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วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงค คือ 1.เพ่ือศึกษาพละ 5 ในพุทธศาสนา2.เพ่ือศึกษาการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5และ 3.เพ่ือวิเคราะหการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธ

ตามแนวพละ 5เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเนนการวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษาจากพระไตรปฎกและ

เอกสารท่ีเก่ียวของ  

ผลการวิจัยพบวา 

พละ 5 ในพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมอันเปนกําลัง ซ่ึงทําใหเกิดความเขมแข็งม่ันคงดํารงอยู

ได ในสัมปยุตตธรรมท้ังหลายอยางไมหวั่นไหว อันธรรมท่ีเปนปฏิปกษจะเขาครอบงําไมได เปนเครื่อง

เก้ือหนุนแกอริยมรรค จัดอยูในกลุมโพธิปกขิยธรรม มี 5 ประการ คือ (1) สัทธาพละ กําลังคือศรัทธา 

(2) วิริยพละ กําลังคือวิริยะ (3) สติพละ กําลังคือสติ (4) สมาธิพละ กําลังคือสมาธิ (5) ปญญาพละ 

กําลังคือปญญา องคธรรมเหลานี้เปนกําลังซ่ึงทําใหเกิดความเข็มแข็งม่ันคงดํารงอยูในสัมปยุตตธรรม

ท้ังหลายอยางไมหวั่นไหว เปนเครื่องเก้ือหนุนแกอริยมรรคปฏิปทา จัดอยูในจําพวกโพธิปกขิยธรรม 

ธรรมท่ีเปนเครื่องกระทําใหแจงพระนิพพาน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5พบวา บุคคลจะประสบความสําเร็จใน

ชีวิตในดานตางๆ นั้น ท้ังทางโลกและทางธรรมตามหลักพุทธธรรมไดนั้น จําตองมีหลักการมีอุดมคติ

เปนแรงผลักดันไป สําหรับหลักธรรมท่ีมีความสําคัญตอการอุดหนุนหลักการและอุดมคตินั้น ขาดไมได

ก็คือ พละ 5 คือ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ และปญญาพละ ซ่ึงเปนคําสอนสําคัญ          

ทางพระพุทธศาสนาใชเปนหลักธรรมท่ีใชในการฝกฝนพัฒนาจิต และสรางปญญาไปพรอมๆ กัน จึงมี

ความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองอาศัยหลักการของพละคือกําลังเพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตให

เปนไปตามท่ีมุงหวังไว ซ่ึงตองเชื่อมโยงกับหลักธรรมคือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน คือ ประโยชนใน

ปจจุบัน อันตนพึงไดรับจากการประกอบกิจการหรือมีอาชีพท่ีสุจริต ถูกตองท้ังทางกฎหมายและ

ศีลธรรม 



จ 

วิเคราะหการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5 พบวา สามารถยกระดับจิตใจใหเกิด

คุณธรรมอยางสูง จนเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองตอโลกและชีวิต เปาหมายของการฝกพัฒนาตนหรือ

การพัฒนาพละ 5 อยูท่ีการพ่ึงตนเองได ซ่ึงมีหลายระดับ จุดหมายสูงสุด คือ ทําใหจิตใจหลุดพนจากกิเลส 

หลุดพนจากการยึดม่ันถือม่ันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปลดปลอยตัวเองจากพันธนาการของ

ระบบบริโภคนิยมหรือมีความสามารถท่ีจะมีความสุขในตัวเองไดมากข้ึนโดยไมหวั่นไหว นอกจากจะสราง

ความสุขท่ีเปนอิสระทําใหชีวิตของตัวเองดีข้ึน ยังสามารถเก้ือกูลแกผูอ่ืนหรือแกสังคมไดมากข้ึนดวย ถา

พัฒนาตอไปก็จะเกิดอิสรภาพมีความสุขยิ่ง จนกระท่ังพฤติกรรมของมวลมนุษยเปลี่ยนจากการแยงชิงและ

ทํารายไปเปนการเก้ือกูลกัน เปนคานิยมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาบุคคลและสังคมขณะเดียวกันก็เปนการรักษา

พระพุทธศาสนาใหคงไวแกชนรุนหลังสืบตอไป 
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 The objectives of this thesis were; 1) to study Five Powers in 

Buddhism, 2) to study life quality development of Buddhists according to Five 

Powers, and 3) to analyze life quality development of Buddhists according to Five 

Powers.   The data of this documentary qualitative research were mainly collected 

from the Tipitaka and related documents.  

The results of the study found that: 

The five Bala or powers in Buddhism means the powerful Dhamma that 

supports and strengthens the life and prevents the occurrence of unwholesome. The 

Five Powers consist of Confidence, Effort, Mindfulness, Concentration, and Wisdom. 

They are included in the thirty-seven qualities contributing to enlightenment. 

In life quality development, those who wish to succeed in life must have 

principle and ideal to push forward. The must-principles are the Five Bala or Powers; 

Confidence, Effort, Mindfulness, Concentration, and Wisdom, which help develop 

mind and intellectual together. The Five Powers are necessary for life quality 

development and they are related to principle of benefit in the present life. 

From an analysis, the Five Powers can improve mental level to realize the 

true side of life and world. The aim of self development or development with the 

Five Powers is self-refuge in different levels. The ultimate one is to attain salvation 



ช 

and detachment. In this level, the mind is liberated from all attachments and sensual 

pleasures. Those who have liberty in life can sacrifice themselves for the benefit of 

others and society.  The developed life quality can change human behaviors from 

aggressive and negative side to positive side. The value is beneficial to individuals, 

society and Buddhism in the end.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5” สําเร็จลุลวงได

ดวยดีก็เพราะไดรับความเมตตาจาก พระมหามฆวินทร ปุริสุตฺตโม, ผศ. ดร. อาจารยท่ีปรึกษาและ

ทาน อาจารย ชัยวัฒน อัตพัฒน,(รศ.) วิรัตน กางทอง,(ผศ.) ท่ีทานไดเมตตาตรวจขอบกพรอง พรอม

แนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง จึง

กราบขอบพระคุณและเจริญพรเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณพระศรีวิศาลคุณ (จีรพันธ ป.ธ./7, ศน. /บ.) ผูชวยเจาอาวาสวัดเทพ        

ศิรินทราวาสและคณะศิษย ท่ีไดสนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดท้ังคณาจารยประจําสาขาวิชา            

พุทธศาสนาและปรัชญา ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกทาน รวมถึงคณาจารยเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีเมตตาแนะนําใหความรู ใหกําลังใจ ตลอดจนตรวจแกไขรูปแบบวิทยานิพนธ

จนเสร็จลงดวยดี 

ขอขอบคุณเจาหนา ท่ีหองสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกทาน และ

ขอขอบพระคุณเพ่ือนพระนักศึกษาและนักศึกษาทุกทาน ท่ีใหกําลังใจ จึงขอขอบพระคุณไว ณ โอกาส

นี้ดวย 

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย (คงฤทธิ์) ประธานสงฆวัดพระยายัง 

ท่ีคอยใหกําลังใจ, พระครูธรรมภาณโกวิท (ประภาส ปริชาโน, ดร.) ท่ีไดใหคําปรึกษา แนะนําในการ

ทําวิจัย รวมท้ังอุบาสกและอุบาสิกาวัดพระยายังทุกทาน ท่ีไดอุปถัมภภัตตาหารและปจจัยเพ่ือ

สนับสนุนสงเสริมการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

คุณประโยชนพรอมดวยคุณงามความดีแหงวิทยานิพนธนี้  ขอนอบนอมไวเพ่ือบูชาคุณ          

พระรัตนตรัยอันมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พระคุณของบิดา มารดา ครู อุปชฌาย อาจารย           

ผูประสิทธิ์ประสาทความรูท้ังมวล ญาติมิตรทุกทานท่ีคอยหวงใยใหการสนับสนุนเปนกําลังใจเสมอมา

และทุกทานท่ีมีสวนเก่ียวของในงานวิจัยในครั้งนี้ 

 

 

 

พระมหาวีระ ขคฺคาโณ (วรธรรม) 

  



สารบัญค าย่อ 
 

พระไตรปิฎกที่ผู้วิจัยใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย           
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 และค าเต็มของคัมภีร์เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

