จะไปบังคับอีก 
แต่ให้ทราบว่า แม้แต่ความรู้สึกก็บังคับไม่ได้ น่ีคือความหมายของขันธ์ เป็นสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุ
ปัจจัย แล้วก็ดับสิ้นไป แต่เพราะเหตุว่าเรายึดถือสภาพธรรม ๕ อย่างน้ีว่าเป็นเรา เรายึดถือรูปต้ังแต่
ศีรษะตลอดเท้าว่าเป็นเรา เรายึดถือความรู้สึก ไม่ว่าจะสุข จะทุกข์ ก็พลอยวุ่นวายเดือดร้อนกังวลว่า
เป็นเราทั้งหมด เพราะฉะน้ันก็เป็นขันธ์หน่ึง ก็เป็นขันธ์ที่ ๒ 

๔.๒.๑ เวทนาขันธ์ เป็นการเสวยอารมณ์ ความรู้สึก ความรู้สึกที่เกิดจากการรับรู้ในรสของ
อารมณ์ (Feeling) คือ ความรู้สึกรับรู้ที่ย่อมเกิดขึ้นจากสิ่งที่จิตกําหนดหมาย หรือยึด หรือกระทบน้ันๆ 
จึงหมายถึง กองหรือหมวดหมู่ของชีวิตที่ทําหน้าที่ เสพเสวยในรสชาติของสิ่งต่างๆ ที่เป็นอารมณ์ 
กล่าวคือ ความรู้สึกที่ย่อมต้องเกิดขึ้น จากการเสพเสวยหรือรับรู้ในสิ่ง (อารมณ์) ต่างๆ ที่กระทบสัมผัส 
(ผัสสะ)  พระองค์ท่านแบ่งความรู้สึก (Feeling) ของเวทนา ออกเป็น ๓ อันมี สุขเวทนา  ความรู้สึก 
สุขสบาย  ถูกใจ  สบายใจ  ชอบใจ จึงครอบคลุมทั้งฝ่ายกายและจิต  หรือที่เรียกความรู้สึกชนิดน้ีกัน
โดยทั่วไปว่า สุข น่ันเอง ทุกขเวทนา  ความรู้สึก ลําบาก ความรู้สึกเจ็บปวด ความรู้สึกเป็นทุกข์ การ
เสวยอารมณ์ที่ไม่สบาย  ไม่ถูกใจ  ไม่ชอบใจ  อันครอบคลุมทั้งกายและจิตเช่นกัน  หรือที่เรียก
ความรู้สึกชนิดน้ีกันโดยทั่วไปว่า ทุกข์ น่ันเอง อทุกขมสุขเวทนา  ความรู้สึก ไม่สุขไม่ทุกข์ คือ เฉย ๆ  
เรียกกันอีกอย่างว่า อุเบกขาเวทนา  

พระไตรปิฏกในภายหลัง พระอรรถกถาจารย์ได้จําแนกแตกธรรมออกเป็น ๕ ก็มี เพ่ือ
แยกแยะให้เห็นเวทนา เป็นฝ่ายกายและฝ่ายจิตให้ชัดเจนขึ้น  จึงได้จําแนกเพ่ิมเติมเป็น ๑) สุข - สบาย
กาย ๒) ทุกข์ - ไม่สบายกาย ๓) โสมนัส - สบายใจ ๔) โทมนัส - ไม่สบายใจและ ๕)อุเบกขา – เฉย ๆ 
เวทนาในภาษาธรรม จึงไม่ใช่ความหมายในภาษาไทยหรือในทางโลก (โลกิยะ) ที่หมายถึง ความสงสาร 
ความเจ็บปวด 

๔.๒.๒ เวทนาขันธ์ เป็นนามธรรม มีการกล่าวถึงในพระพุทธศาสนา หมายถึง การเสวย
อารมณ์ ความรู้สึก เวทนาขันธ์ เป็นองค์ประกอบหน่ึงของขันธ์ ๕ (หรือ เบญจขันธ์ อันได้แก่ รูปขันธ์ 
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์) เวทนา ๒ แบ่งการเสวยอารมณ์ ออกเป็นสองอย่าง คือ 

๑)  กายิกเวทนา หมายถึง เวทนาทางกาย การเสวยอารมณ์ทางกาย ความรู้สึกทางกาย 
๒)  เจตสิกเวทนา หมายถึง เวทนาทางใจ การเสวยอารมณ์ทางใจ ความรู้สึกทางใจ 

เวทนา ๓ แบ่งการเสวยอารมณ์ ความรู้สึก รสของอารมณ์ ออกเป็นสามอย่าง คือ 
๑)  สุขเวทนา หมายถึง ความรู้สึกสุข สบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม 
๒)  ทุกขเวทนา หมายถึง ความรู้สึกทุกข์ ไม่สบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม 
๓)  อทุกขมเวทนา หมายถึง ความรู้สึกเฉย ๆ จะสุขก็ไม่ใช่ ทุกข์ก็ไม่ใช่ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า

อุเบกขาเวทนา 



๖๑ 

เวทนา ๕ แบ่ง การเสวยอารมณ์ ออกเป็นห้าอย่าง คือ 
๑)  สุข หมายถึง ความสุข ความสบายทางกาย 
๒)  ทุกข์ หมายถึง ความทุกข์ ความไม่สบาย ความเจ็บปวดทางกาย 
๓)  โสมนัส หมายถึง ความแช่มช่ืน ปลื้มใจ สุขใจ (อันเกิดจากสุขจึงเกิดโสมนัส) 
๔)  โทมนัส หมายถึง ความเสียใจ ความเศร้าโศก เศร้าหมอง ทุกข์ใจ (อันเกิดจากทุกข์จึงเกิด

โทมนัส) 
๕)  อุเบกขา หมายถึง ความรู้สึกเฉย ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ 
เวทนา ๖ แบ่ง การเสวยอารมณ์ ออกเป็นหกอย่าง คือ 
จักษุสัมผัสชา เวทนา หมายถึง เวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตา 
โสตสัมผัสชา เวทนา หมายถึง เวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางหู 
ฆานสัมผัสชา เวทนา หมายถึง เวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางจมูก 
ชิวหาสัมผัสชา เวทนา หมายถึง เวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางลิ้น 
กายสัมผัสชา เวทนา หมายถึง เวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางกาย 
มโนสัมผัสชา เวทนา หมายถึง เวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางใจ 
ในคัมภีร์พระอภิธรรม มีการกล่าวถึงเวทนา ในลักษณะที่เป็นเจตสิก (คือ ธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิด) 

เรียกว่า เวทนาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่เสวยอารมณ์ จําแนกเป็น เวทนา ๓ และ เวทนา ๕ (ดังบรรยาย
ไปแล้วข้างต้น) 

๔.๒.๒ เวทนาขันธ์ตามหลักปฏิจจสมุปบาท 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา...เพราะผัสสะดับ

เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ...เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ย่อมเกิดความเสวยอารมณ์ เป็น
สุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง มิใช่ทุกข์มิใช่สุขบ้าง ผู้ที่รู้สึกสุขเวทนา ย่อมเพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยู่ด้วยความ
ติดใจ จึงมีราคานุสัยนอนเน่ืองอยู่ ผู้ที่รู้สึกทุกขเวทนา ย่อมเศร้าโศก ลําบาก ร่ําไห้ คร่ําครวญทุบอก 
โกรธ หลง จึงมี ปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่ ผู้ที่รู้สึกอทุกขมสุขเวทนา ย่อมไม่ทราบชัดความต้ังขึ้น ความ
ดับไป คุณ โทษ และที่สลัดออกแห่งเวทนาน้ัน ตามความเป็นจริง จึงมีอวิชชานุสัยนอนเน่ืองอยู่ 

๔.๒.๓ เวทนาขันธ์ เป็นที่ต้ังแห่งความยึดถือได้ง่ายกว่าสิ่งใดๆ ทั้งหมด เพราะมันเป็นตัวผล
สุดท้ายของสิ่งที่เราพากเพียรทํา หรือเข้าไปเก่ียวข้องและยึดถือกันอยู่เป็นประจํา ขอให้คิดดูว่าเรา
อุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียน อุตส่าห์ประกอบการงานอาชีพต่างๆ ก็เพ่ือให้ได้เงินมา แล้วก็ไปซื้อหาสิ่งต่าง ๆ 
มา นับต้ังแต่สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องกิน เครื่องบํารุงบําเรอ ตลอดจนถึงรสจากเพศตรงกันข้าม หรือ
อะไรทํานองน้ี ก็หามาได้ด้วยเงินที่เราหามาได้ แล้วก็ทําการบริโภคของเหล่าน้ันเพ่ือผลอย่างเดียวคือ
สุขเวทนา อย่างวิสัยโลก ดังที่กล่าวมาแล้วน่ันเอง เรื่องมันไปจบไปสุดอยู่ตรงสุขเวทนา คือความ
เอร็ดอร่อย ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ซึ่งได้มาจากสิ่งที่เราลงทุนลงแรงทํางาน แล้วซื้อ
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หามา เราลงทุนด้วยกําลังทรัพย์ กําลังกาย กําลังใจ ทั้งหมดจัดหามา แล้วก็เพ่ือผลคือเวทนาอันเดียว 
เป็นสุขเวทนาทางลิ้นบ้าง ทางจมูกบ้าง ทางตาบ้าง ซึ่งทราบกันดีแล้ว ไม่จําเป็นจะต้องจาระไนให้เป็น
รายละเอียด แต่ความสําคัญมีอยู่ตรงที่ว่า ถ้าไม่เพราะอํานาจสุขเวทนาน้ีแล้ว ท่านทั้งหลายก็คงจะไม่
ลงทุนเรียน ลงทุนทํางาน ลงเรี่ยวลงแรงหาเงิน น่ีเป็นส่วนใหญ่ 

ฉะน้ัน จะเห็นได้ว่า เรื่องของเวทนาน้ันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้ว ถ้ามีความรู้ความเข้าใจแล้ว 
จะสามารถควบคุมมันได้ จะทําให้เรามีจิตใจสูงอยู่เหนือความรู้สึกชนิดน้ัน จะทําให้เราสามารถทําสิ่ง
ต่าง ๆ ได้สูง หรือดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดา ฉะน้ันเราจึงควรเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเวทนา
น้ีกันให้ถูกต้อง แม้เรื่องในระหว่างสังคมท่ีไม่เป็นความเรียบร้อย ได้แต่ยุ่งยากต่างๆ ก็มีมูลมาจากสุข
เวทนาน้ีเหมือนกัน แม้การกระทบกระทั่งระหว่างประเทศชาติ หรือระหว่างคร่ึงโลกกับครึ่งโลกที่
จะต้องรบกัน ก็ขอให้คิดดูเถอะ ว่าเมื่อไล่เบ้ียไปให้ถึงที่สุดแล้ว จะไปสุดตรงความจริงที่ว่า ทุกคนตก
เป็นทาสของเวทนา โดยเฉพาะก็คือสุขเวทนาอย่างที่กล่าวมาแล้ว ในทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น 
ทางกาย การทําสงครามกันน้ัน ไม่ใช่ว่ามีมูลมาจากความยึดถือเก่ียวกับลัทธิ หรือเก่ียวกับอุดมคติอะไร
โดยแท้จริงก็หามิได้ โดยที่แท้แล้ว มันก็เน่ืองมาจากประโยชน์ ต่างฝ่ายต่างมุ่งจะได้ประโยชน์ จะ
กอบโกยเอาประโยชน์ส่วนตัวลัทธิน้ันเป็นเคร่ืองบังหน้า หรือเป็นเคร่ืองมือประกอบรอง ๆ ลงไปเท่า
น้ันเอง ส่วนลึกที่สุดอยู่ที่การตกเป็นทาสของเวทนา ฉะน้ันการรู้จักเวทนา ก็หมายถึงการรู้จักมูลเหตุ
อันสําคัญ ที่ทําให้คนเราตกเป็นทาสของกิเลสหรือความทุกข์เมื่อมนุษย์โลกเป็นอย่างไร ในโลกท่ีสูงไป
กว่า เช่น เทวโลก พรหมโลก ก็มีลักษณะอย่างน้ัน คือ ตกอยู่ภายใต้อํานาจเวทนาอย่างเดียวกัน อย่าง
ชนิดที่เรียกว่าสวรรค์หรือเทวโลก ก็เพ่งถึงสุขเวทนาอย่างเดียวกันกับในมนุษย์โลก เพียงแต่เขาบัญญัติ
ให้เป็นเร่ืองที่ดีกว่า ประณีตกว่า สูงกว่า ได้อย่างถึงอกถึงใจกว่า เท่าน้ันเอง แต่ความหมายก็ยังไม่พ้น
ไปจากเร่ืองอร่อยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ อยู่น่ันเอง ถ้าสูงไปกว่าสวรรค์ ถึง
พรหมโลก น่ีในช้ันน้ีต้องยกเวทนาที่เป็นความอร่อยในทางกามารมณ์ออกเสีย แต่ก็ไม่พ้นจากความ
เอร็ดอร่อยทางจิตอีกชนิดหน่ึง ที่เรียกว่า ฌาน เมื่ออยู่ในฌานหรือสมาธิ เกิดความสุขใจเป็นรสอร่อย
ขึ้น ก็ติดใจในรสอร่อยน้ันเหมือนกัน แม้ไม่เก่ียวกับกามารมณ์ ก็เป็นเวทนาอยู่น่ันเอง ดังน้ีเป็นต้น และ
ข้อน้ีไม่ต้องกล่าวถึงสัตว์ที่ตํ่าลงไปกว่ามนุษย์ มันย่อมตกอยู่ภายใต้อํานาจของเวทนาอย่างไม่เป็น
ระเบียบย่ิงกว่ามนุษย์เรา 

ฉะน้ัน การรู้เรื่องเวทนาว่าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะรู้เรื่องเวทนาไม่เป็นตัวตน ไม่ควรจะยึดถือ 
จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ส่วนที่ถัดไป คือ สัญญาขันธ์ หรือสมปฤดีน้ัน มีทางท่ีจะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน
ได้ง่ายเหมือนกัน เรื่องอย่างที่ชาวบ้านทั่ว ๆ ไป เขาพูดว่า ถ้าเราหลับ มีอะไรบางอย่างออกไปจากตัว
เรา จะเรียกว่าเจตภูตหรือเป็นอะไรก็สุดแท้ ในขณะน้ันเราก็เหมือนกับท่อนไม้ไม่มีความรู้สึกทางตา 
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย พอมีสิ่งน้ันกลับมาสู่เราอีกตามเดิม จึงรู้สึกมีสมปฤดีตามเดิม มีสติส
ตังขึ้นมาตามเดิม เขาสอนและเช่ือกันอย่างน้ัน เขาย่ิงมีทางที่จะยึดถือสัญญาหรือสมปฤดีน้ี ว่าเป็น
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ตัวตนมากขึ้น แต่ถ้าว่าตามทางพุทธศาสนาแล้วสัญญาไม่ใช่เป็นตัวตนอย่างน้ัน สัญญาเป็นเพียงสติ
สมปฤดีหรือความรู้สึกจําได้หมายรู้ที่ยังคงดีอยู่ เพราะว่ายังมีการปรุงแต่งที่เป็นระเบียบในร่างกายน้ีดี
อยู่ พอเกิดการไม่เป็นระเบียบในการปรุงแต่งในร่างกายน้ีเท่าน้ัน สิ่งที่เรียกว่าสัญญา หรือเจตสิกธรรม
ส่วนน้ี ก็จะกลายเป็นใช้ไม่ได้ไปทันที ในพุทธศาสนาไม่ยอมรับว่าสัญญาเป็นตัวตนเพราะเหตุน้ี แต่คน
ทั่วไปก็ชอบเดา หรือชอบสันนิษฐาน หรือชอบใช้เหตุผลไปในทางที่จะยึดถือเอาสิ่งที่ทําให้เราตาม
ปรกติ ผิดกับคนสลบหรือคนบ้าน่ันแหละว่าเป็นตัวตน การศึกษาทางพุทธศาสนากลับได้ความรู้ที่
ตรงกันข้าม ว่าน่ันไม่ใช่ตัวตน น้ันเป็นเพียงผลของการปรุงแต่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในคนเรา คน
หน่ึง ๆ ส่วนหรือขันธ์ ที่ถัดไปคือ สังขาร ได้แก่ ความคิด ความรู้สึกคิด จะทําน่ันจะทําน่ี จะได้น่ัน จะ
ได้น่ี จะเป็นความคิดดีก็ตาม ความคิดช่ัวก็ตาม น่ีก็ย่ิงจะยึดถือว่าเป็นตัวตนหนักขึ้นไปอีก ใคร ๆ ก็
พอจะรู้สึกได้ว่า ถ้าจะเป็นตัวตนกันบ้างละก็ ตัวผู้คิดน่ีน่าจะเป็นตัวตนมากกว่าอย่างอ่ืน 