 
พระวินัยปิฎก 

 วิ.ม.   = วินยปิฏก มหาวคฺค 
  วิ.จู.   = วินยปิฏก จูฬวคฺค 
 พระสุตตันตปิฎก 

ที.ม.    = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค 
ที.ปา.   = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
ม.มู.   = สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
ม.ม.   = สุตฺตนฺตปิฎก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 
ม.อุ.   = สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 
ส .สฬา.    = สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 
ส .ม.    = สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย มหาวคฺค 
องฺ.เอกก.   = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาต 
องฺ.จตุกฺก.  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 
องฺ.ปญฺจก.  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนปิาต 
องฺ.สตฺตก.  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนปิาต 
องฺ.ทสก.   = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต           
ขุ.อป.    = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อปทาน 
ขุ.ธ.   = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธรรมปท 
ขุ.สุ.    = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 
ขุ.ม.   = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิเทส 
ขุ.ป.    = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทาวคฺค 
ส .ข.    = สุตฺตนฺตปิฏก สงฺยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค 
ขุ.จู.   = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส 
ขุ.ชา.   = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตก 

 พระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.วิ.    = อภิธมฺมปิฏก วิภงฺค 
อภิ.สงฺ.   = อภิธมฺมปิฏก ธมฺสงฺคณี 
อภิ.ปุ.   = อภิธมฺมปิฏก ปุคฺคลปญฺ ตฺติ 
อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

 ที.ม.อ.   = ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลขนฺธวคฺคอฏฺ กถา 
 ที.ปา.อ.   = ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี ปาฏิกวคฺคอฏฺ กถา 



 
ฌ 

 

ขุ.ป.อ.    = ขุทฺทกนกิาย วิสุทฺธชนวิลาสินี อปทานอฏฺ กถา 
ขุ.สุ.อ.   = ขุทฺทกนิกาย ปรตฺถทีนี สุตฺตนิปาตอฏ กถา  
ฎีกาพระสุตตันตปิฎก 
ที.ม.ฎีกา.   = ลีนตฺถปปากาสินี สีลขนฺธวคฺคฏีกา  

  
การอ้างอิง 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พละ 5 แปลวา ธรรมอันเปนกําลัง1 ท่ีเรียกวา พละ เพราะมีความหมายวาเปนพลังทําใหเกิด
ความม่ันคงครอบงําเสียซ่ึงความไรศรัทธา ความเกียจคราน ความประมาท ความฟุงซานและ            
ความหลง เปนเครื่องเก้ือหนุนแกอริยมรรค จัดอยูในจําพวกโพธิปกขิยธรรม สวนคําวา กําลังในท่ีนี้ 
คือ กําลัง แรง ความเขมแข็ง ท่ีทําใหขมขจัดไดแมแตกําลังแหงมาร ทําใหสามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงาม
ปลอดโปรงเปนสุข บําเพ็ญกิจดวยความบริสุทธิ์และเต็มท่ี ไมมีกิเลสหรือความทุกขใด ๆ จะสามารถ
บีบค้ันครอบงํา ไดแก วิมุตติ ความหลุดพน หมดสิ้น  อาสวะ หรืออรหัตตผล พละนี้ยังสามารถแปลได
วา กําลังท่ีเปนพ้ืนฐานเปนรากฐานดวย2 พละ 5 จึงเปนหลักปฏิบัติทางจิตใจใหถึงความหลุดพน
โดยตรง3 พละ 5 ประกอบดวยหลักธรรม 5 อยาง ไดแก 1) หลักศรัทธา คือ ความเชื่อ 2) หลักวิริยะ 
คือ ความเพียร 3) หลักสติ คือ ความระลึกได 4) หลักสมาธิ คือ ความตั้งจิตม่ัน และ 5) หลักปญญา 
คือ ความรูท่ัวชัด หลักการปฏิบัติของหลักธรรมในพละ 5 ตองสมดุลกัน คือ ศรัทธาเสมอกับปญญา 
วิริยะเสมอกับสมาธิ สวนสติเปนแกนกลางตองมีใหมาก จึงจะถือวาเปนพละ 5 โดยสมบูรณ ดังนั้น 
พละ 5 ในแงของความหมายและองคประกอบรวมท้ังหลักการปฏิบัติตาง ๆ นั้น เปนปญหาท่ีตองหา
คําตอบในทางวิชาการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติ อันจะเกิดประโยชนตอพระพุทธศาสนา 

หลักธรรมในพละ 5 พระพุทธเจาทรงยกยองและทรงย้ํามากในขณะท่ีจะมีการตรัสรูนั้นทําได
อยางไร เปนหลักการปฏิบัติท่ีมีลักษณะความเชื่อมโยงกันไปสูความดับทุกข โดยเริ่มจากศรัทธา คือ  
ความเชื่อ4 ศรัทธานี้อาจเปนความเชื่อในรูปใดรูปหนึ่งกอนเชื่อ เพราะพอใจในเหตุผลเบื้องตนของคํา
สอนนั้น หรือเชื่อโดยการไววางใจตัวผูสอน จึงมีการรับฟงการสอน รับการอบรมเกิดความเขาใจ
เพ่ิมพูนข้ึน มองเห็นเหตุผลท่ีถูกตองดวยตนเอง ซ่ึงเรียกคราว ๆ วา สัมมาทิฏฐิ เม่ือเกิดสัมมาทิฏฐิ              
ก็ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเห็นอยางประจักษเห็นดวยตนเอง เปนข้ันปญญา เรียกวา สัมมาญาณะ            
เปนข้ันท่ีหลุดพนจากศรัทธาและทิฏฐิ เปนข้ันสุดทางและเขาถึงจุดหมาย ซ่ึงเรียกวา สัมมาวิมุติ 
ศรัทธาลักษณะนี้เปนศรัทธาเพ่ือปญญา เปนความเชื่อท่ีประกอบดวยปญญาหรือเชื่อเพราะ            
มีความเขาใจในเหตุผลเปนมูลฐาน มิไดหมายถึงความเชื่อแบบมอบใจใหไปโดยไมมีเหตุผล ดังนั้น              
เพ่ือควบคุมศรัทธาใหอยูในความหมายท่ีถูกตองแลว ธรรมหมวดใดก็ตามในพุทธธรรม ถามีศรัทธาเปน

                                                           
1พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร :           

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 15.            
2 พุทธทาสภิกขุ, โพธิปกขิยธรรม ธรรมะสูงสดุแหงความรูแจง 37 ประการ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

2542), หนา 151. 
3 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), ทุกขสําหรับเห็น สุขสาํหรับเปน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 2546), 