แต่พุทธศาสนาก็ยังคงเหมือนกันกับข้ออ่ืน ในการที่ได้ปฏิเสธเวทนาและสัญญา ว่าไม่ใช่ตัวตน
มาแล้ว ได้ปฏิเสธความคิด หรือตัวจิตที่เป็นตัวคิด ทําหน้าที่คิดในขณะนั้นก็ตาม ว่าไม่ใช่ตัวตนไป
ตามเดิม เพราะกิริยาที่คิดขึ้นมาได้น้ัน เป็นเร่ืองของธรรมชาติ เป็นผลของการปรุงแต่งของสิ่งหลายๆ 
สิ่ง ไม่ใช่ตัวตน สําเร็จรูปเป็นความคิดขึ้นมาได้ในกลุ่มของส่วนประกอบต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นคน
ขึ้นมา โดยไม่ต้องมีตัว “ข้าพเจ้า” ที่เป็นตัวเป็นตนอย่างที่ว่า สังขารหรือความคิดน้ี จึงถูกบัญญัติว่า
เป็นอนัตตา คือไม่เป็นตัวเป็นตน อย่างเดียวกันกับขันธ์อ่ืนๆ ที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะคําพูดในพุทธ
ศาสนา ก็ระบุชัดอยู่แล้วว่า “สังขาร” คําว่าสังขาร แปลว่า ของปรุง คือของหลาย ๆ อย่างมาปรุงกัน
เข้า จึงย่ิงไม่ใช่ตัวตน ความลําบากหรือความเข้าใจยากอยู่ตรงที่ว่า เราไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของนามธรรม หรือนามธาตุ อย่างเพียงพอ เรารู้จักแต่เรื่องของรูปธาตุ ธาตุน่ันธาตุน่ี ที่เป็นวัตถุ แต่
ธาตุอีกประเภทหน่ึง ที่เป็นนามธรรม ไม่ใช่วัตถุ น่ีเราแทบจะไม่เข้าใจกันเสียเลย เราจึงเข้าใจยากใน
เรื่องการปรุงของธาตุที่เป็นนามธาตุ 

ฉะน้ันเราต้องศึกษากันต่อไป ในที่น้ีบอกได้แต่เพียงหลักตามทางพุทธศาสนา ว่าเป็นการปรุง
ของธาตุหลาย ๆ ธาตุ รวมทั้งวัตถุและนามธาตุ สิ่งที่เรียกว่าความคิดหรือ “สังขาร” ในที่น้ี จึงเกิดขึ้น
ในใจ ในสิ่งที่เราเรียกกันว่าตัวเราหรือคนเราน้ีได้ ในลักษณะที่ทําให้เข้าใจไปว่ามีผู้ใดผู้หน่ึงเป็นผู้คิด 
หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็นผู้คิด จึงทําให้มีทางเช่ือไปในทํานองว่า เป็น เจตภูต เป็นวิญญาณ เป็นตัวตน เป็น
ตัวเจ้าของร่าง หรืออะไรในทํานองน้ี พุทธศาสนาปฏิเสธสิ่งเหล่าน้ีอย่างสิ้นเชิง เมื่อได้แยกออกเป็น
ส่วน ๆ ไม่มีอะไรเหลือแล้ว ก็พิสูจน์แต่ละส่วน ๆ ว่าไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวตน ตลอดถึงส่วนที่เป็น
ความคิด ก็ไม่ใช่ตัวตนอย่างที่ว่าน้ีส่วนถัดไปอีก และเป็นส่วนสุดท้ายที่เรียกว่า “วิญญาณ” ซึ่งทํา
หน้าที่รู้แจ้ง ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย น่ันก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกัน เพราะเหตุ
ว่า อวัยวะน้ัน ๆ ซึ่งตามภาษาธรรมะเรียกว่า อายตนะ คือตาพร้อมทั้งประสาทตา หูพร้อมทั้งประสาท
หู จมูกพร้อมทั้งประสาทท่ีจมูก ลิ้นพร้อมทั้งประสาทท่ีลิ้น ผิวกายทั่ว ๆ ไป พร้อมทั้งเส้นประสาทท่ีน่ัน 
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ล้วนแต่มีสมรรถภาพ ที่จะทําการรับอารมณ์ภายนอก ที่เรียกว่าอายตนะภายนอก ได้แก่รูป เสียง กลิ่น 
รส สัมผัส อยู่ตลอดเวลา เมื่อมากระทบกันเข้าพร้อมกันทั้งสองฝ่าย นามธรรมส่วนที่เรียกวิญญาณใน
ที่น้ี ก็เกิดขึ้นในขณะน้ัน เป็นสามฝ่ายด้วยกัน และจะมีความรู้แจ้งเกิดขึ้นที่ตรงนั้น เช่นที่ตา ก็มีความรู้
แจ้งเกิดขึ้นที่ตา ว่ารูปน้ันมีสัณฐานอย่างไร เป็นรูปคนหรือสัตว์ สั้นหรือยาว ขาวหรือดํา สูงหรือตํ่า 
อย่างน้ี เป็นต้น  

ความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นทํานองน้ี เป็นเหมือนกับแมคานิคของธรรมชาติ น่ีเป็นการพูดตามหลัก
ของพุทธศาสนา ถือว่ามันเป็นแมคานิคอันหน่ึง เป็นกลไกอันหน่ึง ซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติอย่าง
อัตโนมัติ ซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างน้ันในขณะน้ัน สําเร็จเป็นการรู้แจ้ง ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น 
ทางกาย ทีน้ีคนบางพวกยึดถือว่า น่ันเป็นตัวเจตภูต เป็นตัววิญญาณ แล่นออกมาจากใจ มารับอารมณ์
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น อย่างน้ีก็มี แล้วก็ยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตน แต่ตามหลักพุทธศาสนาถือ
ว่ามันเป็นอย่างน้ันเอง มันเป็นธรรมชาติอย่างน้ัน ถ้ารูปและตา พร้อมทั้งประสาท ได้มีการกระทบกัน 
ก็จะมีการรู้แจ้งเกิดขึ้น สําเร็จเป็นความรู้แจ้ง ที่เรียกว่าจักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ เป็นต้น ตามช่ือ
ของที่ต้ังแห่งการกระทบ โดยไม่ต้องมีตัวตนอะไรที่ไหนอีก เมื่อได้แยกดูทีละส่วนๆ ทั้ง ๕ ส่วน ว่าไม่มี
ส่วนไหนท่ีเป็นตัวตน คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง ๕ ส่วน ก็ไม่มีส่วนไหนท่ีเป็นตัวตน 
ดังน้ีแล้ว ก็จะถอนความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนเสียได้ในสิ่งทั้งปวง คําว่าในสิ่งทั้งปวงก็คือว่าในคนทุก
คนน่ันเอง โลกทั้งโลกอาจแยกได้เป็น ๕ ส่วน อย่างน้ี 
  ส่วนที่ไม่เก่ียวกับจิตใจ เป็นวัตถุล้วน ๆ ก็เป็นพวกรูปไป แต่ถ้ามันมีเรื่องของจิตแทรกแซงอยู่ 
ก็จัดเป็นของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ส่วนใดส่วนหน่ึง การรู้จักส่วนทั้ง ๕ ส่วนน้ี คือการรู้จัก
โลกทั้งหมดว่าไม่ใช่ตัวตน การรู้จัก ในที่น้ีหมายถึง การรู้แจ้ง อย่างที่เคยอธิบายมาแล้ว ว่ามันเป็นคน
ละอย่างกับ ความเข้าใจ 

ฉะน้ัน เราจําเป็นจะต้องศึกษาเรื่องเบญจขันธ์ ซึ่งเป็นที่ต้ังแห่งความหลงว่าเป็นตัวเป็นตนน้ีให้
ละเอียด คําสอนประเภทน้ีเรียกกันว่า พหุลานุสาสนี. พหุล แปลว่า มาก อนุสาสนี แปลว่า คําสอน 
พหุลานุสาสนี จึงแปลว่า คําสอนที่สอนมากที่สุด คือพระพุทธเจ้าทรงสอนเร่ืองน้ีมากเป็นพิเศษกว่า
เรื่องทั้งหลาย เป็นใจความ สรุปได้สั้น ๆ ว่า “เบญจขันธ์อันเป็นอนัตตา” และถือว่าเป็นคําสอนที่เป็น
ตัวพระพุทธศาสนา เพราะฉะน้ัน อาตมาจึงชักชวนรบเร้าท่านทั้งหลาย ให้เกิดความสนใจในเรื่องส่วน 
๕ ส่วนน้ี หรือเรื่องเบญจขันธ์น้ี และขออย่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าล้อเลียนถึงกับนํามาล้อกันเล่น เรื่องน้ี
เป็นใจความสําคัญของพระพุทธศาสนา ทั้งที่จะมองกันในแง่ปรัชญา หรือจะมองกันในแง่วิทยาศาสตร์ 
หรือจะมองกันในฐานะเป็นศาสนาก็ตามที เป็นตัวเรื่องสําคัญที่ถ้ารู้จักตามที่เป็นจริง อุปาทานก็สลายไป 
ตัณหาทุกชนิดไม่มีทางเกิด ความทุกข์ก็ไม่มี เพราะเหตุน้ี ทีน้ี เรามาถึงปัญหาที่ว่า ทําไมเราตามปกติ
จึงมองส่วน ๕ ส่วนน้ี ไม่ออกตามที่เป็นจริง? เพราะเหตุใด? เพราะเหตุว่าเมื่อเราเกิดมาจากท้อง
มารดา ลืมตาขึ้นมาในโลกน้ีน้ัน เราก็ไม่อาจจะมีปัญญาของเราเอง เราได้แต่รับการศึกษาแวดล้อมมา
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ตามที่เขาจะสอนให้อย่างไร สิ่งแวดล้อมเราที่สอนเราน้ี สอนด้วยปากตรง ๆ ก็มีสอนด้วยทําให้ดูก็มี 
หรือเป็นสิ่งที่กระทบด้วยตนเองแล้วเข้าใจได้เองก็มี ล้วนแต่เป็นสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นที่สอนเรา แต่ว่าสิ่ง
ทั้งหมดน้ันล้วนแต่สอนเราไปในทางให้เข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นตัวเป็นตนไปเสียทั้งน้ัน ทั้งน้ีก็เพราะอํานาจ
สัญชาตญาณด้ังเดิม คือสัญชาตญาณแห่งการยึดถือด้วยวาทะว่าตัวตน ที่เรียกว่า อัตตวาทุปาทาน ซึ่ง
ได้กล่าวถึงเรื่อง อุปาทานสี่ อัตตวาทุปาทาน น้ีมันมีติดมาต้ังแต่เราเกิดมา และพอกพูนให้หนาย่ิงขึ้น
ทุกวัน เรามีการพูดจากับบิดามารดา เพ่ือนฝูงทั้งหลาย ก็ล้วนแต่พูด เป็นมึง - เป็นกู เป็นเขา - เป็นเรา 
เป็นผู้น้ัน - ผู้น้ี ผู้กระทํา - ผู้ถูกกระทํา ผู้ได้ - ผู้เสีย ซึ่งทั้งหมดน้ันล้วนแต่เป็นการยํ้าความคิด 
ความรู้สึก หรือความเข้าใจว่ามีตัวตนให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น ตัวอย่างเช่นคนเราเกิดมา ก็ต้องถูกต้ังช่ือว่า
นายน่ันนายน่ี นาย ก. นาย ข. นาย ค. นาย ง. คนน้ันช่ือน้ัน คนน้ีเช่ือน้ี เป็นลูกคนน้ัน เป็นหลานคนน้ี 
เป็นสามีคนน้ัน เป็นภรรยาคนน้ี เหล่าน้ีเป็นต้น  

สิ่งแวดล้อมเหล่าน้ีทั้งหมด ล้วนแต่ระบุไปในทางเป็นตัวเป็นตน เราจึงไม่รู้สึกตัวในการที่เรา
ยึดถือเอาความเป็นตัวเป็นตนเพ่ิมขึ้นทุกวัน สัญชาตญาณด้ังเดิมที่เรียกว่า อัตตวาทุปาทาน ก็มีแต่หนา
ขึ้น ๆ พอกพูนหนาขึ้น ๆ แทนที่จะลดลงไป ความยึดถือว่าตัวตนก็หนาขึ้น ทีน้ี เมื่อมีความยึดถือว่า
ตัวตน ก็เกิดความเห็นแก่ตัวตนตามมา คือเห็นแก่ประโยชน์ฝ่ายตัวหรือฝ่ายพวกของตัว แล้วก็
ประกอบกระทําไปตามความเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัว จนได้ประโยชน์มา สําเร็จประโยชน์มาเลี้ยงตัว 
หรือบํารุงความใคร่ของตัว น่ีก็เท่ากับเป็นการเสริมความยึดถือว่าเป็นตัว มีตัวเป็นของตัวมากขึ้น  

ความยึดถือว่าตัว ในลักษณะที่เป็นผู้น้ัน ผู้น้ี อย่างน้ีท่านเรียกว่า “ตัว” โดยสมมติ ถ้าจะพูด
ว่าเป็นความจริง ก็ต้องว่าเป็น ความจริงอย่างสมมติ เช่นพูดว่า คนน้ีช่ือ นาย ก. มันก็เป็นความจริง 
เพราะใครๆ ก็เรียกคนน้ีว่า นาย ก. เขาเองก็ถือว่าเขาช่ือ นาย ก. หรือการเรียกสิ่งน้ีว่าคน สิ่งน้ีว่าสัตว์ 
สิ่งน้ีว่าเทวดา อย่างน้ีเป็นต้น ก็เป็นความจริง เพราะว่าใครๆ ก็เรียกว่าอย่างน้ัน แต่ความจริงน้ัน เป็น
ความจริงที่เท็จ หรือความเท็จที่ถูกสมมติว่า เป็นความจริง เรียกว่า “จริงโดยสมมติ” น้ีช้ันหน่ึง เป็น
ช้ันแรกที่สุดที่ปิดบังหรือหลอกลวงให้เราเข้าใจไปว่า สิ่งทั้งหลายเป็นตัวตน ทีน้ี ถ้าหากว่าเราเกิดความ
ฉลาด จนมองเห็นว่าน่ีเป็นของหลอกๆ เราก็จะหมดความยึดถือในข้อที่ว่าเป็น นาย ก. นาย ข. นาย ง. 
เป็นขุน เป็นหลวง เป็นพระ เป็นพระยา เป็นสัตว์ เป็นมนุษย์ เป็นเทวดา เป็นอะไรเหล่าน้ีเป็นต้นไปได้ 
โดยเห็นว่าเป็นเร่ืองที่สมมติขึ้นพูดกันด้วยการผูกพันกันในสังคม หรืออาศัยประโยชน์อย่างใดอย่าง
หน่ึงซึ่งผูกพันกัน แล้วจําเป็นจะต้องสมมติเป็นอย่างน้ีก็มี หรือสมมติขึ้นตามความจําเป็นเพราะ
ธรรมชาติบังคับ เช่นถ้าไม่สมมติ มันก็พูดกันไม่ได้ ไม่อาจจะมีภาษาพูดกันได้ คนเราต้องพูดกัน 
เพราะฉะน้ันเราจึงสมมติว่าน้ันเป็นน่ัน น่ีเป็นน่ี มันจึงพูดกันได้รู้เรื่อง อย่างน้ีก็มี ที่มาแห่งสมมติ จะมา
โดยทางไหน ไม่สําคัญ มันสําคัญอยู่ตรงความจริงที่ว่า มันล้วนแต่เป็นเรื่องที่สมมติ ถ้าเราเข้าใจในเรื่อง
สมมติน้ีแล้วก็นับว่าเป็นการเพิกถอนสิ่งที่หลอกลวงนั้นได้ช้ันหน่ึง 
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ทีน้ี ก็มาถึงขั้นที่เรียกกันว่า “บัญญัติ” บัญญัติในที่น้ี ตัวอย่างเช่น คน ๆ หน่ึง เราไม่เรียกว่า 
นาย ก. นาย ข. นาย ง. อีกแล้ว เราเพ่งไปยังส่วนต่าง ๆ ที่จับกลุ่มประกอบกันอยู่เป็น นาย ก. เป็นต้น 
นาย ก. ผู้น้ี เมื่อเราพิจารณาดูร่างกายทั้งหมดของ นาย ก. หรือกลุ่มสังขารที่รวมกันเป็น นาย ก. ก็จะ
พบว่า นาย ก. น้ัน เท่ากับ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมกัน แต่ละส่วนๆ ถูกบัญญัติเรียกว่า
อย่างน้ันอย่างน้ีเช่นส่วนน้ีเรียกว่า รูปขันธ์ ส่วนน้ีเรียกว่าเวทนาขันธ์ ส่วนน้ีเรียกว่าสัญญาขันธ์ ส่วนน้ี
เรียกว่าสังขารขันธ์ส่วนน้ีเรียกว่าวิญญาณขันธ์ การเห็นบัญญัติอย่างน้ีค่อยยังช่ัวขึ้นมาหน่อย คือฉลาด
ขึ้นมาหน่อย เรียกว่าไม่ถึงกับหลงในสมมติ แต่ติดบัญญัติ ถ้าเราจะแยกบัญญัติให้ละเอียดออกไปอีกก็
มีทางทําได้ เช่นส่วนที่เป็นรูปกายน้ี แยกออกเป็น ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุไฟ ธาตุลม หรือถ้าเราไม่แยก
อย่างทางในวัดเขาแยกกัน จะแยกอย่างการศึกษาปัจจุบัน เป็นคาร์บอน เป็นอ๊อกซิเจน ไฮโดรเจน 
หรืออะไรก็ตาม ก็เหมือนกัน เราก็ยังจะเห็นได้อยู่น่ันเองว่า ส่วนๆ น้ันก็เรียกช่ือบัญญัติ ว่า ธาตุดิน 
ธาตุนํ้า ธาตุไฟ ธาตุลม หรือบัญญัติว่า ธาตุคาร์บอน ธาตุอ๊อกซิเจน หรืออะไรก็ตาม อย่างน้ีเรียกว่า
เห็นลึกเข้ามาอีกช้ันหน่ึง คือมันหลอกเราได้น้อยเข้าอีกช้ันหน่ึง กลายเป็นเห็นว่าคนไม่มี มีอยู่แต่ธาตุ
ส่วนที่เป็นร่างกาย คือธาตุน้ันๆ ตามท่ีกล่าวแล้ว ส่วนที่เป็นจิต ก็เป็นนามธาตุ แยกออกเป็นส่วนย่อยๆ 
ก็เป็นส่วนที่ทําหน้าที่ต่าง ๆ กัน เช่น เป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อเป็นดังน้ี ความรู้สึกว่า
คนก็หายไป ความรู้สึกว่า นาย ก. นาย ข. นาย ค. นาย ง. ก็หายไปความรู้สึกว่าลูกของกู ผัวของกู 
เมียของกู อย่างน้ีก็พลอยหายไป น่ี เพราะอํานาจของการเข้าถึงบัญญัติ แต่ถึงอย่างน้ันก็ยังมีทางที่จะ
ติดบัญญัติ ท่านจงึสอนให้ดูให้ลึก ให้ละเอียดลงไปอีกช้ันหน่ึง จนถึงขั้นที่ท่านเรียกว่า “ปรมัตถ์” 
 

๔.๓ วิเคราะห์พุทธปรัชญาว่าด้วยสัญญาขันธ์  
๔.๓.๑ สัญญาขันธ์ หมายถึง ส่วนหรือกองของชีวิตที่ทําหน้าที่เก่ียวกับความจํา ความจําได้ 

ความทรงจํา ตลอดจนครอบคลุมถึงการหมายรู้ การกําหนดหมาย ปัญญา การประเมินข้อมูลฯ จึง
ย่อมเกิดจากการสั่งสม จดจําประมวลผลต้ังแต่อดีตหรือแต่อ้อนแต่ออกจวบจนปัจจุบัน อันย่อมใช้
สมองส่วนหน่ึงในการบันทึกเก็บจํา ซึ่งย่อมมีข้อมูลอย่างมากมายมหาศาล จนเกินกว่าที่จําได้ทั้งปวง
ในขณะจิตหน่ึงๆ สัญญาหรือฝ่ายความจําได้, หมายรู้จึงต้องทํางานหรือเกิดขึ้นในลักษณะเกิดดับ...เกิด
ดับ ๆ...ดังน้ีอยู่เสมอ ๆ กล่าวคือ เกิดคือจําขึ้นมาได้ แล้วก็ดับคือลืมลงไปน่ันเอง เป็นไปดังน้ีเสมอ ๆ 
ดังเช่นผู้เขียนเอ่ยคําว่าแม่ ท่านก็เกิดสัญญาจําได้ในแม่ขึ้นมาทันที ต้ังอยู่ระยะหน่ึง แล้วก็ดับไป จึงเกิด
แล้วดับ เกิดดับ ๆ... ในลักษณาการน้ีอยู่เสมอ ๆ  

ดังน้ัน สมองอันเป็นส่วนหน่ึงหรืออาศัยอยู่ในรูปขันธ์ จึงถูกจัดเป็นหทัยวัตถุอันเป็นเหตุปัจจัย
อย่างหน่ึงของจิต แต่ก็อย่าเข้าใจผิดไปว่าจิตคือสมอง เพราะจิตก็ไม่ได้เกิดแต่เหตุคือสมองแต่อย่าง
เดียว เพราะจิตก็ยังเกิดแต่มีเหตุอ่ืน ๆ มาเป็นปัจจัยปรุงแต่งอีกเช่นกันน่าสังเกตว่าการเกิดคือ ชาติ
ของสัญญาขันธ์หรือสัญญาน้ัน เป็นไปได้หลายลักษณะ ดังเช่น ๑) เจตนาด้วยตนเองขึ้นมาบ้าง  
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๒) เกิดขึ้นเมื่อมีการผัสสะคือกระทบกับสิ่งน้ัน ๆ คือสิ่งเร้าบ้าง ๓) หรือแม้แต่ผุดลอยขึ้นมาเองบ้าง ทั้ง ๓ 
ต่างล้วนเป็นสภาวธรรมหรือธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต และจําเป็นย่ิงในการดําเนินชีวิตหรือดํารง
ขันธ์อีกด้วย ไม่มีเสียก็อยู่ไม่ได้ตามปกติเสียอีกด้วย 

๔.๓.๒ สัญญาขันธ์กําหนดรู ้
สัญญาเป็นความรู้จําพวกหน่ึง หมายถึง การหมายรู้ หรือกําหนดรู้อาการของอารมณ์ เช่น 

ลักษณะ ทรวดทรง สี สัณฐาน ฯลฯ ตลอดจนช่ือเรียก และสมมุติบัญญัติต่าง ๆ ว่า เขียว ขาว ดํา แดง 
ดง เบา ทุ้ม แหลม อ้วน ผอม โต๊ะ ปากกา หมู หมา แมว คน เขา เรา ท่าน เป็นต้น การหมายรู้หรือ
กําหนดรู้น้ี อาศัยการจับเผชิญ หรือ การเทียบเคียงระหว่างประสบการณ์หรือความรู้ เก่ากับ
ประสบการณ์หรือความรู้ใหม่ ถ้าประสบการณ์ใหม่ตรงกับประสบการณ์เก่า เช่น พบเห็นคนหรือ
สิ่งของที่เคยรู้จักแล้ว ได้ยินเสียงที่เคยได้ยินแล้ว ดังตัวอย่าง นาย ก. รู้จักนายเขียว ต่อมาอีกเดือนหน่ึง 
นาย ก. เห็นนายเขียวอีก และรู้ว่าคนที่เขาเห็นน้ันคือนายเขียว อย่างน้ีเรียกว่า จําได้ (พึงสังเกตว่า ใน
ที่น้ี “จําได้” ต่างจาก “จํา”) ถ้าประสบการณ์ใหม่ ไม่ตรงกับประสบการณ์เก่า เราย่อมนําเอา
ประสบการณ์หรือความรู้เก่าที่มีอยู่แล้วน่ันเอง มาเทียบเคียงว่าเหมือนกันและไม่เหมือนกันในส่วนไหน 
อย่างไร แล้วหมายรู้สิ่งน้ันตามคําบอกเล่าหรือตามที่ตนกําหนดเอาว่าเป็นน้ัน เป็นน่ี ไม่ใช่น่ัน ไม่ใช่น่ี 
อย่างน้ีเรียกว่า กําหนดหมายหรือหมายรู้ การหมายรู้เช่นน้ีมีหลายช้ัน หมายรู้ไปตามความตกลงอัน
เน่ืองด้วยความรู้สามัญบ้าง เช่นว่า เขียว ขาว เหลือง แดง เป็นต้น  

ตามนิยมของโลก ของสังคม ของวัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้นบ้าง เช่นว่า อย่างนี้สุภาพ 
อย่างน้ันสบาย อย่างน้ันถูกธรรมเนียม อย่างน้ีผิดธรรมเนียม เป็นต้น ตามนิยมและปรุงแต่งจําเพาะตน
บ้าง เช่นว่า อย่างน้ีสวย อย่างน้ันน่าชม อย่างน้ีน่าหมั่นไส้ เป็นต้น หมายรู้สองช้ัน (แบบสัญลักขณ์) 
บ้าง เช่นว่า สีเขียวแดงหมายถึงมหาวิทยาลัย แห่งหน่ึง เสียงระฆังสองคร้ังหมายถึงการกินอาหาร 
ตลอดจนตามการศึกษาอบรมในทางธรรม เช่น หมายรู้ในภาวะที่ไม่เที่ยง หมายรู้ในภาวะที่เป็นอนัตตา 
เป็นต้น มีทั้งหมายรู้สามัญและความหมายรู้ที่ละเอียดซับซ้อน (คือสัมพันธ์กับขันธ์อ่ืนมากขึ้น) มีทั้ง
หมายรู้เก่ียวกับรูปธรรมและหมายเก่ียวกับนามธรรม คําที่แปลสัญญากันว่า จําได้ กําหนดได้ หมายรู้ 
กําหนดหมาย จําหมาย สําคัญหมาย ล้วนแสดงแง่ต่างๆ แห่งความหมายของกองสัญญาน้ีทั้งสิ้น พูด
เพ่ือเข้าใจกันอย่างง่าย ๆ สัญญาก็คือ กระบวนการเรียกเก็บรวบรวม และสั่งสมข้อมูลของการเรียนรู้ 
และวัตถุดิบสําหรับความคิดน่ันเอง สัญญาเกื้อกูลแก่การดําเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก แต่เวลา
เดียวกัน ก็มีโทษมิใช่น้อย เพราะมนุษย์จะยึดติดตามสัญญาทําให้สัญญากลายเป็นเคร่ืองกีดก้ันกําบัง
ตนเองและห่อหุ้มคลุมตัวสภาวะไว้ ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ที่อยู่ลึกลงไปเพ่ือประโยชน์แก่
การศึกษา ขอแยกสัญญาออกอย่างคร่าว ๆ เป็น ๒ ระดับ คือ สัญญาอย่างสามัญ ซึ่งกําหนดหมาย
อาการของอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปอยู่ตามปกติธรรมดาของมัน อย่างหน่ึง และสัญญาสืบทอดหรือ
สัญญาอย่างซับซ้อน ที่บางคราวก็ใช้คําเรียกให้ต่างออกไป เฉพาะอย่างย่ิง “ปปัญจสัญญา” อัน



๖๘ 

หมายถึงสัญญาเนื่องด้วยอารมณ์ที่คิดปรุงแต่งขึ้นให้ซับซ้อนพิสดารด้วยแรงผลักดันของตัณหามานะ
และทิฏฐิ ซึ่งเป็นสังขารช้ันนําในฝ่ายร้าย อีกอย่างหน่ึงการแยกเช่นน้ี จะช่วยให้มองเห็นความหมาย
ของสัญญาที่กําลังแสดงบทบาทอยู่ พร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสัญญากับขันธ์อ่ืนภายในกระบวน
ธรรมได้ชัดเจนย่ิงขึ้น๓ 

๔.๓.๓ สัญญา-สติ-ความจํา 
มักมีความเข้าใจสับสนกันในเร่ืองความจําว่าตรงกับธรรมข้อใด คําว่า สัญญา ก็มักแปลกันว่า 

ความจํา คําว่าสติ โดยทั่วไปแปลว่าความระลึกได้ บางคร้ังก็แปลว่าความจํา และมีตัวอย่างที่เด่นเช่น 
พระอานนท์ ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะทางทรงจําพุทธพจน์ คําบาลีในกรณีน้ีท่านใช้คําว่า สติ ดัง
พุทธพจน์ว่า “อานนท์เป็นเลิศกว่าประดาสาวกของเราผู้มีสติ”๔ เรื่องน้ีในทางธรรมไม่มีความสับสน 
ความจําไม่ใช่กิจของธรรมข้อเดียว แต่เป็นกิจของกระบวนธรรม และในกระบวนธรรมแห่งความจําน้ี 
สัญญาและสติเป็นองค์ธรรมใหญ่ ทําหน้าที่เป็นหลัก มีบทบาทสําคัญที่สุด สัญญาก็ดี สติก็ดี มี
ความหมายคาบเก่ียวและเหล่ือมกันกับความจํา กล่าวคือ ส่วนหน่ึงของสัญญาเป็นส่วนหน่ึงของ
ความจํา อีกส่วนหน่ึงของสัญญาอยู่นอกเหนือความหมายของความจํา แม้สติก็เช่นเดียวกัน ส่วนหน่ึง
ของสติเป็นส่วนหนึ่งของความจํา อีกส่วนหนึ่งของสติ อยู่นอกเหนือความหมายของกระบวนการทรงจํา 
ข้อที่พึงกําหนดหมายและระลึกไว้อย่างสําคัญคือ สัญญาและสติทําหน้าที่คนละอย่างในกระบวนการ
ทรงจําสัญญา กําหนดหมายหรือหมายรู้อารมณ์เอาไว้ เมื่อประสบอารมณ์อีก ก็เอาข้อที่กําหนดหมาย
ไว้น้ัน มาจับเทียบหมายรู้ว่าตรงกันเหมือนกันหรือไม่ ถ้าหมายรู้ว่าตรงกัน เรียกว่าจําได้ ถ้ามีข้อต่างก็
หมายรู้เพ่ิมเข้าไว้ การกําหนดหมาย จําได้ หรือหมายรู้อารมณ์ไว้ว่าเป็นน่ันเป็นน่ี ใช่น่ัน ใช่น่ี (การ
เทียบเคียงและเก็บข้อมูล) ก็ดี สิ่งที่กําหนดหมายเอาไว้ (ตัวข้อมูลที่สร้างและเก็บไว้น้ัน) ก็ดี เรียกว่า
สัญญา ตรงกับความจําในแง่ที่เป็นการสร้างปัจจัยแห่งความจํา ลักษณะสําคัญของสัญญาคือ ทํางาน
กับอารมณ์ที่ปรากฏตัวอยู่แล้ว  

กล่าวคือ เมื่ออารมณ์ปรากฏตัวอยู่ต่อหน้า จึงกําหนดได้ หมายรู้หรือจําได้ ซึ่งอารมณ์น้ัน สติ
มีหน้าที่ดึงอารมณ์มาสู่จิต เหน่ียวอารมณ์ไว้กับจิต คุมหรือกํากับจิตไว้กับอารมณ์ ตรึงเอาไว้ไม่ยอมให้
ลอยผ่านหรือคลาดกันไป จะเป็นการดึงมาซึ่งอารมณ์ที่ผ่านไปแล้ว หรือดึงไว้ซึ่งอารมณ์ที่จะผ่านไปก็ได้ 
สติจึงมีขอบเขตความหมายคลุมถึง การระลึก นึกถึง นึกไว้ นึกได้ ระลึกได้ ไม่เผลอ ตรงกับความจํา
เฉพาะในส่วนที่เป็นการระลึกและความสามารถในการระลึก ด้วยเหตุน้ีสติจึงเป็นธรรมตรงข้ามกับสัม
โมสะ ซึ่งแปลว่าการลืม (สัญญาไม่คู่กับลืม) สติ เป็นการริเริ่มเองจากภายใน โดยอาศัยพลังแห่งเจตน์
จํานง ในเมื่ออารมณ์อาจจะไม่ปรากฏอยู่ต่อหน้า เป็นฝ่ายจํานงต่ออารมณ์ จึงจัดอยู่ในพวกสังขาร 
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๖๙ 

สัญญา บันทึกเก็บไว้ สติดึงออกมาใช้ สัญญาดี คือ รู้จักกําหนดหมายให้ชัดเจนเป็นระเบียบ สร้างขึ้น
เป็นรูปร่างที่มีความหมายและเช่ือมโยงกันดี (ซึ่งอาศัยความใส่ใจและความเข้าใจเป็นต้นอีกต่อหน่ึง) ก็
ดี สติดี คือมีความสามารถในการระลึก (ซึ่งอาศัยสัญญาดี และการหมั่นใช้สติ ตลอดจนสภาพจิตที่สงบ
ผ่องใส ต้ังมั่น เป็นต้นอีกต่อหน่ึง) ก็ดี ย่อมเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความจําดี 

(ดูอุปมาสติ-สัญญา) 
นายแดง กับนายดํา เคยรู้จักกันดี แล้วแยกจากกันไป ต่อมาอีกสืบปี นายนายแดงพบนายดํา

อีกจําได้ว่า ผู้ที่ตนพบน้ันคือนายดํา แล้วระลึกนึกไดต่อไปอีกว่าตนกับนายดําเคยไปเที่ยวด้วยกันที่
น่ันๆ ได้ทําสิ่งน้ันๆ ฯลฯ การจําได้เมื่อพบน้ันเป็นสัญญา การนึกได้ต่อไปถึงเร่ืองราวที่ล่วงแล้ว เป็นสติ 
เครื่องรับโทรศัพท์ต้ังอยู่มุมห้องข้างหน่ึง สมุดหมายเลขโทรศัพท์อยู่อีกมุมห้องด้านหน่ึง นายเขียวเปิด
สมุดหาเลขหมายโทรศัพท์ที่ตนต้องการพบแล้วอ่านและกําหนดหมายเลขเอาไว้ แล้วเดินไปหมุน
หมายเลขที่โทรศัพท์ตามต้องการ ระหว่างเดินไปก็นึกหมายเลขน้ันไว้ตลอด การอ่านและกําหนด
หมายเลขที่สมุดโทรศัพท์ เป็นสัญญา การนึกหมายเลขน้ันต้ังแต่ละจากสมุดโทรศัพท์ไป เป็นสติเมื่อ
อารมณ์ปรากฏอยู่ต่อหน้าแล้ว ก็กําหนดหมายได้ทันที แต่เมื่ออารมณ์ไม่ปรากฏอยู่ และถ้าอารมณ์น้ัน
เป็นธรรมารมณ์ (เรื่องในใจ) ก็ใช้สติดึงอารมณ์น้ันมาแล้วกําหนดหมาย อน่ึง สติสามารถระลึกถึง
สัญญา คือดึงเอาสัญญาที่มีอยู่เก่ามาเป็นอารมณ์ของจิต แล้วสัญญาจะกําหนดหมายอารมณ์น้ันสําทับ
เข้าอีกให้ชัดเจนแน่นแฟ้นย่ิงขึ้น หรือกําหนดหมายแนวใหม่เพ่ิมเข้าไปตามวัตถุประสงค์อีกอย่างหน่ึงก็ได้ 