หนา 169. 
4 พุทธทาสภิกขุ, โพธิปกขิยธรรม ธรรมะสูงสดุแหงความรูแจง 37 ประการ, อางแลว, หนา 121-122. 
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สวนประกอบขอหนึ่งแลว จะตองมีปญญาเปนอีกขอหนึ่งดวยเสมอ5 ตัวอยางเชน พละ 5 อินทรีย 5 
สัมปรายิกัตถะ 4 วุฒิธรรม 4 เวสารัชชกรณธรรมอริยทรัพย 7 เปนตน ซ่ึงศรัทธานั้นสามารถ
สงเคราะหเอามารวมไวในสัมมาทิฏฐิ  อันเปนความเห็นท่ีถูกตอง ความเชื่อท่ีถูกตอง เม่ือศรัทธา
ถูกตองแลวจะทําใหเกิด ความเพียรตัวท่ีสองตามมา คือมีความพากเพียรพยายาม ความกลาหาญ 
ความเสียสละ แตศรัทธามี 2 ระดับ คือ ศรัทธาท่ียังหวั่นไหวอยู กับศรัทธาท่ีไมหวั่นไหว  
 การประยุกตพละ 5 มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันนั้น ยอมเหมาะสําหรับคนในทุกสังคม 
กลาวคือ 1) สัทธาพละ คือ มีศรัทธาแลวตองมีปญญาพิจารณา เชื่อในสิ่งท่ีควรเชื่อและมีเหตุผล
ประกอบ 2) วิริยพละ คือ มีวิริยะความเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ คืออาชีพท่ีสุจริตไม
เบียดเบียนสังคมและในขณะเดียวก็ใชวิริยะในการชวยเหลือสังคมดวย 3) สติพละ คือ มีสติระลึกได 
ในกิจท่ีทํา คําท่ีพูด ตั้งสติไววา จะไมละเมิดศีล 5 ซ่ึงเปนหลักธรรมพ้ืนฐานของการดําเนินชีวิต           
4) สมาธิพละ คือ มีสมาธิตั้งใจมุงม่ันท่ีจะทําหนาท่ีของตนมิใหบกพรอง และ 5) ปญญาพละ คือ          
มีปญญาประกอบดวยเหตุผล ไมยึดติดกับวัตถุนิยมท่ีปรากฏอยูในสังคมปจจุบันจนเกินความจําเปน 
ระลึกอยู เสมอวา สิ่งเหลานี้เปนเพียงปจจัยเครื่องอาศัยเพ่ือชวยใหการดําเนินชีวิตเปนไปดวย             
ความสะดวกเทานั้น เพราะวาพละ คือ หลักธรรมท่ีเปนกําลังภายในตน ซ่ึงเปนเครื่องตอตานอกุศล
ธรรมท่ีเปนขาศึก กลาวคือ เม่ือใดท่ีมีหลักธรรมท่ีเปนกําลังภายในใจ เม่ือนั้นอกุศลธรรมท่ีเปนขาศึก
ยอมไมมีโอกาสเกิดได 
 ดังนั้น ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของพละ 5 ท่ีจะตองศึกษาวิเคราะหเรื่อง “พละ 5 ในคัมภีร
พุทธศาสนาเถรวาท” เพราะพละ 5 นั้น เปนหลักธรรมหมวดหนึ่งในหลักธรรมท่ีเปนเครื่องตรัสรูของ
พระสัมมาสัมพุทธเจาและพระสาวกท้ังหลาย เปนปจจัยแหงการบรรลุ ถึงจุดหมายสูงสุด                   
ในพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน เพ่ือนําหลักธรรมท้ัง 5 ประการนี้ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของ            
ชาวพุทธในสังคมไดอยางมีประสิทธิผล เพราะฉะนั้น ในงานวิจัยนี้จะศึกษาวิเคราะหในประเด็น                 
ท่ีเก่ียวกับความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ หลักธรรมท่ีเก่ียวของ และการประยุกตใชพละ 5               
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาพละ 5 ในพุทธศาสนา 
1.2.2 เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5  
1.2.3 เพ่ือวิเคราะหการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5  

 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนว           
พละ 5” โดยไดวางขอบเขตของการวิจัยไว ดังนี้  

                                                           
5พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ         

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532), หนา 648. 
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1.3.1 ศึกษาแนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5 ในพุทธ
ศาสนาจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพเนื่องในมหามงคลสมัย
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2539 

1.3.2 ศึกษาแนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธ จากเอกสาร คือ หนังสือ
ท่ัวไป วิทยานิพนธ วารสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
1.4 วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเนนวิจัยขอมูลจาก
เอกสาร (Documentary Research) โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ คือ 

1.4.1 ผูวิจัยศึกษาคนควาจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
รอบ ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2539 สวนเอกสารทุติยภูมิ คือ 
อรรถกถา ฎีกา ปกรณ วิเสสตาง ๆ หนังสือท่ัวไป วิทยานิพนธ วารสาร บทความ และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ  

1.4.2 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาท้ังหมดมาศึกษาวิเคราะห ตีความขอมูล การแปลความ
ขอมูล แลวเรียบเรียงเพ่ือจัดใหเปนระบบและข้ันตอนในการวิจัย 

1.4.3 ผู วิจัยนําขอมูล ท่ีผานการวิ เคราะหแลว ท้ังหมดมาเสนอสาระท่ีสํา คัญ                  
ซ่ึงเปนวิธีการท่ีใชในการดําเนินการวิจัยในวิทยานิพนธนี้ในรูปแบบพรรณนา 

 
1.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 1.5.1 เอกสารท่ัวไป 
 พิฑูร มลิวัลย ไดกลาวถึง พละ 5 ไวในหนังสือเรื่อง “คูมือการศึกษาโพธิปกขิยธรรม”           
ความวา พละ คือ ธรรมท่ีเปนกําลังภายในตน ซ่ึงเปนเครื่องตอตานอกุศลธรรมท่ีเปนปฏิปกษ กลาวคือ 
เม่ือใดธรรมท่ีเปนภายในนี้เกิดข้ึนในใจ เม่ือนั้นอกุศลธรรมฝายปรปกษจะไมมีโอกาสเกิดข้ึนได             
เพราะธรรมท่ีเปนกําลังจะตานทานไวปองกันไวอยางม่ันคง6 
 พระเทพดิลก (ระแบบ  ิตาโณ) ไดกลาวถึง พละ 5 ไวในหนังสือเรื่อง “อธิบายธรรม            
ตามหมวดจากนวโกวาท” สรุปใจความไดวา ธรรมท้ัง 5 ประการนี้ เนื่องจากเปนธรรมท่ีมีกําลังใน             
การขจัดกิเลส ซ่ึงตรงขามกันตน คือ ศรัทธา ตองขจัดความไมเชื่อ วิริยะ ตองขจัดความเกียจคราน   
สติ ขจัดสติสัมโมหา คือ ความเผอเรอ ความหลงลืมสติ สมาธิขจัด จิตวิเขปะ ความฟุงซาน ซัดสาย
ของจิต และปญญา ขจัดอวิชชา หรือทุมปญญา เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา พละ คือ ศรัทธาพละ 

                                                           
6 พิฑูร มลิวัลย, คูมือการศึกษาโพธิปกขิยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 

2528), หนา 159. 
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วิริยะพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ แตในแงขององคธรรมแลว ศรัทธาพละอยูในท่ีใด 
สัทธินทรียก็อยูท่ีนั่น วิริยะพละอยูท่ีใดวิริยินทรียก็อยูท่ีนั่น7 

พุทธทาสภิกขุ ไดบรรยายเม่ือ วันท่ี 1 มกราคม 2526 โดยใหความหมายของ คําวา ชีวิต
พัฒนา ไววา “จิตตภาวนา ก็คือ ชีวิตพัฒนา จิตตภาวนา คือ การทําจิตใหเจริญ ก็คือ ชีวิตพัฒนานั่น
คือ การพัฒนาชีวิต หมายความวา ทําใหมากข้ึน ใหดีข้ึน จึงจะเรียกวา พัฒนา ถามากข้ึนแตไมดีข้ึน
หรือเลวลง อยางนี้ไมเรียกวา พัฒนา”8 

สมบูรณ สุขสําราญ ไดกลาวไววา สาระสําคัญของความคิดเก่ียวกับการพัฒนานั้น 
เนื่องมาจากปรัชญาพ้ืนฐานของพุทธศาสนาท่ีปรารถนาชี้ทางหลุดพนจากความทุกขและชี้ทางสู
ความสุขใหแกมนุษยตามหลักคําสอนนี้ พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆมีหนาท่ีชวยเหลือเพ่ือน
มนุษยและสัตวอ่ืน ๆ ใหพนจากความทุกข ท้ังทางดานวัตถุและจิตใจ ท้ังในปจจุบันและในอนาคต 
ดังนั้น การชวยเหลือซ่ึงกันและกันใหพนจากสภาพความดอยพัฒนา ดอยการศึกษาความสําคัญ           
ของการพัฒนา โดยการชวยเหลือกัน ท้ังการอบรมในศาสนธรรม และประสบการณมีอิทธิพลสําคัญ
ตอการกอรูปแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาของพระสงฆ9 

เกษม จันทรแกว ใหความหมายวา คุณภาพชีวิต หมายถึง ความเปนอยูของมนุษยท่ี
เก่ียวของกับสถานภาพทางการศึกษา อนามัย เศรษฐกิจ ตามลักษณะสิ่งแวดลอมทางชีวกายภาพ    
เชื้อชาติ วัฒนธรรมและวิธีการเลี้ยงดู ตามความเปนจริงของชีวิตมนุษยแลวคุณภาพชีวิตนั้นข้ึนอยูกับ
ความพอใจของคน ๆ นั้น ซ่ึงความเปนจริงอาจมีขอแตกตางกันไประหวางคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปรียบเทียบระหวางคนสองคน เพราะมีลักษณะสิ่งแวดลอมทางชีวกายภาพท่ี
ตางกัน เชื้อชาติตางกัน วัฒนธรรมตางกัน และวิธีการเลี้ยงดูตางกันคุณภาพชีวิตมีความเก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอมอยางมาก ถาสิ่งแวดลอมดีก็มีสวนสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีไดดวยเพราะสิ่งแวดลอม          
เปนปจจัยสําคัญในการมีชีวิตอยูของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนปจจัย 4 ซ่ึงมนุษยทุก ๆ คน                 
มีความตองการเปนข้ันพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิตของมนุษยยอมมีความแตกตางกัน แตมิไดเปนสิ่งท่ีบงบอก
วากลุมใดมีคุณภาพชีวิตเลวไดหรือเปรียบเทียบได ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงไดกําหนดในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 ใหเนนแกไขความยากจนของประเทศไทยท่ีมีอยูท่ัวประเทศ 
ประมาณ 10 ลานคน โดยการดําเนินการใหบุคคลเหลานี้ไดพึงมีพึงไดปจจัย 4 เปนอยางนอยก็จะเปน
การยอมรับวามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนกวาท่ีวาเปนมาได10    

สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว. ช่ืน นภวงศ) ไดตรัสถึง พละ 5 
ไวในหนังสือเรื่อง “ศาสนาโดยประสงค” ความวา อริยมรรคมีองค 8 ประการ ทานผูรูยอมกลาววา 
เปนเลิศของสังขตธรรม ๆ ท่ีปรุงแตงอันเปนสวนเหตุ อริยมรรคจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยสติปฏฐาน 4 

                                                           
7พระเทพดิลก (ระแบบ  ิตาโณ), อธิบายธรรมตามหมวดจากนวโกวาท, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

2534), หนา 318-319. 
8พุทธทาสภิกขุ, ธรรมทัศนของพุทธทาส อยูอยางพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2544), หนา 44. 
9สมบูรณ สุขสําราญ, การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพสวย จํากัด, 

2544), หนา 53. 
10เกษม จันทรแกว, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544), 

หนา 3. 
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เปนหลักและอาศัยสัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 เปนอุปการะ จึงจักเปนโพชฌงคข้ึน 
อริยมรรคจึงเกิดข้ึนได เพราะฉะนั้น ธรรมเหลานี้จึงอาศัยกันข้ึน ท่ีเรียกวา โพธิปกขิยธรรม11 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึง พละ 5 ไวในหนังสือ “พจนานุกรม            
พุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท” สรุปใจความวา พละ 5 เปนธรรมท่ีมีกําลัง ซ่ึงทําใหเกิดความเขมแข็ง 
ดํารงอยูไดในสัมปยุตตธรรมท้ังหลายอยางไมหวั่นไหว ธรรมท่ีเปนปฏิปกษจะครอบงําไมได เปนเครื่อง
เก้ือหนุนแกอริยมรรค จัดอยูในจําพวกโพธิปกขิยธรรม12 
 สมเด็จพระวันรัต (จุนท พฺรหฺมคุตฺโต) ไดกลาวถึง พละ 5 ไวในหนังสือเรื่อง “ธรรมะเชิง
ปฏิบัติ” สรุปใจความไดวา การบําเพ็ญพละ 5 มีขอยอยเหมือน อินทรีย คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
ปญญา แตท่ีมีชื่อตางกัน ท่ีมีชื่อวา อินทรียนั้น หมายถึง ความเปนใหญในท่ีเรื่อง ๆ ท่ีเรียกวา พละ 
หมายถึง ทําความเปนใหญใหเกิดข้ึนแลว ความเปนใหญนั้นก็กลายมาเปนกําลัง13   
 1.5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สมหวัง โอชารส ได ทําวิจัย เรื่อง  “คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ                   
ในโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานแพทยใหญ กรมตํารวจ” ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน 
เปนความสัมพันธกันระหวางความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอการทํางานและการทํางานท่ีมีผลตอ             
การดําเนินชีวิต ซ่ึงเปนความรูสึกพึงพอใจของบุคคลตามการรับรูของแตละบุคคล ซ่ึงจะแตกตางกัน
ตามภู มิหลังและลักษณะเฉพาะตัวบุคคลท่ีแตกตางกันมากมาย และการทํางานท่ีมีผลตอ                
การดํารงชีวิตของบุคคล เปนการผสมผสานกันระหวางงานกับชีวิต ผูปฏิบัติงานสามารถผสมผสาน
งานและชีวิตสวนตัวไดอยางกลมกลืนจะเกิดความรูสึกท่ีดีตอการปฏิบัติงานมีความรูสึกพึงพอใจ              
มีความรูสึกม่ันคง และผลงานท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม อันจะนําไปสูการดําเนินชีวิตอยาง         
มีความสุขนั่นเอง14 

วีรัณ ฉันทศาสตรโกศล ไดทําวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตนายทหารชั้นประทวน กรมทหารปน
ใหญตอสูอากาศยานท่ี 1” ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิต หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสุข            
ความพอใจ จากการไดรับการตอบสนองตอสิ่งท่ีเปนความจําเปน และความตองการทางดานรางกาย
และจิตใจอยางครบถวนสมบูรณ ภายใตสภาพแวดลอมและคํานิยมท่ีสังคมยอมรับในความหมายท่ีสั้น
ท่ีสุด คุณภาพชีวิต คือ การมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตท่ีดีนั้นเอง15 

                                                           
11สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว. ช่ืน นภวงศ), ศาสนาโดยประสงค, (นครปฐม : 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551), หนา 69. 
12พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี 20, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, 2551), หนา 263. 
13สมเด็จพระวันรัต (จุนท พฺรหฺมคุตฺโต), ธรรมะเชิงปฏิบัติ, (นครปฐม : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

2553), หนา 74. 
14สมหวัง โอชารส, “คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานแพทย

ใหญ กรมตํารวจ”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), 

2542, บทคัดยอ. 
15 วีรัณ ฉันทศาสตรโกศล, “คุณภาพชีวิตนายทหารช้ันประทวน กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานท่ี 1”, 

วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร), 2544, 

บทคัดยอ. 
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พระกฤตพจน สุทฺธิจิตฺโต ไดทําวิจัยเรื่อง “บทบาทของเจาอาวาสท่ีมีตอการพัฒนาสังคม 
ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาสังคมควรใหเจาหนาท่ี
บานเมืองท้ังภาครัฐและเอกชน เขามีสวนรวมในการชวยกันแกไขปญหาใหกับสังคมในดานตาง ๆ 
ไมใชตางคนตางทํา เพราะจะไมสําเร็จผลเทาท่ีควร ควรรวมมือกันเพราะจะไดมีศักยภาพและ             
มีรูปแบบการพัฒนาไปในทางทิศทางเดียวกัน ตลอดจนองคกรเองควรจะมีการประชุมปรึกษาหารือกัน
อยูเสมอในการมีสวนรวมเขาแกปญหาสังคมพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพมีความรูในการพัฒนาสังคม 
เพราะปจจุบันสังคมไดรับความเจริญสมัยใหมทางตะวันตกมาเปนวิถีชีวิตรับเอาวัฒนธรรมแบบฝรั่ง 
มาใช ฉะนั้น ผูนําควรตระหนักในเรื่องนี้และหันมาเปนฝายพัฒนาในเชิงรุกบาง ไมใชเปนฝายรับแต
อยางเดียว ผูนําท่ีมีความอดทนสูงมีศักยภาพ เสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือประโยชนสวนรวม               
การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผใหประชาชนไดเขาใจและนําไปประพฤติปฏิบัติ               
ในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง แลวก็จะทําใหสังคมสงบสุข ลดปญหาการพัฒนาในทุกดานควร
คํานึงถึงประโยชนในการไดรับใหมากท่ีสุด เพ่ือสวนรวมใหมากท่ีสุด เพราะจะไดคุมคาในดาน             
การลงทุนประหยัดท้ังงบประมาณดานการเงิน เวลา และความสะดวกสบาย16 

พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท) ไดทําวิจัยเรื่อง “พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางของ พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ)” ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) การพัฒนาทางความประพฤติ คือ ทางกาย 
และวาจา ใหมีศีล 2) การพัฒนาดานอินทรีย 6 คือ ใหรูจักสํารวมอินทรียของตนอยางมีสติกํากับ             
3) การพัฒนาดานจิตใจใหเกิดความเขมแข็งและม่ันคงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ            
4) การพัฒนาดานปญญาเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตนตอสรรพสิ่งท้ังปวง ไมใหเกิด
ความลุมหลงมัวเมา แตใหเปนอิสระจากสิ่งตาง ๆ นอกจากนั้น ก็ไดศึกษาถึงโทษ (ผลกระทบ)           
ของการไมพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณคําของการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังตอตนและสังคม หลักพุทธธรรมท่ี
นํามาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักธรรมท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
บทสรุปการพัฒนาตนตามแนวทางของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) มุงศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก 
ดานความประพฤติ (ศีล) ดานจิตใจและดานปญญา มุงศึกษาหลักธรรมท่ีนํามาประยุกตใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแกหลักเศรษฐกิจในการพัฒนาตน หลักการปลูกจิตสํานึกในหนาท่ีตามหลักทิศ 
6 หลักการศึกษากับเยาวชน หลักการดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท หลักการดําเนินชีวิตดวย
ความสุข หลักกรรมและกฎแหงกรรม และหลักสังสารวัฏการเวียนวาย ตาย เกิด โทษของการไม
พัฒนาคุณภาพชีวิต ประโยชนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากการศึกษาพบวา ผลการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) สงเคราะหลงเปน 2 ดาน ไดแก 1) ผลในดานกายภาพท่ีมีตอ
สังคมและชุมชน และ 2) ผลในดานจิตใจและปญญาท่ีมีตอสังคมและชุมชน ซ่ึงในขอแรก               
มีผลตอการพ่ึงตนเอง หนาท่ีในครอบครัว การอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินอีสาน การสืบสานประเพณี 

                                                           
16พระกฤตพจน สุทฺธิจิตฺโต, “บทบาทเจาอาวาสท่ีมีตอการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด

สมุทรปราการ”, วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย), 2546, บทคัดยอ. 
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โครงการและการพัฒนาองคกรสงฆและชุมชน สวนในขอท่ีสอง เปนการสงเสริมความรูดานปรัชญา 
และวิชาการทางพระพุทธศาสนาและเปนการสงเสริมความรูเชิงอนุรักษ17 

ฐิติรัตน รักษใจตรง ไดทําวิจัยเรื่อง “ศึกษาการใชอานาปานสติภาวนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเสถียรธรรมสถาน” งานวิจัยนี้แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนการศึกษาเอกสารดวย
การศึกษาหลักคําสอนในพระไตรปฎกและคัมภีรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ สวนท่ี 2 การศึกษาวิจัยการใช           
อานาปานสติภาวนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเสถียรธรรมสถาน และการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของ         
ผูเขารับการใชอานาปานสติภาวนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเสถียรธรรมสถาน ซ่ึงฝกสอนโดย              
แมชีศันสนีย เสถียรสุต ผลการวิจัยพบวา อานาปานสติภาวนาหรืออานาปานสติสมาธิ พระพุทธเจา
ทรงสรรเสริญมากกวาวิธีเจริญสมาธิอ่ืน ๆ อานาปานสติเม่ือทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือความหนาย 
เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู  เ พ่ือนิพพาน               
ซ่ึงพระอรรถกถาจารยทานไดขยายความ อานาปานสติเปนยอดแหงกรรมฐาน เปนภูมิธรรมแหง
มนสิการของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพุทธบุตรท่ีเปนมหาบุรุษ เทานั้น การศึกษาผูท่ีเขา
ฝกการใชอานาปานสติภาวนาเพ่ือพัฒนาชีวิตของ เสถียรธรรมสถาน ฝกสอนโดยแมชีศันสนีย               
เสถียรสุต การเปรียบเทียบคะแนนของพฤติกรรมกอนและหลังการฝกปฏิบัติอานาปานสติภาวนา       
เม่ือไดรับการฝกอานาปานสติภาวนา จะสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนในเกือบ 
ทุกดาน เชน คะแนนการดําเนินชีวิตภายในครอบครัวของผูปฏิบัติกอน การปฏิบัติ เทากับ 4.03              
หลังการปฏิบัติ เทากับ 4.56 คะแนน กลุมพฤติกรรมการใหอภัยผูอ่ืนท่ีทํารายรางกาย หรือดาวาเสียด
สีทางวาจา กอนการปฏิบัติ เทากับ 2.80 หลังการปฏิบัติ เทากับ 4.08 เปนตน ซ่ึงแสดงใหเห็นชัดเจน
วา หลังจากไดรับการฝกปฏิบัติอานาปานสติภาวนา ผูปฏิบัติสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
ผลงานวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบวาในฐานะท่ีเราเปนพุทธศาสนิกชน สมควรอยางยิ่งท่ีจะตองปฏิบัติตน
ตามท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไวใหถึงพรอมท้ังการศึกษาดานปริยัติ ปฏิบัติและรับผลจากการปฏิบัต ิ  
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันจะนํามาซ่ึงความสุขตอตนเอง ครอบครัว สังคมและมวลมนุษยชาติ18 

สุเกียรติ ดานพิษณุพันธ ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎใีหมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสุโขทัย” ผลการวิจับพบวา  คุณภาพชีวิต เปนระดับ
ของการมีชีวิตท่ีดีมีความสุข ความพึงพอใจในชีวิตท่ีเก่ียวของกับสภาพความเปนอยูและการดําเนิน
ชีวิตของบุคคลในสังคม ซ่ึงสอดคลองกับสภาพแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม นั้นคือชีวิตท่ีมีความสุข
ท้ังทางกายและทางใจ ไดแก การมีอาหารท่ีเหมาะสม การมีสุขภาพท่ีแข็งแรง การมีครอบครัวท่ีอบอุน 
มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินรวมท้ังมี          

                                                           
17พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท), “พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ              

พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ)”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย          

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2547, บทคัดยอ. 
18 ฐิติรัตน รักษใจตรง, “ศึกษาการใชอานาปานสติภาวนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเสถียรธรรมสถาน”, 

วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2547, 

บทคัดยอ. 
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ความพรอมท่ีจะแกปญหาเฉพาะหนาและปญหาท่ีสลับซับซอนได ดังนั้น มาตรฐานคุณภาพชีวิต            
จึงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเง่ือนไขภาวะของสังคม19 

เทวินทร ศิริปญจนะ ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการ
กองบัญชาการชวยรบท่ี 1 คายพนัสบดีศรีอุทัย ก่ิงอําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบวา 
“คุณภาพชีวิต” มิใชสิ่งตายตัวหรือกฎเกณฑมาตรฐานท่ีนําไปชี้วัดวา ชาวเมืองมีคุณภาพชีวิตสูง 
ชาวนามีคุณภาพชีวิตต่ํา เพราะในความเปนจริงแลว คนมีเงิน มีฐานะทางสังคมสูง มีบานใหญโต
หรูหราไมจําเปนตองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาคนท่ีมีเงินนอยกวา มีบานหลังเล็กกวาหรืออยูในฐานะ      
ทางสังคมต่ํากวาเสมอไปแตโดยท่ัวไปแลว ก็จะพบวา คนยากจนและขาดแคลนปจจัยจําเปนใน           
การดํารงชีวิตมีสภาพความเปนอยูต่ํากวาคนท่ีฐานะทางเศรษฐกิจดี20  

กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ ไดทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณชีวิตในชุมชนคาย
ทหารกองทัพบกมุงสูชุมชนเขมแข็ง” พบวา คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพเปนอยูของบุคคลทาง             
ดานรางกาย อารมณ สังคม ความคิดและจิตใจ ซ่ึงรวมเอาทุกดานของชีวิตไวหมด ซ่ึงชีวิตบุคคล
สามารถดํารงอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสม โดยสามารแสดงมิติตาง ๆ ของคุณภาพชีวิตไว ดังนี้ 
คือ คุณภาพชีวิตดานรางกาย หมายถึง อาหาร น้ํา เครื่องนุงหมท่ีอยูอาศัย สุขภาพอนามัย พลังงาน
การออมทรัพย สิ่งอํานวยความสะดวกในครอบครัวและในการประกอบอาชีพโดยคุณภาพชีวิต             
ดานอารมณ หมายถึง การพักผอนหยอนใจท่ีมีคุณประโยชนความนิยมชมชอบในศิลปวัฒนธรรม            
ในทองถ่ินการอบรมในครอบครัวและในชุมชน ความรักและความเปนเจาของท่ีมีตอหมูคณะ คุณภาพ
ชีวิตดานสภาพแวดลอม ทางกายภาพ หมายถึง ภาวะแวดลอมท่ีบริสุทธิ์ สะอาดและเปนระเบียบ
ปราศจากมลภาวะในดิน น้ํา อากาศและเสียง มีทรัพยากรท่ีจําเปนตอการดํารงชีพและการคมนาคมท่ี
สะดวก คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม หมายถึง โอกาสในการศึกษาและ            
การประกอบอาชีพท่ีเทาเทียมกัน การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตรางกาย
และทรัพยสิน การปกครองท่ีใหสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ความเปนธรรมดานรายไดและสังคม 
ความรวมมือรวมใจในสังคม ความเปนระเบียบวินัย มีความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน และมีคํานิยม
ท่ีสอดคลองกับหลักธรรมในศาสนา คุณธรรมชีวิตดานความคิด หมายถึง ความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
โลก ชีวิตและชุมชน การศึกษา วิชาชีพ ความสามารถในการปองกันแกไขปญหาตาง ๆ ของตัวเอง 
การยอมรับตัวเองและการมีเปาหมายในชีวิตท่ีเหมาะสม คุณภาพชีวิตดานจิตใจ หมายถึง                    