๔.๓.๔ สัญญาจําความได้  
สัญญา (ภาษาสันสกฤต : สํชญา) แปลว่า จําความได้ ความหมายรู้ได้ คือระบบความจําที่

สามารถจําคน สัตว์ สิ่งของและเหตูการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น จําสิ่งที่เห็น จําเสียง จํากลิ่น จํารส จําช่ือคน 
จําหนังสือ จําเร่ืองในอดีตได้ว่าเป็นสีเขียว ไพเราะ หอม หวานเป็นต้น เรียกภาวะที่มีความจํา
คลาดเคลื่อน จําผิด ๆ ถูก ๆ หรือมีสติฟ่ันเฟือนเหมือนคนบ้าว่า สัญญาวิปลาส ทางพุทธศาสนา 
สัญญา คือขันธ์หน่ึงใน ๕ ขันธ์ และเป็นนามธรรมอย่างหน่ึง มี ๒ ประเภทคือสัญญา ๖ และสัญญา ๑๐  

ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าสัญญาน้ันย้อนกลับไปได้ไม่สิ้นสุด เช่น เราลองนึกถึงตัวเราใน
อดีตที่กําลังเศร้ากับการกระทําที่ผิดพลาดของตนในอดีต ในสัญญาของตัวเราในอดีตก็มีเหตุการณ์ที่ตัว
เราในอดีตขณะน้ันมีภาพตัวเราที่เป็นอดีตของอดีตตัวเราทําความผิดพลาดซ้อนอีกดังน้ันสัญญาจะมี
ลักษณะซ้อนทับกับไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด แต่ที่เราจําเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้ เพราะอํานาจสติมีกําลังน้อย 
อีกทั้งที่เราจําชาติก่อนไม่ได้เพราะ กฎแห่งวัฏฏะ คือเรามีอวิชชา เป็นกิเลสวัฏฏะทําให้เกิดมโนกรรม
คือมิจฉาทิฏฐิทําให้เกิดวิบากกรรมคือจําชาติที่แล้วไม่ได้ เน่ืองจากขณะจิตที่ดับจิตเป็นมิจฉาทิฏฐิ (ไม่รู้
ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์คือดับกิเลสและทางปฏิบัติให้พ้นทุกข์คือมรรคมีองค์ ๘) สัญญา ๖ 
หมายถึง ความทรงจํามี ๖ คือ 
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จักขุสัญญา สิ่งที่ทรงจําทางตา (ภาพ) 
โสตสัญญา  สิง่ที่ทรงจําทางหู (เสียง) 
ฆานะสัญญา สิง่ที่ทรงจําทางจมูก (กลิ่น) 
ชิวหาสัญญา สิง่ที่ทรงจําทางลิ้น (รสชาติ) 
กายสัญญา สิ่งที่ทรงจําทางกาย (ประสาทสมัผัส) 
มนสัญญา สิ่งที่ทรงจําทางใจ มโนสิ่งทรงจําทางใจมี ๓ คือ  
๑. จําเวทนา  
๒. จําสัญญา  
๓. จําสังขาร ๓ คือ  
 ๑) กายสังขาร (การบังคับร่างกาย)  
   ๒) วจีสังขาร (ความคิดตรึก ตรอง)  
   ๓) จิตตะสังขาร (อารมณ์ทีจ่รเข้ามาในใจ)  
สัญญา ๑๐ อนิจจสัญญา พิจารณาว่า รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขาร

ทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่าน้ี
เป็นอนิจจัง อนัตตาสัญญาพิจารณาว่า จักษุเป็นอนัตตา รูปเป็นอนัตตา หูเป็นอนัตตา เสียงเป็น
อนัตตา จมูกเป็นอนัตตา กลิ่นเป็นอนัตตา ลิ้นเป็นอนัตตา รสเป็นอนัตตา กายเป็นอนัตตา โผฏฐัพพะ
เป็นอนัตตา ใจเป็นอนัตตา ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา ในอายตนะ
ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ๖ ประการเหล่าน้ี เป็นอนัตตา  

อสุภสัญญาพิจารณากายน้ีน่ันแล เบ้ืองบนแต่พ้ืนเท้าขึ้นไป เบ้ืองตํ่าแต่ปลายผมลงมา มีหนัง
หุ้มอยู่โดยรอบ เต็มด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆ ว่า ในกายนี้มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เน้ือ เอ็น 
กระดูก เย่ือในกระดูก ม้าม เน้ือหัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี 
เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันข้น นํ้าตา เปลวมัน นํ้าลาย นํ้ามูก ไขข้อ มูตร พิจารณาเห็นโดยความเป็น
ของไม่งามในกายน้ี 

อาทีนวสัญญาพิจารณาว่า กายน้ีมีทุกข์มาก มีโทษมาก เพราะฉะน้ัน อาพาธต่างๆ จึงเกิดขึ้น
ในกายน้ี คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ โรคที่ใบหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรค
หืด โรคไข้หวัด โรคไข้พิษ โรคไข้เซื่องซึม โรคในท้อง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรค
เรื้อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ โรคลมบ้าหมู โรคหิดเป่ือย โรคหิดด้าน โรคคุดทะราด หูด โรค
ละอองบวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดี
เป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไข้สันนิบาต อาพาธอัน
เกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม่ําเสมอ อาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกําลัง 
อาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรม ความหนาว ความร้อน ความหิว ความระหาย ปวดอุจจาระ ปวด
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ปัสสาวะ พิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายน้ี ปหานสัญญาไม่ยินดี ละ บรรเทา ทําให้หมดสิ้นไป 
ทําให้ถึงความไม่มี ซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้ว ไม่ยินดี ละ บรรเทา ทําให้หมดสิ้นไป ทําให้ถึงความไม่มี 
ซึ่งพยาบาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้ว ไม่ยินดี ละ บรรเทา ทําให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มี ซึ่งวิหิงสาวิตกอัน
เกิดขึ้นแล้ว ไม่ยินดี ละ บรรเทา ทําให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มี ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันช่ัวช้า ที่
เกิดขึ้นแล้ว (พิจารณาเห็นว่าวิตกทั้งสองคือกามวิตก และพยาบาทวิตกคือการจองเวรเป็นเหตุให้จิต
ยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดและอวิหิงสาเป็นเหตุให้รับวิบากกรรมในขณะเวียนว่ายตายเกิด) 

วิราคสัญญาพิจารณาว่าธรรมชาติน่ันสงบ ธรรมชาติน่ันประณีต คือธรรมเป็นที่ระงับสังขาร
ทั้งปวง ธรรมเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง (อุปธิ = ที่ต้ังแห่งทุกข์ ) ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ธรรมเป็น
ที่สํารอกกิเลส ธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ (ซึ่งก็คือสภาวะของพระนิพพานที่สัมผัสได้ใน
ขณะที่มีชีวิตอยู่น่ันเอง ) 

นิโรธสัญญาพิจารณาว่า ธรรมชาติน่ันสงบ ธรรมชาติน่ันประณีต คือธรรมเป็นที่ระงับสังขาร
ทั้งปวง ธรรมเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ธรรมเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ 
ธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ (วิราคะ และนิโรธ ล้วนเป็นช่ือหน่ึงของพระนิพพาน โดยวิราคะ
เน้นที่ความสํารอกกิเลส คือการไม่ปรุงแต่งในสิ่งภายนอกราบเรียบเสมอกัน ส่วนนิโรธเน้นที่ความดับ
ไม่เหลือของกิเลส คือการไม่ยึดติดในสิ่งภายในว่าไม่ใช่ตัวกูของกู) 

สัพพโลเกอนภิรตสัญญา การกําหนดหมายในความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง ละอุบาย
และอุปาทานในโลก อันเป็นเหตุต้ังมั่น ถือมั่น และเป็นอนุสัยแห่งจิตย่อมงดเว้น ไม่ถือมั่น (การเห็นสิ่ง
ที่ไม่งดงาม แต่สําคัญว่างดงามเพราะจิตเข้าไปปรุงแต่ง) 

สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาการกําหนดหมายในความไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวง ความ
อึดอัด ระอา เกลียดชังแต่สังขารทั้งปวง (การเห็นสิ่งทั้งปวงมีแต่แตกกระจายไป) 

อานาปานสติ การน่ังคู้บัลลังก์ ต้ังกายให้ตรง ดํารงสติไว้เฉพาะหน้า เธอเป็นผู้มีสติหายใจออก 
เป็นผู้มีสติหายใจเข้า เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่า
หายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น หรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น 
 

๔.๔  วิเคราะห์พุทธปรัชญาว่าด้วยสังขารขันธ์  
๔.๔.๑ สังขารขันธ์  คือ เจตสิก ๕๐ ประเภท มี เจตนา โลภะ โทสะ ปัญญา เป็นต้น ที่มี

ลักษณะปรุงแต่งส่วนวิญญาณขันธ์ ได้แก่ จิตทุกประเภท มีลักษณะรู้แจ้ง เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ 
ส่วนข้อใดที่กล่าวไว้ว่า “สังขารขันธ์ พึงทราบว่า (เรียกอย่างน้ัน) เพราะรวมธรรมชาติที่มีการประสม 
(เจตสิก) เป็นลักษณะสิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกัน” ดังน้ี บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในข้อน้ัน (ต่อไป) ธรรมชาติ
ที่มีการทําให้เป็นกลุ่มเป็นลักษณะช่ือว่าธรรมชาติที่มีการประสมเป็นลักษณะ ก็ธรรมชาติดังน้ันคือ
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อะไร? คือสังขารนั่นเองดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะธรรมเหล่าน้ันย่อม
ประสมสิ่งที่เป็นสังขตะแล  เพราะเหตุน้ันธรรมเหล่าน้ันจึงได้ช่ือว่า สังขาร (แปลว่าธรรมผู้ประสม?)”  

ดังน้ี สังขารเหล่าน้ัน มีการประสมเป็นลักษณะ มีการประมวลเข้าเป็นรส มีความเผยออกไป
เป็นปัจจุปัฏฐาน  มีขันธ์ ๓ ที่เหลือเป็นปทัฏฐานสังขาร ๑ สังขาร ๓ สังขารทั้งหลาย แม้เป็นอย่าง
เดียวโดยลักษณะเป็นต้นดังกล่าวมาน้ี ว่าโดยชาติก็เป็น ๓ คือ กุศล อกุศล อัพยากฤต ในสังขาร ๓ น้ัน 
สังขารที่สัมปยุตด้วยกุศลวิญญาณจัดเป็นกุศลสังขาร ที่สัมปยุตด้วยอกุศลวิญญาณ จัดเป็นอกุศล
สังขาร ที่สัมปยุตด้วย 

อัพยากฤตวิญญาณจัดเป็นอัพยากฤตสังขาร ในสังขารเหล่าน้ัน ก่อนอ่ืน สังขารที่สัมปยุตด้วย
กามาวจรกุศลวิญญาณดวงที่ ๑ (คือวิญญาณที่เป็นโสมนัสสหรคต ญาณสัมปยุตอสังขาร) มี ๓๖ คือ 
เป็นนิยตะ มา (ในบาลี) โดยรูปของตน (คือไม่ปะปน ?) ๒๗ เป็นเยวาปนกะ ๔ เป็นอนิยตะ ๕ ใน
สังขาร ๓๖น้ัน  สังขาร ๒๗ คือ ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปีติ วิริยะ ชีวิตสมาธิ สัทธา สติ หิริ 
โอตตัปปะ อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตต
มุทุตากายกัมมัญญตา  จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายฺชุกตา จิตตุชุกตา 
เหล่าน้ีเป็นนิยตะ มา (ในบาลี)   โดยรูปของตนสังขาร ๔ คือ ฉันทะ อธิโมกข  มนสิการ ตัตรมัชฌัตต
ตา น้ีเป็นเยวาปนกะ (เป็นกุศลก็ได้  อกุศลก็ได้ ?) สังขาร ๕ คือ กรุณามุทิตา กายทุจริตวิรัติ วจีทุจริต
วิรัติ มิจฉาชีววิรัติ น้ีเป็นอนิยตะเพราะสังขาร ๕ น้ัน ย่อมเกิดในลางคร้ัง แม้เมื่อเกิดเล่าก็หาเกิด
ร่วมกันไม่ (จึงช่ืออนิยตะ)๕ 

๔.๔.๒ สังขารไตรลักษณ ์
  สังขารไตรลักษณ์ ได้แก่ สิ่งทั้งปวงที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง หรือที่เกิดจากส่วนประกอบต่างๆ 
ประชุมกันเข้า จะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม คือ เท่ากับขันธ์ ๕ ทั้งหมด ในภาษาบาลีมีศัพท์
มากมายที่มีความหมายหลายนัย ผู้ได้เล่าเรียนดีแล้ว แม้พบศัพท์เหล่าน้ันที่ใช้ในความหมายหลาย
อย่างปะปนกันอยู่ ก็สามารถจับแยกและเข้าใจได้ทันที แต่ผู้ไม่คุ้นเคยหรือผู้แรกศึกษาอาจสับสนงุนงง
หรือถึงกับเข้าใจผิดได้  

ตัวอย่าง คําพวกน้ีที่มาจากภาษาบาลี เช่น นาค อาจหมายถึงสัตว์คล้ายงูแต่ตัวใหญ่มาก ก็ได้ 
หมายถึงช้างใหญ่เจนศึกก็ได้ หมายถึงบุคคลผู้ประเสริฐก็ได้ นิมิต ในทางพระวินัย หมายถึง วัตถุที่เป็น
เครื่องหมายเขตที่ประชุมสงฆ์บ้าง หมายถึงอาการแสวงหาลาภในทางที่ผิดด้ายวิธีขอเขาแบบเชิญชวน
โดยนัยบ้าง แต่ในทางธรรมปฏิบัติ หมายถึง ภาพท่ีเห็นในใจในการเจริญกรรมฐาน นิกาย หมายถึง 
หมวดตอนในพระไตรปิฎกส่วนในพระสูตร ก็ได้ หมายถึง คณะนักบวชหรือกลุ่มศาสนิกที่แบ่งกันเป็น
พวก ๆ ก็ได้ปัจจัยในทางพระวินัย หมายถึง เครื่องอาศัยของชีวิต เช่น อาหาร แต่ปัจจัยในทางธรรม 

                                           
๕วิสุทฺธิ. /๖๙. 
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หมายถึง เหตุ หรือ เครื่องสนับสนุนให้ธรรมอ่ืนเกิดขึ้น ขอให้พิจารณาความหมายของคําศัพท์เดียวกัน 
ที่ต่างนัยกันออกไปเมื่อใช้ข้อความต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  

“ภิกษุรู้รสด้วยลิ้น อร่อยก็ตาม ไม่อร่อยก็ตาม เธอไม่ปล่อยให้ความติดใจหรือ
ความขัดใจเข้าครอบงําจิต ภิกษุน้ีช่ือว่าสํารวมอินทรีย์ คือ ลิ้น”  

“อินทรีย์คือศรัทธา มีการยังธรรมทั้งหลายท่ีประกอบอยู่ด้วยให้เข้าถึงภาวะ
ผ่องใสเป็นรส ประดุจดังสารส้ม หรือมีการว่ิงไปหาอารมณ์เป็นรส ภิกษุพึงเจริญอินทรีย์
คือศรัทธานั้น”  

 
คําว่า รส ก็ดี อินทรีย์ก็ดี ในข้อความ ๒ ท่อนน้ี มีความหมายต่างกัน ในข้อความแรก รส 

หมายถึงสิ่งที่รู้ด้วยลิ้น หรือสิ่งที่เป็นอารมณ์ของชิวหาวิญญาณ อินทรีย์ หมายถึง สิ่งที่เป็นเจ้าการใน
การรับรู้อารมณ์ กล่าวคืออายตนะภายในส่วนในคําหลัง รส หมายถึงกิจหรือหน้าที่ อินทรีย์ หมายถึง 
กุศลธรรมที่เป็นเจ้าการในการกําราบอกุศลธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ “ภิกษุพึงกระทําโยคะ เพ่ือบรรลุธรรม
เป็นที่ปลอดภัยจากโยคะ”  

โยคะ คําต้น หมายถึง การประกอบความเพียรในการเจริญภาวนา คือ ฝึกฝนพัฒนาจิต
ปัญญา โยคะ คําหลัง หมายถึงธรรม คือ กิเลสที่ประกอบคือเทียมหรือผูกมัดสัตว์ไว้กับทุกข์ในภพ 
“ปุถุชนมองเห็นรูปบ้าง เวทนาบ้าง สัญญาบ้าง สังขารบ้าง วิญญาณบ้าง ว่าเป็นตน แต่ขันธ์ ๕ น้ัน จะ
เป็นตนหาได้ไม่ เพราะสังขารทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่เทียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาคือไร้ตัวมิใช่ตนทั้งสิ้น”  

สังขาร คําแรก หมายถึงเพียงขันธ์หน่ึงในบรรดาขันธ์ ๕ แต่ สังขาร คําหลัง ครอบคลุม
ความหมาย ของสังขตธรรมทั้งหมด ที่เป็นไปตามไตรลักษณ์ คําเก่ียวข้อง ที่ต้องการอธิบายในที่น้ีคือ 
สังขาร แต่ที่ได้ยกตัวอย่างคําอ่ืนๆ มาแสดงไว้มากมาย ก็เพ่ือให้เห็นว่า คําพูดในภาษาไทยก็ตาม ใน
ภาษาบาลีก็ตาม ที่เป็นคําเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกันเป็นสองอย่างบ้าง หลายอย่างบ้าง กว้าง
แคบกว่ากันบ้าง เป็นคนละเรื่องไปเก่ียวกันบ้าง ตลอดจนตรงข้ามกันก็มีน้ัน มีอยู่มากมายและเป็นของ
สามัญ เมื่อเข้าใจเช่นน้ีแล้ว มาเห็นคําว่า สังขาร ที่ท่านใช้ในความหมายต่างๆ หลายนัย ก็จะไม่เห็น
เป็นของแปลก และจะเข้าใจมองเห็นตามได้ง่ายคําว่า สังขาร น้ัน มีที่ใช้ในความหมายต่างๆ กันไม่
น้อยกว่า ๔ นัย แต่เฉพาะที่ต้องการให้เข้าใจในที่น้ี มี ๒ นัย คือ สังขาร ที่เป็นข้อหน่ึงในขันธ์ ๕ กับ 
สังขาร ที่กล่าวถึงในไตรลักษณ์เพราะสังขาร ๒ นัยน้ี มาในหลักธรรมสําคัญ กล่าวอ้างกันบ่อย และมี
ความหมายคล้ายจะซ้อนกันอยู่ ทําให้ผู้ศึกษาสับสนได้ง่าย เบ้ืองแรกขอยกคํามาให้ดูเห็นชัด 

๑. สังขาร ในขันธ์ ๕ : รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
๒. สังขาร ในไตรลักษณ์ : สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็น

อนัตตา 
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๔.๔.๓ สังขารสภาวะปรุงแต่งจิต 
๑. สังขาร ซึ่งเป็นข้อที่ ๔ ในขันธ์ ๕ หมายถึง สภาวะที่ปรุงแต่งจิต ให้ดี ให้ช่ัว ให้เป็น

กลาง ได้แก่ คุณสมบัติต่างๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตัวนํา ที่ปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจ และการ
แสดงออกทางกายวาจา ให้เป็นไปต่างๆ เป็นตัวการของการทํากรรม เรียกว่าง่ายๆ ว่าเคร่ืองปรุงของ
จิต เช่น ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ เมตตา กรุณา ปัญญา โมหะ โลภะ โทสะ เป็นต้น (คัมภีร์อภิธรรม
จําแนกไว้ ๕๐ อย่าง เรียกว่าเจตสิก ๕๐ ในจํานวนทั้งหมด ๕๒) ซึ่งทั้งหมดน้ันล้วนเป็นนามธรรม มีอยู่
ในใจทั้งสิ้น นอกเหนือจาก เวทนา สัญญา และวิญญาณ  

 ๑.  สังขาร ที่กล่าวถึงไตรลักษณ์ หมายถึง สภาวะที่ถูกปรุงแต่ง คือ สภาวะที่เกิด
จากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม เป็นด้านร่างกาย หรือ
จิตใจก็ตามมีชีวิตหรือไร้ชีวิตก็ตาม อยู่ในจิตใจหรือเป็นวัตถุภายนอกก็ตาม เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า สังขต
ธรรม คือทุกสิ่งทุกอย่าง เว้นแต่นิพพานจะเห็นว่า สังขาร ในขันธ์ ๕ มีความหมายแคบกว่า สังขาร ใน
ไตรลักษณ์ หรือเป็นสิ่งหน่ึงของสังขารในไตรลักษณ์น่ันเอง ความต่างกันและแคบกว่ากันน้ี เห็นได้ชัด
ทั้งโดยความหมายของศัพท์ (สัททัตถะ) และโดยองค์ธรรม  

  ก.  โดยความหมายของศัพท์ : สังขาร ในขันธ์ ๕ หมายถึง สภาวะที่ปรุงแต่ง
จิตตัวปรุงแต่งจิตใจและการกระทํา ให้มีคุณภาพต่างๆ เครื่องปรุงของจิต หรือแปลกันง่ายๆ ว่า
ความคิดปรุงแต่ง ส่วนสังขารในไตรลักษณ์ หมายถึง สภาวะที่ถูกปรุงแต่ง คือ ถูกปัจจัยของมันปรุง
แต่งขึ้นมาแปลง่ายๆว่า สิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งหรือของปรุงแต่ง นอกจากความหมาย
จะต่างกันอย่างที่พอสังเกตเห็นได้อย่างน้ีแล้ว ความหมายน้ันยังแคบกว่ากันด้วย กล่าวคือ สภาวะท่ี
ปรุงแต่งจิต เครื่องปรุงของจิต หรือ ความคิดปรุงแต่ง (สังขารในขันธ์ ๕) น้ัน ตัวของมันเอง ก็เป็น
สภาวะที่ถูกปรุงแต่งเป็นสิ่งปรุงแต่ง หรือเป็นของปรุงแต่ง เพราะเกิดจากปัจจัยอย่างอ่ืนปรุงแต่งขึ้นมา
อีกต่อหน่ึง ทยอยกันไปเป็นทอดๆ จึงไม่พ้นที่จะเป็นส่วนหน่ึงของสังขารในความหมายอย่างหลัง (ใน
ไตรลักษณ์) คือเป็นสภาวะที่ถูกปรุงแต่ง หรือเป็นของปรุงแต่งน่ันเอง สังขาร ในขันธ์ ๕ จึงกิน
ความหมายแคบกว่า เป็นเพียงส่วนหน่ึง ส่วน สังขาร ในไตรลักษณ์กินความหมายครอบคลุมทั้งหมด  

  ข.  โดยองค์ธรรม : ถ้าแบ่งธรรมหรือสิ่งต่างๆออกเป็น ๒ อย่าง คือ รูปธรรม 
กับ นามธรรมและแบ่งนามธรรมซอยออกไปอีกเป็น ๔ อย่าง คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
จะเห็นว่า สังขาร ในขันธ์ ๕ เป็นนามธรรมอย่างเดียว และเป็นเพียงส่วนหน่ึงในสี่ส่วนของนามธรรม
เท่าน้ันแต่ สังขาร ในไตรลักษณ์ ครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรม  

อน่ึง รูปธรรมและนามธรรมที่กล่าวถึงน้ี เมื่อแยกออกไปก็คือขันธ์ ๕ น่ันเอง จะเห็นว่าสังขาร 
ในขันธ์ ๕ เป็นเพียงขันธ์หน่ึงในขันธ์ ๕ (เป็นลําดับที่สี่) แต่สังขารในไตรลักษณ์ ครอบคลุมขันธ์ ๕ 
ทั้งหมด กล่าว คือ สังขาร (ในขันธ์ ๕) เป็นสังขารอย่างหน่ึง (ในไตรลักษณ์) เช่นเดียวกับขันธ์อ่ืนๆ ทั้ง
สี่ขันธ์ นอกจากน้ัน ธรรม หรือสิ่งต่างๆ ที่นํามาแบ่งในที่น้ี ก็คือ สังขตธรรม ซึ่งก็เป็นไวพจน์ คือ อีกช่ือ



๗๕ 

หน่ึงของสังขาร (ในไตรลักษณ์) น่ันเอง จึงเห็นชัดเจนว่าสังขาร (ในขันธ์ ๕) เป็นเพียงส่วนย่อยอย่าง
หน่ึงฝ่ายนามธรรมที่รวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดภายในสังขาร (ในไตรลักษณ์) เท่าน้ันเอง 

ฉะน้ัน คํากล่าวที่ว่า รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่
เที่ยง กับข้อความว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง จึงมีความหมายเท่าๆ กัน หรือพูดอีกนัยหน่ึง ข้อความว่า
สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อจะขยายออกให้ละเอียด ก็พูดใหม่ได้ว่า รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่
เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยงเพ่ือกันความสับสน บางทีท่านใช้คําว่า สังขารขันธ์ สําหรับคําว่า
สังขารในขันธ์ ๕ ที่เป็นเพียงส่วนหน่ึงในนามธรรม และใช้คําว่า สังขารที่เป็นสังขตธรรม หรือสังขต
สังขาร หรือสังขารเด่ียว ๆ สําหรับ สังขาร ในไตรลักษณ์ ที่มีความหมายครอบคลุมทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม หรือขันธ์ ๕ ทั้งหมด การที่ข้อธรรม ๒ อย่างน้ีมาลงเป็นคําศัพท์เดียวกันว่า “สังขาร” ก็
เพราะมีความหมายเหมือนกันว่า “ปรุงแต่ง” แต่มาต่างกันตรงที่ว่าอย่างแรกเป็น “ความคิดปรุงแต่ง” 
อย่างหลังเป็น “สิ่งปรุงแต่ง” หรือ “ของปรุงแต่ง” บรรดาเครื่องแต่งคุณภาพของจิตทั้งหลายนั้น 
เจตนาเป็นตัวนําหรือเป็นหัวหน้า ดังน้ันไม่ว่าเคร่ืองแต่งคุณภาพก่ีอย่างจะเกิดขึ้นทําหน้าที่ในคราวหน่ึง
คราวใด จะต้องมีเจตนาร่วมอยู่ด้วยเป็นแกนนําเสมอไปทุกคราว บางครั้งท่านถึงกับใช้คําว่าเจตนาเป็น
คําแทน หมายถึงสังขารทั้งหมดทีเดียว ด้วยเหตุน้ีจึงอาจให้ความหมายคําว่า สังขารได้อีกอย่างหน่ึงว่า 
“สังขาร” คือ เจตนาพร้อมทั้งสัมปยุตธรรม (ธรรมที่เกิดประกอบร่วมหรือเคร่ืองประกอบ) ซึ่งแต่งจิต
ให้ดี หรือช่ัว หรือเป็นกลาง ๆ ปรุงแปรการตริตรึกนึกคิด การพูด การทํา ให้เกิดกรรมทางกาย วาจา ใจ  
 

๔.๕ วิเคราะห์พุทธปรัชญาว่าด้วยวญิญาณขันธ์  
๔.๕.๑ ความหมายของวิญญาณขนัธ ์
ในทางพุทธศาสนากล่าวว่า วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอารูปต้ังอยู่ก็ต้ังอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็น

อารมณ์มีรูปเป็นที่ต้ังอาศัย จิตดวงแรกเกิด คือ วิญญาณดวงแรกปรากฏขึ้นในครรภ์มารดาจนถึงเวลา
ตายอัตภาพในระหว่างน้ีช่ือว่ากายมนุษย์๖ หมายความว่าจิต ก็คือวิญญาณ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหน่ึง
ของร่างกาย กายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่าง ประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป ๔ เกิดจากบิดามารดาเจริญ
วัยเพราะข้าวสุก และขนมสด ไม่เที่ยงแท้ต้องอบ ต้องนวดเฟ้น มีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็น
ธรรมดา วิญญาณของเราอาศัย และเน่ืองอยู่ในกายน้ี๗  

ในปฏิจจสมุปปบาท กล่าวไว้ว่า เมื่อมีสังขารจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณน่ันแลมีอยู่ นามรูป
จึงได้มีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูปเพราะนามรูปน่ันแลมีอยู่วิญญาณจึงได้มีเพราะมีนามรูป
เป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ ในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของวิญญาณว่า 

                                           
๖วิ.ม. ๑/๑๗๒/๑๔๑. 
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๗๖ 

สิ่งที่เช่ือกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิตเมื่อตายจะออกจากกายล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่ ความรับรู้เช่น 
จักษุวิญญาณ คือ ความรับรู้ทางตา โสตวิญญาณ คือ ความรับรู้ทางหูเป็นขันธ์ ๑ ในขันธ์ ๕ คือ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณโดยปริยายหมายถึง ความรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาทท้ัง ๕ และทางใจ 
คือ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การรู้สัมผัสทางกาย และการรู้อารมณ์ทางใจ 

ในทางปรัชญาวิญญาณ หมายถึงสิ่งซึ่งเช่ือกันว่าเป็นสารัตถะของชีวิตมนุษย์อาจรวมถึง
สิ่งมีชีวิตประเภทอ่ืนๆ ด้วย วิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เน่าเป่ือย เป็นอมตะศาสนาอับราฮัมเช่ือว่าเฉพาะ
มนุษย์เท่าน้ันที่มีวิญญาณ มนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่ไม่ตาย (ในส่วนวิญญาณ) และอาจไป
รวมกับพระเจ้าได้ขณะที่ศาสนาอื่นๆ บางศาสนา เช่น ศาสนาเชนเช่ือว่าไม่เฉพาะมนุษย์แต่สิ่งมีชีวิต
ทุกชีวิตมีวิญญาณ ส่วนลัทธิวิญญาณนิยมเช่ือว่าทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต (เช่น แม่นํ้า ภูเขา) ล้วนมี
วิญญาณทั้งสิ้นบางลัทธิเช่ือว่าโลกก็มีวิญญาณเรียกว่าวิญญาณโลก หรืออาตมันในศาสนาฮินดู 

๔.๕.๒ ความสําคัญของวิญญาณ 
ความรู้แจ้ง ได้แก่ธาตุรู้ (วิญญาณธาตุ) และระบบการรับรู้ของจิตหลังจากที่ได้สัมผัสกับ 

อารมณ์หรือสิ่งที่มากระทบสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นระบบการรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัส 
เช่นเมื่อตาได้สัมผัสกับรูปคือได้เห็นรูป เกิดการรับรู้ขึ้น การรับรู้น้ันแหละคือสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณ ที่
กล่าวถึงน้ีเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดวิญญาณก็ไม่เกิด เมื่อวิญญาณเกิดเพราะ
อาศัยเหตุปัจจัยใดๆ ก็เรียกช่ือ วิญญาณตามเหตุปัจจัยน้ันๆ ดังพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ
เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปารมณ์ก็เรียกว่า จักขุวิญญาณ (การรับรู้ทางตา) วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยสัท
ทารมณ์ก็เรียกว่า โสตวิญญาณ (การรับรู้ทางหู) วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยฆานารมณ์ก็เรียกว่าฆาน
วิญญาณ (การรับรู้ทางจมูก) วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัย รสารมณ์ก็เรียกว่า ชิวหาวิญญาณ (การรับรู้
ทางลิ้น) วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยโผฐัพพารมณ์ก็เรียกว่า กายวิญญาณ (การรับรู้ทางผิวหนัง) 
วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมารมณ์ก็เรียกว่า มโนวิญญาณ (การรับรู้ทางใจ) อุปมาเหมือนไฟ
เกิดขึ้นเพราะอาศัยเช้ืออะไร ก็เรียกว่า “ไฟ” ตามเช้ือน้ันๆ เช่นไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยไม้ก็เรียกว่า 
“ไฟไม้” ไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยป่าก็เรยีกว่า “ไฟป่า” ไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหญ้าก็เรียกว่า “ไฟหญ้า” 
ไฟที่เกิดเพราะอาศัยมูลโคก็เรียกว่า “ไฟมูลโค” ไฟที่เกิดเพราะอาศัยแกลบก็เรียกว่า “ไฟแกล” ไฟที่
เกิดเพราะอาศัยหยากเย่ือก็รียกว่า “ไฟหยากเย่ือ” แม้ฉันใด วิญญาณก็ฉันน้ันเหมือนกันเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยปัจจัยใดๆ ก็นับว่าวิญญาณ ตามปัจจัยน้ันๆ วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูปารมณ์ก็
นับว่า จักขุวิญญาณ วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะและสัททารมณ์ก็นับว่า โสตวิญญาณ วิญญาณ
ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยฆานะและคันธารมณ์ก็นับว่า ฆานวิญญาณ วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหา 
และรสารมณ์ก็นับว่าชิวหาวิญญาณ วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกาย และโผฏฐัพพารมณ์ก็นับว่า 
กายวิญญาณ วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโน และธรรมารมณ์ก็นับว่า มโนวิญญาณ๘ วิญญาณ
เกิดขึ้นได้จากการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง ๖ เป็นเหตุเป็นปัจจัย มีช่ือเรียกที่ต่างกันตามเหตุเกิดน้ัน  

                                           
๘ม.มู. ๑๒/๔๐๐/๔๓๑. 