                                                           
19สุเกียรติ ดานพิษณุพันธ, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหมของเกษตรกรใน

เขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสุโขทัย”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม), 2547, บทคัดยอ. 
20เทวินทร ศิริปญจนะ, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจําการกองบัญชาการชวยรบท่ี 1             

คายพนัสบดีศรีอุทัย ก่ิงอําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 2547, บทคัดยอ. 
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การมีคุณธรรมในตัวและสังคม เชน ความซ่ือสัตยสุจริต เมตตา กรุณา ชวยเหลือเก้ือกูล กตัญูกตเวที 
ความจงรักภักดีตอชาติ ความศรัทธาในศาสนา ความเสียสละ และการละเวนจากอบายมุข21 

พระมหาประทีป ปทีโป (ครุฑสังข) ไดทําวิจัยเรื่อง “ศึกษาพละ 5 ในคัมภีรพุทธศาสนา           
เถรวาท” พบวา พละ หมายถึง ธรรมอันเปนกําลัง ซ่ึงทําใหเกิดความเขมแข็งม่ันคงดํารงอยูได              
ในสัมปยุตตธรรมท้ังหลายอยางไมหวั่นไหว อันธรรมท่ีเปนปฏิปกษจะเขาครอบงําไมได เปนเครื่อง
เก้ือหนุนแกอริยมรรค จัดอยูในกลุมโพธิปกขิยธรรม มี 5 ประการ คือ 1) สัทธาพละ กําลังคือศรัทธา 
2) วิริยพละ กําลังคือวิริยะ 3) สติพละ กําลังคือสติ 4) สมาธิพละ กําลังคือสมาธิ 5) ปญญาพละ กําลัง
คือปญญา องคธรรมเหลานี้เปนกําลังซ่ึงทําใหเกิดความเข็มแข็งม่ันคงดํารงอยูในสัมปยุตตธรรม
ท้ังหลายอยางไมหวั่นไหว เปนเครื่องเก้ือหนุนแกอริยมรรคปฏิปทา จัดอยูในจําพวกโพธิปกขิยธรรม 
ธรรมท่ีเปนเครื่องกระทําใหแจงพระนิพพาน22 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาว สรุปไดวา พละ 5 คือ ธรรมท่ีเปน
กําลังภายในตน ซ่ึงเปนเครื่องตอตานอกุศลธรรมท่ีเปนปฏิปกษ กลาวคือ เม่ือใดธรรมท่ีเปนภายในนี้
เกิดข้ึนในใจ เม่ือนี้นอกุศลธรรมฝายปรปกษจะไมมีโอกาสเกิดข้ึนได เพราะธรรมท่ีเปนกําลังจะ
ตานทานไวปองกันไวอยางม่ันคง และธรรมท่ีมีกําลังในการขจัดกิเลส ซ่ึงตรงขามกันตน คือ ศรัทธา 
ตองขจัดความไมเชื่อ วิริยะ ตองขจัดความเกียจคราน สติ ขจัดสติสัมโมหา คือ ความเผอเรอ           
ความหลงลืมสติ สมาธิขจัด จิตวิเขปะ ความฟุงซาน ซัดสายของจิต และปญญา ขจัดอวิชชาหรือ           
ทุมปญญา ทําใหเกิดความเขมแข็ง ดํารงอยูไดในสัมปยุตตธรรมท้ังหลายอยางไมหวั่นไหว พละ 5             
จึงเปนอุปการะ ทําใหเกิดโพชฌงค ข้ึนและอริยมรรคเปนธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน ท่ีเรียกวา               
โพธิปกขิยธรรม ซ่ึงมีพละ 5 รวมอยูดวยอันเปนธรรมนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรม และ
เปาหมายของการพัฒนาพละ 5 อยูท่ีการพ่ึงพาตนเองไดมีหลายระดับ จุดมุงหมายสูงสุดคือ การหลุด
พนจากกิเลส คือ พระนิพพาน ในเอกสารและงานวิจัยเหลานั้น ไดกลาวถึงพละ 5 ในแงมุมตาง ๆ           
แตในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยตองการนําเสนอประเด็นท่ีแตกตางจากเอกสารและงานวิจัยท่ีทบทวน
มาแลวนั้นคือ การศึกษาพละ 5 ในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพละ 5             
ในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท และหลักธรรมท่ีเก่ียวของกับพละ 5 ในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท และ
เพ่ือวิเคราะหรูปแบบความสําคัญของพละ 5 ในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือนํามาประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันและการพัฒนาตนและคุณภาพชีวิต โดยจะนําเสนอตามลําดับตอไป 

 
1.6 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

1.6.1 ทําใหทราบพละ 5 ในพุทธศาสนาเถรวาท 
1.6.2 ทําใหทราบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5  
1.6.3 ทําใหทราบผลวิเคราะหการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5 

                                                           
21 กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ, “แนวทางการพัฒนาคุณชีวิตในชุมชนคายทหารกองทัพบกมุงสูชุมชน

เขมแข็ง”, วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 2549,  

บทคัดยอ. 
22 พระมหาประทีป ปทีโป (ครุฑสังข), “ศึกษาพละ 5 ในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2557, บทคัดยอ. 
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
การพัฒนา หมายถึง ความเจริญเติบโตหรือกาวหนาและความม่ันคง  
คุณภาพชีวิต หมายถึง ลักษณะของชีวิตท่ีมีคุณภาพ หรือคุณสมบัติของชีวิตท่ีดี หรือสิ่งท่ีทํา

ใหชีวิตมีคุณภาพ หมายถึง องคประกอบและลักษณะตาง ๆ ท่ีแสดงถึงสภาพของชีวิตท่ีดํารงอยูดวยดี  
ชาวพุทธ หมายถึง ชาวพุทธคือ ผูท่ีเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยประกาศตน

เปนพุทธมามกะ ประกอบดวย นักบวช คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา โดยเรียกรวม ๆ วา               
พุทธบริษัท 4 

พละ 5 หมายถึง ธรรมท่ีมีกําลังซ่ึงทําใหเกิดความเขมแข็ง มี 5 ประเภท ไดแก 1) สัทธาพละ 
กําลังคือศรัทธา 2) วิริยพละ กําลังคือวิริยะ 3) สติพละ กําลังคือสติ 4) สมาธิพละ กําลังคือสมาธิ และ 
5) ปญญาพละ กําลังคือปญญา 

พุทธศาสนา หมายถึง ศาสนาแหงความรูแจง เปนศาสนาท่ีมีพระรัตนตรัยเปนสรณะ           
อันสูงสุด ไดแก พระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆ 
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บทท่ี 2 

พละ 5 ในพุทธศาสนา 
 

หลักธรรมค าสอนในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทมีหลักธรรมหลากหลาย ในบทนี้ผู้วิจัย            
ขอน าเสนอหลักธรรม พละ 5 คือ 1) สัทธาพละ ก าลังคือศรัทธา 2) วิริยพละ ก าลังคือวิริยะ               
3) สติพละ ก าลังคือสติ 4) สมาธิพละ ก าลังคือสมาธิ  และ 5) ปัญญาพละ ก าลังคือปัญญา              
ซึ่งหลักธรรมพละ 5 เป็นหลักธรรมอันเป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่อริยมรรค อันเป็นหลักปฏิบัติทางจิต
เพ่ือให้เกิดปัญญาน าไปสู่จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน ในบทนี้ผู้วิจัยจะได้น าเสนอเกี่ยวกับพละ 5 
ในด้านความหมาย ความส าคัญ และประเภทเป็นล าดับต่อไป 