๗๗ 

ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา คําว่า วิญญาณ แปลว่า การรู้แจ้งอารมณ์ในทางทวารต่าง ๆ 
หมายถึงธรรมชาติที่รู้แจ้งอารมณ์ตามทวารทั้ง ๖ ได้แก่ ทางตาได้แก่เห็น ทางหูได้ยิน ทางจมูกได้กลิ่น 
ทางล้ินได้รส ทางกายได้การรู้สัมผัส ทางใจได้ความนึกคิด๙ เมื่ออายตนะภายใน ซึ่งเป็นแดนรับรู้
กระทบกับอารมณ์อายตนะภายนอก ซึ่งเป็นที่ถูกรู้ก็จะเกิดความรู้จําเพราะ ความรู้จําเพราะแต่ละด้าน
น้ีเรียกว่า วิญญาณ แปลว่าความรู้แจ้ง คือรู้อารมณ์ดังน้ันวิญญาณ ๖ อย่าง เท่ากับอายตนะและ
อารมณ์ ๖ คู่๑๐  

วิญญาณทางตาได้แก่การมองเห็น  
วิญญาณทางหูได้แก่การได้ยินเสียง  
วิญญาณทางจมูกได้แก่การได้กลิ่น  
วิญญาณทางลิ้นได้แก่การรับรู้รส  
วิญญาณทางกายได้แก่การรับรู้สิ่งต้องกาย  
วิญญาณทางใจได้แก่การรับรู้อารมณ์ทางใจหรือรับรู้เรื่องในใจ 

วิญญาณขันธ์ หมายถึง ความรู้แจ้งในอารมณ์พอที่จะกล่าวแสดงในแบบทางโลกให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้นได้ว่า หมายถึงกองหรือหมวดหมู่ของระบบประสาททั้งปวงน่ันเอง กล่าวคือ วิญญาณมีหน้าที่ 
ในการรับรู้ คือรู้แจ้งในอารมณ์คืออายตนะภายนอกทั้งหลายที่จรหรือเกิดการกระทบน้ัน ก็คือเป็นสิ่งที่
ทําหน้าที่ด่ังระบบประสาทในการส่ือสารต่อเหล่าอายตนะภายนอกท้ังหลายที่จรมากระทบ และแม้แต่
ถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ของชีวิตคือระหว่างขันธ์ต่างๆ ทั้ง ๕ ด้วยกัน กล่าวคือ ขันธ์ต่าง ๆ ล้วนมีการ
เช่ือมสื่อสารประสานสัมพันธ์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างขันธ์ด้วยกัน และทั้งต่อเหล่าอายตนะ
ภายนอกท้ังหลายที่จะมากระทบด้วย ก็ล้วนต้องอาศัยวิญญาณนี้น่ีเองเป็นตัวเช่ือมประสานการรู้แจ้ง
ในอารมณ์ของวิญญาณน้ัน ต้องทําความเข้าใจกันเล็กน้อย การรู้แจ้งน้ีมิได้หมายถึงความรู้ความเข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้งทางด้านปัญญาแต่ประการใด เป็นเพียงแค่การรับรู้ในภาพ ในเสียง ในกลิ่น ในรสฯ 
(อายตนะภายนอก) ที่มากระทบต่าง ๆ เท่าน้ัน ยังไม่ประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ ใด ๆ ที่
หมายถึงปัญญาในสิ่งที่ไปกระทบนั้น ๆ และวิญญาณมักถูกเข้าใจแบบโลกิยะ คือแบบโลก ๆ แต่ฝ่าย
เดียว จึงมักถูกเข้าใจผิดด้วยมายาของจิตมาต้ังแต่เริ่มรู้ความ และด้วยตํานานเล่าขานที่ถ่ายทอดสืบต่อ
กันอย่างแรงกล้ามาอย่างช้านาน จนเป็นทิฏฐุปาทาน และสีลัพพตุปาทานของปุถุชน กล่าวคือ เมื่อ
กล่าวถึงวิญญาณ มักจะเข้าใจในวิญญาณโดยนัยไปว่า เป็นดังเจตภูต หรือปฏิสนธิวิญญาณ ที่หมายถึง
วิญญาณที่ลอยละล่องท่องเที่ยวหาที่เกิด หรือหมายถึง วิญญาณที่ท่องเท่ียวไปในภพน้อยใหญ่และปร
ภพในลักษณะสัมภเวสีหรือโอปปาติกะหรือกายทิพย์หรือเทวดาฯ วิญญาณในขันธ์ ๕ หรือปฏิจจสมุป
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๗๘ 

บาทธรรม เป็นวิญญาณที่ต้องกล่าวกันอย่างโลกุตระ หรือภาษาธรรม มิฉะน้ันจะไม่สามารถเข้าใจใน
ธรรมอย่างปรมัตถ์หรือโลกุตระได้เลย กล่าวคือเมื่อพิจารณาธรรมในลักษณะธัมมวิจยะอันจัดเป็น
สัมมาทิฏฐิของอริยะอันควรปฏิบัติย่ิง  

วิญญาณน้ันหมายถึงสิ่งที่ทําหน้าที่ในการสื่อสารเช่ือมสัมพันธ์กันภายในขันธ์ทั้ง ๕ หรือระบบ
ประสาทดังกล่าวข้างต้นดังน้ันจึงเรียกช่ือของวิญญาณเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามอายตนะ
ภายในอันที่เป็นที่เกิดหรือแดนเกิดกล่าวคือในผู้ที่ยังดํารงขันธ์หรือชีวิตอยู่ วิญญาณย่อมเกิดขึ้นทุกครั้ง
เมื่อมีการกระทบกันของอายตนะภายนอกกับอายตนะภายใน เป็นสภาวธรรมหรือธรรมชาติของชีวิต
หรือชีวิตตินทรีย์ที่เป็นปรกติที่ย่อมต้องเป็นไปเช่นน้ีเองเป็นธรรมดา เป็นอสังขตธรรมอันเที่ยงแท้และ
ทนต่อกาลอยู่อย่างน้ีเองความสําคัญของวิญญาณก็คือ เป็นอินทรีย์ที่สามารถรู้แจ้งทางอารมณ์ต่าง ๆ 
และมันเป็นความรู้ประเภทยืนพ้ืนหรือเป็นตัวหลักของประเภทความรู้ซึ่งเป็นฐานทางเดินให้กับนาม
ขันธ์อ่ืน ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับนามขันธ์อ่ืนทั้งหมด๑๑  

หมายความว่ามันเป็นทั้งความรู้เบ้ืองต้น และความรู้ตามที่เป็นเหตุหรือความรู้เริ่มแรกน้ันคือ
เมื่อเห็น เมื่อได้ยินเป็นต้น (ช่วงน้ีเกิดวิญญาณขึ้น) จึงรู้สึกช่ืนใจ หรือบีบคั้นใจ (เวทนา) จึงกําหนดได้
ว่าเป็นน่ันเป็นน่ี (สัญญา) จึงมีเจตจํานงตอบและคิดปรุงแต่งไปต่าง ๆ (สังขาร) เช่น เห็นนํ้าตก 
(วิญญาณ) รู้สึกสบายชื่นใจ (เวทนา) หมายรู้ว่านํ้าตกมีสีขาวใสสะอาด ชอบใจไม่อยากให้เวลาผ่านไป
โกรธความมืดน้ัน คิดหาวิธีที่จะทําให้เห็นนํ้าตกใสสะอาดน้ันสบายๆ ชัดเจนและนานๆ (สังขาร) ที่รู้
ตามคือรู้ควบไปตามกับกิจกรรมของขันธ์อ่ืน ๆ (เวทนา) ก็รู้ว่าเป็นทุกข์ (วิญญาณ) หมายรู้ว่าอย่างน้ัน
เป็นสุขอย่างน้ันเป็นทุกข์ (สัญญา) ก็รู้ไปตามน้ัน เมื่อคิดนึกปรุงแต่งเจตจํานงไปอย่างใดๆ (สังขาร) ก็
ย่อมมีความรู้ควบอยู่พร้อมกันด้วยโดยตลอด กระแสความรู้ยืนพ้ืนซึ่งเกิดดับต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา
ควบไปกับนามขันธ์อ่ืนๆ หรือกิจกรรมทุกอย่างในจิตใจน้ีเรียกว่าวิญญาณ 

วิญญาณจะเกิดขึ้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างมาประชุมกัน เช่น จักขุวิญญาณการเห็น
จะเกิดขึ้นได้น้ันต้องอาศัยเหตุ ๔ ประการ คือ 

๑) จักขุประสาท ได้แก่ ประสาทตาที่มีความใสไวต่อการรับคลื่นแสง/ส ี
๒) รูปารมณ ์ได้แก่ คลื่นแสง/สี 
๓) อาโลกะ ได้แก่ แสงสว่าง 
๔) มนสิการ ได้แก่ ความต้ังใจ 

                                           
๑๑พระมานัส โสภณจิตฺโต (ชอบมี), “ศึกษาการกําหนดรูปนามทางวิญญาณ ๖ ในการปฏิบัติ

วิปัสสนาภาวนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, หน้า ๒๔. 



๗๙ 

เมื่อเหตุ ๔ ประการของจักขุวิญญาณ มาประชุมพร้อมกันแล้ว ความรู้สึกเห็น ก็จะเกิดขึ้นแต่
ถ้าเหตุทั้ง ๔ ประการน้ี ขาดไปแม้เหตุใดเหตุหน่ึง การเห็นย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แม้โสตวิญญาณ 
เป็นต้น ที่เหลือก็เหมือนกัน กล่าวคือ ต้องอาศัยเหตุต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ เมื่อขาดเหตุปัจจัยวิญญาณก็
ดับ เพราะวิญญาณไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง วิญญาณประเภทน้ี คือ การเกิดขึ้นของวิญญาณ
ทางอายตนะ ๖ ซึ่งเรียกว่า วิถีวิญญาณ๑๒ 

กล่าวโดยสรุป “วิญญาณ” ตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน มีความหมาย ๒ นัย คือ 
วิญญาณในฐานะที่เป็นตัวรู้หมายถึง จิต เรียกว่า “วิญญาณธาตุ” และ วิญญาณในฐานะเป็น
ส่วนประกอบของขันธ์เป็นส่วนที่รู้แจ้งหรือรับรู้อารมณ์เรียกว่า “วิญญาณขันธ์” ดังน้ัน วิญญาณ ตาม
ทัศนะของพุทธศาสนาจึงตรงกับคําในภาษาอังกฤษ คือ Consciousness ซึ่งหมายเอาความรู้คือรู้ได้
โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และใจ ความรู้ที่เข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ มิใช่จะคงอยู่
ตลอดไปเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เกิดดับอยู่ตลอดเวลา และเช่ือมโยงกันไปอย่างรวดเร็วจนเราไม่
อาจสังเกตเห็นได้เปรียบเทียบได้กับการเปิด การปิดสวิตช์ไฟฟ้าอย่างเร็ว จนเราไม่อาจทราบถึงการ
สว่างและดับของดวงไฟ จึงอาจกล่าวได้ว่า วิญญาณในทัศนะของพุทธศาสนาปฏิเสธเรื่องวิญญาณ
ล่องลอย ซึ่งศึกษาได้จากคําสอนเรื่องไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันเป็นกฎธรรมชาติที่
เฉียบขาดไม่มีสิ่งใดจะดํารงอยู่เหนือกฎทั้ง ๓ อย่างน้ีไปได้ แม้แต่เรื่องของวิญญาณก็ตกอยู่ในกฎ
ดังกล่าวน้ีและคําสอนที่ปรากฏให้เราได้ทราบถึงการเกิดและการดับของสรรพสิ่งได้คือ หลักปฏิจจสมุปบาท 
๑๒ หัวข้อ คําอธิบายในหัวข้อน้ีกล่าวไว้สั้นๆ แต่มีความหมายกว้าง และเข้าใจง่ายน่ัน คือ “สิ่งน้ีมีสิ่งน้ี
จึงมีเมื่อสิ่งน้ีเกิด สิ่งน้ีจึงเกิด เมื่อสิ่งน้ีดับ สิ่งน้ีจึงดับ เพราะสิ่งน้ีดับ สิ่งน้ีจึงดับ” 

จากข้อความดังกล่าวน้ีเป็นเคร่ืองที่ช้ีให้เห็นถึงทัศนะที่ชัดเจนของพุทธศาสนาว่าสรรพสิ่งจะ
ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปแบบใด ๆ มิได้เกิดขึ้นมาลอย ๆ แต่จะต้องอาศัยสาเหตุทีทําให้เกิดสาเหตุดังกล่าว
ก็คือ เหตุปัจจัยต่างๆ และปัจจัยเหล่าน้ีก็จะอิงอาศัยกัน ต่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกัน เมื่อมี
สิ่งน้ีสิ่งน้ีจึงมีเมื่อสิ่งน้ีเกิด สิ่งน้ีจึงเกิดในทํานองเดียวกัน การดับไป การสูญสิ้นไป การสิ้นไปของสรรพ
สิ่ง ก็มิได้เป็นอย่างลอย ๆ มันจะต้องเป็นไปตามตัวเหตุปัจจัยต่างๆ น่ันเอง น่ันคือเมื่อสิ่งน้ีดับ สิ่งน้ีจึง
ดับ เพราะสิ่งน้ีดับ สิ่งน้ีจึงดับ หากจะพิจารณาตามหลักชีวิตมนุษย์ก็จะสรุปลงเป็นส่วนสําคัญ ๒ ส่วน 
คือ ร่างกาย กับจิตใจ ถ้าพิจารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาท ร่างกายกับจิตใจต่างก็อาศัยกัน หากขาด
ส่วนใดส่วนหน่ึงก็ด ารงความมีชีวิตอยู่ไม่ได้มันก็จะต้องดับลง เช่นเดียวกับร่างกาย เพราะหลักคําสอน

                                           
๑๒พระมหาบรรพต เจโตวสี, “ศึกษาการเชิงวิเคราะห์เรื่องวิญญาณในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ตามแนวคิดของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, หน้า ๒๙. 



๘๐ 

กล่าวว่า “เมื่อสิ่งน้ีดับ สิ่งน้ีจึงดับ เพราะสิ่งน้ีดับ สิ่งน้ีจึงดับ” จึงไม่มีวิญญาณที่เป็นอัตตาเที่ยงแท้และ
ไม่มีวิญญาณที่ล่องลอยในทัศนะของพระพุทธศาสนา 

๔.๕.๓ วิญญาณในหมวดธรรม 
วิญญาณในปฏิจจสมุปบาท องค์พระศาสดาทรงตรัสความเกิดดับของวิญญาณใน อัสสุตวา

สูตรว่า๑๓ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ พึงยึดถือกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ น้ีโดยความเป็นอัตตา ยัง
ประเสริฐกว่า ส่วนการยึดถือจิตโดยความเป็นอัตตาไม่ประเสริฐเลย เพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่ง
มหาภูตทั้ง ๔ น้ีเมื่อดํารงอยู่ ๑ ปีบ้าง ๒ ปีบ้าง ๓ ปีบ้าง ๔ ปีบ้าง ๕ ปีบ้าง ๑๐ ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง ๓๐ 
ปีบ้าง ๔๐ ปีบ้าง ๕๐ ปีบ้าง ๑๐๐ ปีบ้าง หรือเกินกว่าบ้าง ก็ยังปรากฏ ตถาคตเรียกสิ่งน้ีว่า “จิตบ้าง 
มโนบ้าง วิญญาณบ้าง” จิตเป็นต้นน้ัน ดวงหน่ึงเกิดขึ้น ดวงหน่ึงดับไปตลอดทั้งคืนและวัน เปรียบ
เหมือนลิงเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็กและป่าใหญ่จับก่ิงไม้ปล่อยก่ิงไม้น้ันแล้ว ย่อมจับก่ิงอ่ืน ปล่อยก่ิงน้ันแล้ว
ย่อมจับก่ิงอ่ืนต่อไป 

ฉะน้ัน ตถาคตจึงเรียกสิ่งน้ีว่า “จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง” จิตเป็นต้นน้ัน ดวงหน่ึง
เกิดขึ้น ดวงหน่ึงดับไปตลอดทั้งคืนและวัน ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ ย่อมมนสิการปฏิจจสมุป
บาทน้ันแหละโดยแยบคาย ในกายและจิตน้ันว่า “เพราะเหตุน้ีเมื่อสิ่งน้ีมีสิ่งน้ีจึงมีเพราะสิ่งน้ีเกิดขึ้นสิ่ง
น้ีจึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งน้ีไม่มีสิ่งน้ีจึงไม่มีเพราะสิ่งน้ีดับ สิ่งน้ีจึงดับ คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึง
มีเพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมีฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน้ีมีได้ด้วยประการฉะน้ี
อน่ึง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความ
ดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน้ีมีได้ด้วยประการฉะน้ี”  

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างน้ีย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนา แม้ใน
สัญญา แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบ่ือหน่าย ย่อมคลายกําหนัด เพราะคลายก าหนัดจึงหลุดพ้น 
เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่า “หลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทํากิจที่ควรทํา
เสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป” จากพระสูตรน้ีจะเห็นได้ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง 
วิญญาณ ดวงหน่ึงเกิดขึ้น ดวงหน่ึงดับไป เพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ น้ี 
 

๔.๖ วิเคราะห์อุปาทานในพุทธปรัชญาว่าด้วย ปัญจุปาทานขันธ์ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ีแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึง

เจริญสติปัฏฐาน ๔ น้ี เพ่ือละ อุปาทานักขันธ์ ๕ ประการน้ีแลฯ๑๔  

                                           
๑๓ส.นิ. ๑๖/๖๑/๑๑๖. 
๑๔ม.อุ. ๑๔/๑๐๑/๑๒๑ 



๘๑ 

รูปูปาทานักขันธ์ ๑  
เวทนูปาทานักขันธ์ ๑  
สัญญูปาทานักขันธ์ ๑  
สังขารูปาทานักขันธ์ ๑  
วิญญาณูปาทานักขันธ์ ๑  

ในปัญจขันธสูตร กล่าวไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ เธอ
ทั้งหลายจงฟัง ขันธ์ ๕ เป็นไฉน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดอันหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีต 
อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็
ตาม ไกลหรือใกล้ก็ตาม เหล่าน้ี เรียกว่า ขันธ์ ๕ 

อุปาทานขันธ์ มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดอันหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต 
ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกล
หรือใกล้ก็ตาม ที่ประกอบด้วยอาสวะ เป็นที่ต้ังแห่งอุปาทาน (หรือถูกอุปาทานครอบงําในปฏิจจสมุป
บาทน่ันเอง) เหล่าน้ี เรียกว่า อุปาทานขันธ์๑๕  

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นที่ต้ังแห่งอุปาทาน และตัวอุปาทาน เธอ
ทั้งหลายจงฟัง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือ ธรรม อันเป็นที่ต้ังแห่งอุปาทาน ฉันทราคะ (ก็คือ
ตัณหา) ในรูป เวทนา สัญญ สังขา วิญญาณ น้ันคือ อุปาทานในสิ่งน้ันๆ (ฉันทะราคะ คือ ความชอบใจ
จนติด หรืออยากอย่างแรงจนยึดติด กล่าวคือตัณหา จึงเป็นเหตุปัจจัยจึงมีอุปาทานครอบงํา)๑๖ 

๔.๖.๑ อุปาทานในรูปขันธ 
รูป ชนิดใดชนิดหน่ึง มีอยู่  จะเป็นอดีต อนาคตหรือปัจจุบัน ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก

ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม ซึ่งยังมีอาสวะ เป็น
ที่ต้ังอาศัยอยู่แห่งอุปาทาน น้ีเรียกว่า รูปขันธ์ที่ยังมีอุปาทาน 

๔.๖.๒ อุปาทานในเวทนาขันธ์ 
เวทนา ชนิดใดชนิดหน่ึง มีอยู่ จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก

ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม ซึ่งยังมีอาสวะ เป็น
ที่ต้ังอาศัยอยู่แห่งอุปาทาน น้ีเรียกว่า เวทนาขันธ์ที่ยังมีอุปาทาน 

 
 
 

                                           
๑๕สํ.ข. ๑๗/๙๕-๙๖/๕๘-๖๐. 
๑๖สํ.ข. ๑๗/๓๐๙/๒๐๒. 



๘๒ 

๔.๖.๓ อุปาทานในสัญญาขันธ์  
สัญญา ชนิดใดชนิดหน่ึง มีอยู่ จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก

ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม ซึ่งยังมีอาสวะ เป็น
ที่ต้ังอาศัยอยู่แห่งอุปาทาน น้ีเรียกว่า สัญญาขันธ์ที่ยังมีอุปาทาน 

๔.๖.๔ อุปาทานในสังขารขันธ์ 
  สังขารทั้งหลาย ชนิดใดชนิดหน่ึง มีอยู่ จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือ
ภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม ซึ่งยังมีอา
สวะ เป็นที่ต้ังอาศัยอยู่แห่งอุปาทาน นี้เรียกว่า สังขารขันธ์ที่ยังมีอุปาทาน 

๔.๖.๕ อุปาทานในวิญญาณขันธ์  
วิญญาณ ชนิดใดชนิดหน่ึง มีอยู่ จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือ

ภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม ซึ่งยังมีอา
สวะ เป็นที่ต้ังอาศัยอยู่แห่งอุปาทาน น้ีเรียกว่า วิญญาณขันธ์ที่ยังมีอุปทาน ขันธ์ทั้งหลายเหล่าน้ี ที่ยังมี
อุปาทาน ๕ ขันธ์เหล่าน้ี เรียกว่า ปัญจุปาทานักขันธ์๑๗ 

 

๔.๗ สรุป 
กล่าวโดยสรุป ปัญจุปาทาขันธ์ คือ อุปาทานขันธ์ ทั้ง ๕ ที่ประกอบด้วยอุปาทานความยึดมั่น

ถือมั่นในกิเลส ให้เป็นไปตามความพึงพอใจของตัวตนเป็นใหญ่ คือมีความยึดมั่นถือมั่นแฝงอยู่ใน รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ในขันธ์ต่าง ๆ ของขันธ์ ๕  ตามภพที่ได้เลือกไว้โดยรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวก็ดี  เช่น กามภพชนิดขุ่นเคืองคับแค้นเกิดจากอุปาทานไม่ได้รับการตอบสนองความพึงพอใจ
ตามที่ตัวตนคาดหวัง กามภพชนิดสุขใจก็เกิดจากอุปาทานได้รับการตอบสนองเป็นไปตามความพึง
พอใจของตัวตน ด่ังเช่น ถ้าพูดถึงหรือคิดถึงหรือกระทําอะไรให้บุคคลบางคน เช่น ลูก พ่อแม่ คนรัก 
ซึ่งจะเป็น “รูป” คือสิ่งที่ถูกรู้ชนิดที่แฝงอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสุขหรือความพึงพอใจของตัวตน
เองอยู่ในที คือมีอุปาทานยึดมั่นพึงพอใจในรูปน้ันติดมาด้วยแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดี  อันถ้ามีตัณหา
กระตุ้นเพียงเล็กน้อยก็จักเป็นเหตุปัจจัยให้อุปาทานที่นอนเน่ืองอยู่  เกิดการทํางาน แล้วดําเนินไปตาม
วงจรปฏิจจสมุปบาทได้อย่างง่ายๆทันที คือ เป็นรูปที่ก่อเป็นสุขหรือทุกข์ก็ได้แทบทันที  เพราะ
ความคุ้นเคยหรือดุจด่ังฟืนที่เคยไฟ  และท่านเรียกรูปที่เกิดอย่างน้ี และรูปขันธ์หรือตัวตนที่มีอุปาทาน
ครอบงําหรือทํางานร่วมด้วยแล้วว่า “รูปูปาทานขันธ์ หรืออุปาทานรูป” 

เวทนา ก็เรียกว่า เวทนูปาทานขันธ์ หรือ อุปาทานเวทนา เวทนาความรู้สึกที่ประกอบหรือ
แอบแฝงด้วยความยึดมั่นด้วยกิเลส เพ่ือความพึงพอใจของตัวตน 

                                           
๑๗สํ.ข. ๑๗/๕๙/๙๖. 



๘๓ 

         สัญญา ก็เรียกว่า  สัญญูปาทานขันธ์ หรืออุปาทานสัญญา  สัญญาความจํา ที่ประกอบหรือ
แอบแฝงด้วยความยึดมั่นด้วยกิเลส เพ่ือความพึงพอใจของตัวตน 
         สังขาร ก็เรียกว่า สังขารูปาทานขันธ์ หรืออุปาทานสังขาร  การกระทําต่าง ๆ ที่ประกอบหรือ
แอบแฝงด้วยความยึดมั่นด้วยกิเลส เพ่ือความพึงพอใจของตัวตน 
         วิญญาณ ก็เรียกว่า วิญญานูปาทานขันธ์ หรือ อุปาทานวิญญาณ การรู้แจ้ง ที่ประกอบหรือ
แอบแฝงด้วยความยึดมั่นด้วยกิเลส เพ่ือความพึงพอใจของตัวตน 

 
 



 

บทที่ ๕ 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ บทสรุป 
จากการศึกษาอุปาทานขันธ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท ตามลําดับต้ังแต่ต้นมาแล้วน้ัน สามารถที่

จะสรุปได้ว่า คําสอนของพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องอุปาทานเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส
เพ่ือให้เห็นว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ คือ ทุกข์ ทรงตรัสให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตไม่ให้ยึดมั่นในขันธ์ทั้ง 
๕ เพราะเมื่อยังมีอุปาทานคือความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง ๕ อยู่ก็ย่อมจะมองไม่เห็นสังขารทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง ก่อให้เกิดทุกข์มากมายทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

แต่เมื่อศึกษาให้เข้าใจแจ่มแจ้งในอุบายวิธีในการรู้อุปาทานอย่างสมบูรณ์ถูกต้องย่อมจะนํา
ตนให้พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ เป็นผู้ที่ดําเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เพราะไม่ถือมั่นในขันธ์ทั้ง 
๕ ด้วยอุปาทาน จึงต้ังอยู่ในความไม่ประมาทจนเกิดความเบ่ือหน่ายคลายกําหนัดในขันธ์ทั้งหลาย มีจิต
บริสุทธ์ิหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส เข้าสู่พระนิพพาน และเมื่อประมวลผลรวม จึงสรุปเป็นผลการศึกษา
ได้ ดังต่อไปน้ี 

๕.๑.๑ ความหมายของอุปาทานขันธ์ 
อุปาทาน หมายถึง การยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ด้วยอํานาจกิเลส อารมณ์ทั้งหลายที่เป็นที่ต้ัง

สําหรับยึดมั่นของอุปาทาน คือ ขันธ์ ๕ รวมเรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕ ความกําหนัดด้วยอํานาจความ
พอใจ (ฉันทราคะ) ในรูป เวทนา สัญญา  สังขาร วิญญาณ ช่ือว่าอุปาทาน รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ช่ือว่าธรรมเป็นที่ต้ังแห่งอุปาทาน  

อุปาทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท คือ การปฏิบัติธรรมใน
ปัจจุบันน้ีมีทรรศนะที่แตกต่างกันมากในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธซึ่งเป็นผู้รับคําสอนของพระบรม
ศาสดานํามาใช้ในการปฏิบัติธรรมเพ่ือเข้าถึงความจริง แต่ก็ยังมีคนเป็นจํานวนมากไม่เข้าใจในหลัก
พุทธธรรมเท่าที่ควรจะมีในหมู่พุทธบริษัทชาวไทย การศึกษาเรื่องขันธ์ ๕ คือ รูปขันธ์ คือ มหาภูตรูป ๔ 
อุปาทายรูป ๒๔ ส่วนนามขันธ์ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ บางครั้งพุทธปรัชญาเรียกรูปกับ
นามน้ีว่า อายตนะภายในภายนอก และเรียกว่าธาตุ ๖ หรือเรียกตามหลักปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต 
เจตสิก รูป และนิพพาน ถือว่า ชีวิตน้ีประกอบตัวขึ้นด้วยปรมัตถธรรม ๓ ประการ คือ รูป จิต และ
เจตสิก แต่ถึงจะแบ่งแยกชีวิตออกไปเป็นนัยต่าง ๆ มากมากแต่ก็สรุปได้เป็น ๒ ประการ คือรูปขันธ์ 
และนามขันธ์ ดังน้ี 

 



๘๕ 
 

๑. รูปขันธ์ 
พุทธปรัชญาเสนอให้ใช้เป็นอุบายในการฝึกปัญญา เพ่ือทําลายตัวสมมติบัญญัติ ที่จิตเข้าไปยึด

มั่นว่าเป็นอัตตา พุทธองค์ทรงแสดงว่าร่างกายเป็นเพียงบัญญัติเพ่ือให้ปัญญาเข้าไปรู้แล้วปล่อยวางรูป
ขันธ์ ในส่วนอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเพ่ือตัดรอนสังขารขันธ์ที่จะนําสู่การปรุงแต่งจิตให้หลงว่า
ร่างกายน้ีเป็นตัวตน แต่กลับให้รู้ว่าเป็นเพียงธาตุที่จิตครองร่างอยู่เท่าน้ัน รูปอัตตาน้ีมีธาตุดิน ธาตุนํ้า 
ธาตุลม ธาตุไฟ มารวมกันเรียกว่า รูปอัตตา ส่วนนามขันธ์ที่หยาบที่มีธาตุสี่เป็นส่วนประกอบ พุทธ
ปรัชญาเสนอว่า ในรูปอัตตาจะเกิดขึ้นได้น้ัน ต้องเน่ืองจากจิตสังขารเป็นตัวกําหนด คือเมื่อจิตสังขาร
สร้างรูปให้เกิดขึ้นได้แล้ว จิตสังขารก็มาหลงในธาตุสี่น้ีอีก เป็นอันว่าจิตสังขารหลงสองขั้นตอน คือ 
หลงรูปและนามน้ีเอง 
 การทําลายอัตตาสู่อนัตตาได้น้ัน จึงมีขั้นตอนสลับซับซ้อนกันมากทีเดียว ถ้าไม่มีสติปัญญาที่
ฉลาดรอบรู้ก็ยากที่จะทําลายรูปอัตตาลงสู่อนัตตาได้ เพราะรูปกับนามมีความเก่ียวโยงถึงกันทั้งหมด 
เหมือนกับว่าเป็นสายโซ่เส้นเดียวกัน ฉะน้ันจิตสังขารที่มีความยึดมั่นถือมั่นว่า รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ให้มารวมเป็นอันเดียวกัน เรียกว่า ฆนะ คือ กลุ่มก้อนที่ติดต่อกันเป็นรูปขันธ์ เวทนา
ขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ การทําลายอัตตาในขันธ์ห้า ต้องฝึกสติปัญญาไว้ให้พร้อม 
เพ่ือจะแยกแยะขันธ์แต่ละขันธ์ออกมาให้ละเอียด 

๒. เวทนาขันธ์ 
พุทธปรัชญาเสนอว่าสติปัญญาเท่านั้นที่นํามาพิจารณาเวทนา เพราะเวทนาเป็นอาการของจิต

หรืออารมณ์ของจิต เกิดขึ้นจากจิต จิตเป็นอย่างไร เวทนาก็เป็นอย่างน้ัน อารมณ์ของจิตมีอยู่ ๓ ประการ 
คือ สุขารมณ์ ทุกขารมณ์ และอุเบกขารมณ์ อารมณ์น้ีต่อเน่ืองจากผัสสะในอายตนะหก ต่อไปสู่อารมณ์
ของกามคุณห้า อารมณ์ของจิตนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีสิ่งมากระทบจิตก็หว่ันไหวไป
ตามอิฎฐารมณ์ หรือ อนิฎฐารมณ์ สืบต่อเป็นกิเลสตัณหา ดังน้ันพุทธปรัชญาเถรวาทจึงต้องการให้มีสติ
รู้เท่าทันในอารมณ์และมีปัญญาเอาไว้สอนใจเพ่ือละกิเลสตัณหา ละโมหะอวิชชาให้หมดไป 

๓. สัญญาขันธ์ 
ซึ่งเป็นนามของจิต หรืออาการของจิต ทําหน้าที่หาข้อมูลที่ได้มาจากสมมุติน้ันเองส่งต่อไปสู่

จิต สัญญาน้ีเป็นทั้งคุณและโทษคือขึ้นอยู่กับจิตที่ฉลาดหรือโง่ ฉะน้ัน สัญญาจึงเป็นตัวเช่ือมโยงไปถึง
สังขารและวิญญาณ ถ้าสติปัญญาไม่ดีไม่มีเหตุผล ไปจดจําในสิ่งที่เป็นโทษก็จะก่อให้เกิดกิเลสตัณหา 
จะนําพาให้เกิดความเสื่อม ความเศร้าหมองทําให้ใจมีความฝักใฝ่ไปในทางตํ่า ย่อมสิ่งผลให้เวียนว่าย
ตายในในภพภูมิต่าง ๆ ไม่สิ้นสุด 

๔. สังขารขันธ์ 
คือสภาพที่ปรุงแต่งจิต ที่นําเอาข้อมูลต่าง ๆ มาจากกองสัญญาอีกต่อหน่ึงเพ่ือส่งต่อให้

วิญญาณ เป็นผู้กํากับอีกที เหตุที่สังขารปรุงได้น้ันพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่ามาจากสิ่งที่จิตสมมุติ



๘๖ 
 
เป็นหลักยึดตัว จึงก่อให้เกิดความยินดีหรือยินร้ายต่ออารมณ์น้ัน ๆ การปรุงแต่งจะต้องอาศัยความจํา
ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะมาเป็นมูลเหตุต้น แล้วสร้างอารมณ์เป็นสุข หรือทุกข์ขึ้นมาประกอบ
เพ่ือให้เกิดกิเลสตัณหาสนับสนุนให้เกิดโมหะเป็นตัวปกป้องปิดบัง การปรุงแต่งในสังขารที่มีสมมุติเป็น
จอภาพ จินตนาการเป็นผู้ให้สํานวนในการคิด สัญญาเป็นความจําเรื่องที่คิดไว้ให้ดี อารมณ์ของสุข
เวทนามีหน้าที่ให้เกิดความสุขอันร่าเริง สังขารการปรุงแต่งของกิเลสตัณหาก็ทํางานได้อย่างเต็มกําลัง 

๕. วิญญาณขันธ์ 
คือ อาการของจิตที่เป็นนามแต่ว่าวิญญาณกับจิตเป็นคนละอย่างกันแต่ว่าทํางานเสริมกัน คือ

วิญญาณขันธ์น้ีจะเป็นหัวหน้างานทั้งหมด ได้รับผลงานอย่างไรก็ส่งให้จิตได้รับรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นตัว
ประสานงานในรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ทั้งหมดในรูปขันธ์ที่เป็นสื่อสําคัญเรียกว่า 
อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ทั้งน้ีมีวิญญาณแฝงอยู่ทั้งหมด วิญญาณในกายมี
หน้าที่สําหรับรับรู้ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจ อารมณ์ทั้งหมดนี้จะสัมพันธ์อยู่กับจิตทั้งน้ัน วิญญาณ
ในเวทนาขันธ์ คือ รู้ทุกขเวทนา รู้สุขเวทนา รู้อุเบกขาเวทนา วิญญาณในสัญญาขันธ์ก็รู้ในความจํา
ต่างๆ วิญญาณในสังขารขันธ์ก็รู้ในการคิดปรุงแต่ง วิญญาณนี้จะแฝงอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้า อายตนะ
ภายใน วิญญาณมีหน้าที่เพียงรับรู้เท่าน้ัน ส่วนจะเป็นไปในทางความรักความใคร่ความพอใจในกาม
คุณ หรือความโลภ ความโกรธ ความหลง ตลอดถึงราคะตัณหา โมหะอวิชชานั้นเป็นหน้าที่ของกิเลส
กับใจจะร่วมกันทํางานต่อไป 

๕.๑.๒ ขันธ์ที่ยังมีอุปาทานขันธ์เหล่านี้ เรียกว่า ปัญจุปาทานักขันธ์  
           หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีเป็นจํานวนมาก หลักธรรมที่จัดว่าเป็นแม่บทของพุทธธรรม
ทั้งหมดได้แก่  อริยสัจ ๔ ซึ่งจะช่วยให้เรามีความเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติ  และรู้จักชีวิตของ
ตนเองอย่างแท้จริง 

๑.  อริยสัจ ๔ :  ความจริงอันประเสริฐ ๔ อย่าง 
อริยสัจ แปลว่า “ความจริงอันประเสริฐ  หรือความจริงของพระอริยบุคคล” หมายความว่า 

ถ้าผู้ใดสามารถรู้ อริยสัจ ๔ ด้วยปัญญา  ผู้น้ันก็จะเป็นพระอริยบุคคลและที่ทําให้เป็นผู้ประเสริฐน้ันก็
เพราะในขณะที่รู้ อริยสัจ ๔ กิเลสทั้งหลายก็ถูกทําลายหายไปจากจิตของผู้น้ันด้วย คือ จิตจะมีสภาพ
ใสสะอาด บริสุทธ์ิ พ้นจากสภาพสามัญชนกลายเป็นพระอริยบุคคล หรือเป็นบุคคลที่ประเสริฐอริยสัจ
ดังกล่าวน้ี  เจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นผู้ค้นพบหรือได้ตรัสรู้เป็นบุคคลแรกในโลกจึงทําให้พระองค์
กลายเป็นพระพุทธเจ้า  หรือเป็นบุคคลผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

อริยสัจ ๔ จัดเป็นหมวดธรรมท่ีสําคัญมากของพระพุทธศาสนา  เพราะเป็นที่สรุปรวมของ
พระธรรมคําสั่งสอนท้ังหมด  หมายความว่า พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ในพระไตรปิฎกทั้ง ๓ 
คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎกน้ัน ก็จะสรุปรวมลงในอริยสัจ ๔ ทั้งสิ้น
ความหมายของอริยสัจ ๔ มีดังน้ี     



๘๗ 
 

๑.  ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจที่จัดว่าเป็นทุกข์เพราะมีลักษณะเบียดเบียน บีบคั้น 
ทนได้ยาก. 

๒.  สมุทัย คือ เหตุให้ทุกข์เกิดได้แก่ ตัณหาความอยาก ๓ อย่าง 
๓.  นิโรธ คือ ความดับทุกข์ได้แก่ การดับตัณหาให้สิ้นไป 
๔.  มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่ มรรค ๘ ประการ  
มรรค แปลว่า “ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์” หมายถึง อริยมรรค หรือทางอันประเสริฐซึ่ง

ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ 
๑.  ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) หมายถึง การรู้เห็นในอริยสัจ ๔  อย่างถูกต้อง ชัดเจนด้วย

ปัญญา เช่น รู้ว่าทุกข์อย่างไร รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไร รู้ว่าจะดับทุกข์ได้เพราะการดับ
ตัณหา และรู้ว่าอริยมรรค คือทางให้ถึงการดับตัณหาได้ 

๒.  ความดําริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) หมายถึง ความคิดชอบ เช่น มีความคิดหาหนทางที่จะ
หลีกออกจากกาม ไม่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส มีความคิดที่จะไม่พยาบาทปอง
ร้ายผู้อ่ืน  และไม่คิดทําร้ายเบียดเบียนผู้อ่ืน 

๓.  การพูดชอบ (สัมมาวาจา) หมายถึง เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจาก
การพูดคําหยาบ และเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล ไร้สาระ 

๔.  การกระทําชอบ (สัมมากัมมันตะ) หมายถึง เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ 
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

๕.  การเลี้ยงชีวิตชอบ (สัมมาอาชีวะ) หมายถึง มีความเพียรระวังไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม 
๖.  ควรเพียรชอบ (สัมมาวายามะ) หมายถึง มีความเพียรระวังไม่ให้ความช่ัวเกิดขึ้นในตน 

เพียรละความช่ัวที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป พากเพียรทําความดีให้เกิดขึ้น และเพียรพยายามรักษาความ
ดีทีมีอยู่แล้วให้คงอยู่ 

๗.  ความระลึกชอบ (สัมมาสติ) หมายถึง ความมีสติระลึกถึงความเป็นไปได้ของสภาพ
ร่างกาย  ระลึกถึงความเป็นไปของเวทนา (ขณะมีอารมณ์) ว่าเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉยๆ ระลึกถึง
ความเป็นไปของจิตว่าเศร้าหมองเพราะกิเลสชนิดใด จิตที่ผ่องใสเพราะเหตุใด รวมไปถึงการระลึกถึง
ความดี ความช่ัว หรือความไม่ดีไม่ช่ัวที่เกิดขึ้นในจิตของตน 

๘.  การต้ังจิตให้ชอบ (สัมมาสมาธิ) หมายถึง การทําจิตให้เป็นสมาธิ  เริ่มต้ังแต่การทําจิตให้
สงบช่ัวขณะ (ขณิกสมาธิ) การทําจิตให้สงบเกือบจะแน่วแน่ (อุปจารสมาธิ)  และทําจิตให้สงบในขั้น
แน่วแน่  (อัปปนาสมธิ) หรือขั้นเข้าฌานสมาบัติ 

ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นธรรมที่เป็นไปด้วยช่วยสนับสนุนกัน คือ เมื่อศีลเกิด สมาธิก็เกิด 
ปัญญาก็เกิด เมื่อศีลไม่เกิด สมาธิก็ไม่เกิด ปัญญาก็ไม่เกิดธรรมอย่างหน่ึงไม่อาจเป็นไปได้โดยขาดธรรม
อีกอย่างหน่ึง (ศีล สมาธิ และปัญญาตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทหมายถึงสัมมาศีล คือ ศีลที่



๘๘ 
 
ถูกต้อง ถ้าเทียบกับมรรค ก็คือสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ สมาธิและปัญญาก็
เช่นเดียวกัน เป็นสัมมาสมาธิ และสัมมาปัญญา) หรือถ้าจะมองในลักษณะแยก ก็เป็นว่า ศีลเป็น
พ้ืนฐานของสมาธิ หรือศีลอบรมสมาธิ สมาธิเป็นพ้ืนฐานของปัญญาหรือสมาธิอบรมปัญญา หรือจะพูด
ว่า สมาธิบ่มอบรมมาจากศีล ปัญญาบ่มอบรมมาจากสมาธิ จะเห็นว่า จุดหมายปลายทางของการ
ปฏิบัติก็คือปัญญา ในมรรคก็คือสัมมาทิฎฐิ ความเห็น ความเข้าใจหรือความรู้ถูกต้อง และสัมมากัปปะ 
ความดําริ หรือความคิดถูกต้อง พุทธปรัชญาถือว่า การกําจัดทุกข์น้ันไม่ใช่จะไปกําจัดที่ตัวความทุกข์
น้ันโดยตรง เราไม่อาจท่ีจะไปกําจัดทุกข์ที่ตัวของความทุกข์น้ันโดยตรงได้ แต่สิ่งที่จะเข้าไปกําจัดหรือ
ทําลายความทุกข์ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ และปัญญาจะกําจัดหรือทําลายตัวการที่ทําให้เกิด
ทุกข์ซึ่งได้แก่ตัณหาและอุปาทานขันธ์ 
 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
ในปัจจุบันน้ีสังคมชาวโลกมุ่งหวังแต่ความสุขที่มาจากวัตถุละเลยความสุขที่มาจากภายในจิต

ของตนเอง ปัญหาต่างๆ จึงติดตามมาส่งผลให้มนุษย์พบแต่ความทุกข์ต่างๆ อันเกิดจากกิเลสตัณหา
หลอกให้หลงใหล ทางแห่งความสงบสุขอันไม่มีเครื่องปรุงแต่งน้ันพุทธปรัชญาเถรวาทสอนว่ากายและ
จิตน้ีเป็นเพียงเคร่ืองอาศัยเท่าน้ันไม่ควรลุ่มหลงในสิ่งอันเป็นเพียงการสมมุติเท่าน้ัน การนําเอาการ
ปฏิบัติจิตให้เข้าถึงความจริงน้ันย่อมนําพาชาวโลกให้มีความสุขอันแท้จริงได้ 

๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การศึกษาเรื่องปัญจุปาทานขันธ์ ในพุทธปรัชญาเถรวาทน้ี พบว่ามีทั้งในแง่ของทฤษฎี ความรู้ 

หรือหลักการแล้ว ควรให้มีการปฏิบัติจริงๆ หรือให้มีการมองโดยการมองที่เกิดจากการปฏิบัติด้วย 
หรืออย่างน้อยที่สุด ก็ให้มีส่วนนําไปใช้ในการปฏิบัติจริง ควรมีโครงการสนับสนุน หรือมาตรการอย่าง
ใดอย่างหน่ึงที่แน่นอนในภาคปฏิบัติด้วยพร้อมๆ กันไป เพราะว่าเราอาจหาคนรู้ปริยัติหรือทฤษฎี
โดยมาก แต่คนที่ปฏิบัติตามมรรควิธี คือปฏิบัติจริงๆ น้ันได้น้อย ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้เน้นไว้เป็น
พิเศษว่า ความรู้ทางปริยัติหรือทางทฤษฎีที่ไม่ได้นําไปปฏิบัติน้ัน พุทธปรัชญาเถรวาท สอนใน
ภาคปฏิบัติ ด้วยวิธีการและมีระดับลุ่มลึกไปตามลําดับ คือ ให้มองเห็นว่า รูป มีความเสื่อมสลายไป
ตามเหตุปัจจัย เวทนามีได้เพราะตัณหาเป็นสมุฏฐาน สัญญา ความสําคัญว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะ
สลายไปเพราะไม่อุปาทานแล้วเดินต่อด้วยวิปัสสนาญาณ สังขาร เกิดจากการปรุงแต่งของเจตสิก
เท่าน้ัน ควรมีอินทรีย์สังวรมีจิตอยู่กับปัจจุบันธรรม ว่าขันธ์ทั้งหลายตกอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์ 

พุทธปรัชญาเถรวาทมีจุดมุ่งหมายปลายทาง คือ การรู้แจ้งสภาวะธรรมของสรรพสิ่งตามความ
เป็นจริง รู้เท่าทันคติธรรมของสังขารทั้งหลาย ไม่ตกเป็นทาสของโลก และชีวิต ไม่ถูกบีบคั้นด้วย
อํานาจของความยึดมั่นถือมั่น สามารถทําจิตให้เป็นอิสระ ปลอดโปร่ง ผ่องใส สะอาด สว่าง และสงบ 
มีความสุขประณีตภายใน กล่าวนิพพาน สามารถดับกิเลส และกองทุกข์ทั้งปวงได้ โดย อริยสัจ ๔ อัน
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เป็นหลักคําสอนที่มีผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ผู้ปฏิบัติตามน้ัน คือ รู้จักขันธ์ ๕ และทําลายความ
ยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนออกได้ 

๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ปัญจุปาทานขันธ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในพุทธปรัชญาเถรวาท แต่ยังมีประเด็นที่อาจจะยังไม่ครบ
และครอบคลุม ถึงประเด็นที่ลึกซึ้งและเก่ียวข้องกับมุมมองอ่ืนๆ  ผู้วิจัยจึงได้กําหนดหัวข้อในการทํา
วิจัย ไว้ให้ผู้สนใจดังต่อไปน้ีคือ 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ ในพุทธปรัชญาเถรวาท เรื่องของกรรม ที่ทําให้เกิดขันธ์ ๕ 
๒. ศึกษาวิเคราะห์ ขันธ์ ๕ กับไตรลักษณ์ ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 
๓. ศึกษาวิเคราะห์ อุปาทานขันธ์ ตามหลักปฏิจจสมุปบาท 
 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย  
ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑, 
๓, ๔, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๕, ๒๙, ๓๓, ๓๕ . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 

ข้อมูลทุติยภมิู  
๑) หนังสือท่ัวไป 

บุญมี เมธางกูร และบุษกร เมธางกูร. คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๗. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, ๒๕๔๕. 

_______. คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๘.  
พร รัตนสุวรรณ. พุทธวิทยา เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักค้นคว้าทางวิญญาณ, ๒๕๓๗ 
พระคันธสาราภิวงศ์. อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ตาลกุด, 

๒๕๔๖. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
___________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
___________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
_______.พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท ์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอส อาร์ พรินต้ิงแมส โปรดักส์จํากัด, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
__________. พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๒. 
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร). กรรมทีปนี เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สามัคคีสาร จํากัด, 

๒๕๔๒. 
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พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธศาสนากับปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อมรินทร์ 

พริ้นต้ิง จํากัด, ๒๕๓๓. 
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. ปรมัตถโชติกะ ปฏิจจสมุปบาททีปนี. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

สัทธัมมโชติก, ๒๕๒๘. 
_______. ปรมัตถโชติกะ ปริเฉทที่ ๕ เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์, 

๒๕๕๑. 
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ. คู่มือมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาจัดพิมพ์, ๒๔๙๑. 
พุทธทาสภิกขุ. คู่่มือพ้นทุกข์ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระอภิธรรม วิภังค์เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๒๕. 
_______. อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเป็นภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๖. 

กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
วิจิตร เกิดวิสิษฐ์. ปรัชญาครูหาในสมัยพุทธกาล. กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
สนิท ศรีสําแดง. ปรัชญาเถรวาท. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จํากัด,  ๒๕๔๘. 
_______. ปรัชญาเถรวาท. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๐. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. ความเข้าใจเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท. 

พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร). คัมภีร์วิสุทธิมรรค. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ประยูรวงศ์พรินต้ิง, ๒๕๔๖. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. นวโกวาท.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 
_______. สารานุกรมพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
สุวิทย์ ภาณุจาวี. การศึกษาชีวิต. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์โดยบริษัทธนาเพรสแอนด์กราฟฟิค จํากัด, 

๒๕๔๕. 
สุจินต์ บริหารวนเขตต์. ปรมัตถธรรมสังเขป. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๖. 
 

๒) เว็บไซต์ 
พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ. ดร.. อุปาทาน ความยึดม่ัน ถือม่ัน. (ออนไลน์) (๒๕๕๘). สืบค้นจาก : 

http://live.siammedia.org/index.php/article/dharma/1705 (๑๔ กันยายน ๒๕๖๐)  
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๓) วิทยานิพนธ์ 
จรูญ วรรณกสิณานนท์. “ศึกษาวิเคราะห์ การปฎิเสธอัตตา ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยา- 

นิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

จิร รัดไสย์. “การศึกษาวิเคราะห์อุปาทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีผลกระทบต่อสังคมพุทธไทย”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระเฉลียว กตปญฺโญ (สาบุตร). “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ขันธ์ ๕ ในพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  

พระบุญเรียน อภิปุญฺโญ  (ตลับทอง). “การศึกษาเชิงวิเคราะห์สังขารในไตรลักษณ์กับสังขารในปัญจขันธ์
ในพุทธปรัชญาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.  

พระมหาบรรพต เจโตวสี. “ศึกษาการเชิงวิเคราะห์เรื่องวิญญาณในพระพุทธศาสนาเถรวาทตาม
แนวคิดของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระมหาสมชาย สุขาวหโน (สุวรรณ). “ความเข้าใจพระอภิธัมมัตถสังคหะของพระนิต” นักศึกษาเฉพาะ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส”. วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.  

พระมานัส โสภณจิตฺโต (ชอบมี), “ศึกษาการกําหนดรูปนามทางวิญญาณ ๖ ในการปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๒๔. 

ภัชรบถ ฤทธ์ิเต็ม. “วิเคราะห์คําสอนที่ใช้เพิกถอนมิจฉาทิฏฐิก่อนการบรรลุธรรมของพุทธสาวก”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐.  

 



๙๓ 
 

ประวตัิผู้วิจยั 
 
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกอนุชิต ก่ิงนรา 
วัน เดือน ปี เกิด : ๓๑ มีนาคม ๒๔๙๒ 
ภูมิลําเนา : ปราจีนบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๒๗/๒๗ ม.๑๕  ต. บ้านพระ อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี 
 
การศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ : ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง 
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ : ปริญญาโท ตามหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
 พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๕๐ : รับราชการทหาร สังกัด กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลท่ี ๒ 
   กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี 
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