2.1 ความหมายและความส าคัญของพละ 5  
2.2 ประเภทของพละ 5 
2.3 ความแตกต่างระหว่างอินทรีย์ 5 กับพละ 5  
2.4 เหตุสนับสนุนให้เกิดพละ 5  
2.5 วิริยพละสนับสนุนให้เกิดขันติธรรม  
2.6 ความส าคัญของการพัฒนาพละ 5 ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  
2.7 ความส าคัญของพละ 5 ในฐานะเป็นตัววัดความแตกต่างของอริยบุคคล  
2.8 ความส าคัญของการพัฒนาพละ 5 กับการพัฒนาตนในพระพุทธศาสนา 
2.9 สรุป  

 
2.1 ความหมายและความส าคัญของพละ 5  

2.1.1 ความหมายของพละ 5 
พละ หมายถึง ก าลัง แรง ความเข้มแข็งที่ท าให้ข่มขจัดได้แม้แต่ก าลังแห่งมาร ท าให้สามารถ

ด าเนินที่ดีงามปลอดโปร่งเป็นสุข1 เป็นก าลังภายในตน ซึ่งเป็นเครื่องต่อต้านอกุศลธรรมที่เป็นปรปักษ์ 
กล่าวคือ เมื่อใดธรรมที่เป็นก าลังภายในนี้เกิดขึ้นในใจ เมื่อนั้นอกุศลธรรมฝุายปรปักษ์จะไม่มีโอกาส
เกิดข้ึนได้ เพราะธรรมเป็นก าลังนี้จะต้านทานไว้ ปูองกันไว้อย่างมั่นคงและแข็งแรง2 มิได้หวั่นไหว มิให้
อกุศลธรรมครอบง าได้3 

 
  

                                                           
1 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทเอส อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, 2551), หน้า 169. 
2 พิฑูร มลิวัลย์, คู่มือการศึกษาโพธิปักขิยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 

2528), หน้า 159. 
3 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค 1 ตอน 2 ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 223. 
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2.1.2 ความส าคัญของพละ 5 
ในประเด็นของความส าคัญของพละ 5 นี้  ผู้วิจัยจะขอน าเสนอข้อความที่ปรากฏใน                

พระสุตตันตปิฎกว่า 
 เมื่อเจริญพละ 5 ประการ ท าพละ 5 ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน 
โอนไปสู่นิพพาน กล่าวคือ 1) เจริญสัทธาพละอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปใน            
โวสสัคคะ 2) เจริญวิริยพละ 3) เจริญสติพละ 4) เจริญสมาธิพละ 5) เจริญปัญญาพละอันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธไปในโวสสัคคะการสละคืน4 
 ด้วยเหตุนี้  พละ 5 เป็นหลักธรรมที่ เป็นก าลั งส าคัญในการบรรลุถึ งพระนิพพาน               
ซึ่งเป็นพระประสงค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ต้องการโปรดเวไนยสัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์           
หลุดพ้นจากภพ ชาติ ชรา มรณะและเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
 อนึ่ง เมื่อเจริญพละทั้ง 5 แล้วย่อมเป็นไปเพ่ือละอกุศลธรรมที่ไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้นมาเพ่ือให้
กุศลธรรมเกิดขึ้น มีความเข้มแข็ง กล่าวคือ การเจริญสัทธาพละ มีศรัทธาเชื่อในปัญญาตรัสรู้             
ของพระพุทธเจ้า วิริยพละ ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรมและเพ่ือให้กุศลธรรมเกิดขึ้น                    
มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่งคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย สติพละ มีสติประกอบด้วย
ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณารักษาตน ระลึกได้ในขณะพูดและในขณะท า สมาธิพละ สงัดออกจากกาม
และอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุญาณ 4 ปัญญาพละ มีปัญญาพิจารณาเห็นทั้งความเกิดดับ               
ช าละกิเลสให้ถึงความพ้นทุกข์โดยชอบ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเจริญ             
พละ 5 ได้แล้วหรือหนอ ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เรายังเจริญพละ 5 ไม่ได้ ภิกษุนั้นพึงพยายาม
เพ่ือเจริญพละ 5 ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เราเจริญพละ 5 ได้แล้ว ภิกษุนั้นพึงตามศึกษาใน
กุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้น5  
 สรุปว่า พละ หมายถึง ก าลังแรง ความเข้มแข็ง ที่ท าให้ข่ม ขจัดได้แม้แต่ก าลังแห่งมาร           
ท าให้ด าเนินชีวิตที่ดีงาม ปลอดโปร่ง เป็นสุข บ าเพ็ญกิจด้วยบริสุทธิ์และเต็มที่ ไม่มีกิเลสหรือ            
ความทุกข์ใด ๆ จะสามารถบีบคั้น ครอบง าได้ เมื่อเจริญพละทั้ง 5 แล้วย่อมเป็นไปเพ่ือละอกุศลธรรม
ที่ไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น เพ่ือให้กุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว มีความเข้มแข็งขึ้น 
 
2.2 ประเภทของพละ 5 

องค์ธรรมของพละมี 5 ประเภท ได้แก่ 1) สัทธาพละ ก าลังคือศรัทธา 2) วิริยพละ ก าลังคือ
วิริยะ 3) สติพละ ก าลังคือสติ 4) สมาธิพละ ก าลังคือสมาธิ และ 5) ปัญญาพละ ก าลังคือปัญญา6  

2.2.1 สัทธาพละ ก าลังคือศรัทธา 
2.2.1.1 ความหมายของศรัทธา 

ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ หมายถึง  ความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ออันประกอบด้วยปัญญา         
เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม ความเลื่อมใสซาบซึ้งชื่นใจสนิทใจ

                                                           
4 ส .ม. 19/705/369. 
5 ม.อุ. 14/447/502. 
6 องฺ.ปญฺจก. 22/12/16. 
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เชื่อมั่นมีใจโน้มน้อมมุ่งแล่นไปตามไปรับคุณความดีในบุคคลหรือสิ่งนั้น  ๆ ความมั่นใจในความจริง 
ความดี สิ่งดีงามและในการท าความดีท่ีไม่ลู่ไหลตื่นตูมไปตามลักษณะอาการภายนอก7                  

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ศรัทธารุ่งอรุณแห่งสันติภาพ
โลก” ว่า ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อปักใจ เพราะหมดความสงสัยโดยสิ้นเชิง เนื่องจากได้ใช้ปัญญา
พิจารณาไตร่ตรองตามเหตุผลกลับไปกลับมา ซ้ าแล้วซ้ าอีกอย่างรอบครอบโดยปราศจากการใช้
อารมณ์ จนเกิดเป็นมูลฐาน (ทสฺสนมูลกา) มั่นคง และเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงขั้นที่ไม่มีใคร ๆ        
จะมาเปลี่ยนแปลงความเชื่อนี้ไปได้8  

ความเชื่อมั่นนี้จะต้องเกิดจากความรู้และความเข้าใจของผู้เชื่อมั่นเอง โดยใช้ปัญญาของตน
พิจารณาไตร่ตรองในเรื่องนั้น ๆ ด้วยเหตุผลอย่างรอบครอบ และรู้เห็นเองแล้วตามความเป็นจริง         
ด้วยปัญญาที่เป็นเครื่องช่วยกลั่นกรองความถูกต้อง มิใช่สักแต่ว่าเชื่อตาม ๆ กันมา ความเชื่อมั่นนี้ก็จะ
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้เกิดความกล้าหาญและความมั่นคงในการด าเนินชีวิต และเป็นปัจจัย
พัฒนายิ่งขึ้นไปจนถึงเปูาหมายสูงสุดของชีวิตคือพระนิพพาน 

2.2.1.2 ลักษณะของศรัทธา 
ลักขณาทิจตุกะของสัทธาเจตสิก แบ่งอย่างละเอียดได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 

1. มีความเชื่อถือในอารมณ์ท่ีดีเป็นลักษณะอย่าง 
2. มีการเลื่อมใสเป็นกิจอย่าง 
3. มีความไม่ขุ่นมัวเป็นผลอย่าง  
4. มีปูชนียวัตถุเป็นเหตุใกล้อย่าง  

ศรัทธายังแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) มีลักษณะท าใจให้ผ่องใสและ 2) มีลักษณะท าให้แล่น
ไปด้วยดี มีดังนี ้

1. ศรัทธามีลักษณะท าใจให้ผ่องใส หมายถึง ศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมข่มนิวรณ์ไว้ได้ 
ท าให้จิตผ่องใสไม่ขุ่นมัว เป็นจิตที่มีศรัทธา ท าให้บุคคลมีความคิดถูกต้องตามความเป็นจริง           
เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้น ดังตัวอย่างที่นางวิสาขา ได้มีศรัทธาเกิดขึ้นในพระรัตนตรัยมีจิตที่ปราศจากนิวรณ์
เกิดกุศลจิตทูลขอพร 8 ประการ9 จากพระพุทธเจ้าด้วยมองเห็นถึงผลประโยชน์และอานิสงส์ของพร 8 
ประการ เมื่อส าเร็จแล้วนางระลึกถึงบุญกุศลนั้นก็จะเกิดความปลื้มใจ อ่ิมใจ ท าให้กายสงบ มีความสุข 
จิตตั้งมั่นที่จะได้อบรมอินทรีย์ พละและโพชฌงค์ พระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตพร 8 ประการแก่นาง    
ด้วยคาถาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า 

สตรีใด เมื่อให้ข้าวและน้ า ก็เบิกบานใจ มีศีล เป็นสาวิกาของพระสุคต 
ครอบง าความตระหนี่ให้ทาน ซึ่งเป็นหนทางสวรรค์ เป็นเครื่องบรรเทาความโศก           
น าสุขมาให้ สตรีนั้นอาศัยหนทางที่ไม่มีธุลี ไม่มีกิเลสยั่วยวนใจ ย่อมได้ก าลังใจ ละอายุ

                                                           
7 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 428. 
8 พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), ศรัทธา รุ่งอรุณแห่งสันติภาพโลก, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทรุ่ง

ศิลป์การพิมพ์ จ ากัด, 2551), หน้า 82. 
9 วิ.ม. 5/350-352/221-225. 
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ทิพย์ เธอผู้ประสงค์บุญมีความสุข มีพลานามัย ย่อมปลื้มใจในชาวสวรรค์ตลอด          
กาลนาน10  
สรุปว่า ศรัทธามีลักษณะท าใจให้ผ่องใส หมายถึง จิตที่บริสุทธิ์ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว ปราศจาก

นิวรณ์ มีผลท าให้มนุษย์เกิดสัมมาทิฏฐิ สร้างความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างศรัทธาในฐานะเป็นปัจจัยเกื้อกูล
ต่อการฝึกฝนพัฒนาให้เข้าถึงเปูาหมาย คิดกระท ากรรมที่เป็นกุศล เมื่อนั้นก็จะท าให้ เกิดความปลื้มใจ 
อ่ิมใจ ท าให้กายสงบ มีความสุข จิตตั้งมั่น เมื่อได้อบรมอินทรีย์และพละมากขึ้น ท าให้เกิดโพชฌงค์อัน
เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้และเมื่อท าโพชฌงค์ให้สมบูรณ์ดีแล้วก็จะสามารถพัฒนาต่อไปให้ถึง          
พระนิพพานได ้

2. ศรัทธามีลักษณะท าให้แล่นไปด้วยดี หมายถึง เหมือนกับว่า พระโยคาวจรพิจารณา
ดูจิตอันหลุดพ้นของพระอริยบุคคลเหล่าอ่ืนแล้ว จิตของพระโยคาวจรเหล่านั้นก็แล่นไปใน                 
โสดาปัตติผลบ้าง ในสกทาคามิผลบ้าง ในอนาคามิผลบ้าง ในอรหัตตผลบ้าง เป็นล าดับไป           
พระโยคาวจรย่อมกระท าความเพียร เพ่ือให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ               
เพ่ือท าให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้กระท าให้แจ้ง 11 ดังตัวอย่างที่พราหมณ์ชาณุสโสณีที่ทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่า 

ข้าแต่ท่ านพระโคดม กุลบุตรทั้ งหลาย  มีศรัทธาออกจากเรือนบวช                 
เป็นบรรพชิต เจาะจงท่านพระโคดม ท่านพระโคดมทรงเป็นหัวหน้าของกุลบุตร
เหล่านั้น เป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้แนะน าให้ถือตาม ชุมชนนั้นถือเอาแบบอย่างท่าน
พระโคดมหรือพระผู้มีพระภาค ตรัสว่าพราหมณ์ ข้อนี้เป็นอย่างนั้น กุลบุตรทั้งหลาย 
มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็น บรรพชิต เจาะจงเรา เราเป็นหัวหน้าของพวกเขา 
เป็นผู้มีอุปการะมาก เป็นผู้แนะน าให้ ถือตามชุมชนนั้นถือเอาแบบอย่างเรา12           
สรุปว่า  กุลบุตรทั้ งหลายได้อาศัยศรัทธาที่มีต่อพระผู้มีพระภาค มีความมั่นใจใน                 

พระปัญญาธิคุณของพระผู้มีพระภาคว่า เป็นผู้ตรัสรู้จริง เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง 
เชื่อว่ามนุษย์สามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองจนบรรลุถึงเปูาหมายได้ ด้วยศรัทธาความเพียรพยายามของ
มนุษย์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง เป็นลักษณะศรัทธามีความท าให้แล่นไปด้วยดี เป็นเครื่องน าพา         
เป็นแบบอย่างออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิต เพราะได้เจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเกิดศรัทธา
ในพระธรรม เพ่ือมุ่งมั่นสู่ เปูาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาอันได้แก่พระนิพพาน อย่ างที่              
พระผู้มีพระภาคได้ทรงถึงแล้ว 

การบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์นั้นเป็นลักษณะศรัทธา ท าให้แล่นไป
ด้วยดี ท าให้บุคคลสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธาในฐานะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการเข้าถึงเปูาหมาย 
โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่มีศรัทธาต่อพระผู้มีพระภาคก่อนคือมีความเชื่อต่อปัญญาในการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า เชื่อต่อสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคที่มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสามารถบรรลุ
ธรรมคือมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า ศรัทธาในพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นองค์
                                                           

10 วิ.ม. 5/350-352/221-225. 
11 มหามกุฏราชวิทยาลัย, มิลินทปัญหา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย), 2551, หน้า 39. 
12 ม.มู. 12/34/33-34. 
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ความรู้ในการพัฒนาปัญญาและน าสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นปฏิเวธ อันเป็นเปูาหมายสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนา 

2.2.1.3 ประเภทของศรัทธา 
ศรัทธาในพระพุทธศาสนานอกจากจะเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตอย่างถูกต้องแล้ว ยังถือว่า

เป็นหลักการที่ท าให้มนุษย์เข้าถึงเปูาหมายชีวิตที่แท้จริง และในฐานะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการเข้าถึง
เปู าหมายสูงสุดที่ มุ่ ง ให้มนุษย์หลุดพ้นจากสั งสารวั ฏคือถึ งซึ่ งพระนิพพานและมี อิสระ ใน
พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงศรัทธามีอยู่ 4 ประเภท คือ 

1. กัมมสัทธา คือ ความเชื่อเรื่องกรรม ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ความเชื่อว่ากรรมมี
อยู่จริงคือความเชื่อว่าเมื่อท าอะไรโดยเจตนาคือจงใจกระท าท้ังรู้ ย่อมเป็นกรรมคือเป็นความชั่วความดี
ขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระท าไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่
ต้องการจะส าเร็จได้ก็ด้วยการกระท า มิใช่ด้วยอ้อนวอนขอหรือนอนรอคอยโชคชะตา  เป็นต้น13              
ดังธรรมภาษิตว่า “คนท ากรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมในตน คนท ากรรมดี ย่อมได้รับผลดี คนท ากรรมชั่ว 
ย่อมได้รับผลชั่ว คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น”14  

เหตุนั้น กัมมสัทธา เป็นปัจจัยเกื้อกูลที่มีความส าคัญต่อเปูาหมายคือเป็นเหตุท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธากับเปูาหมายที่มีกัมมสัทธาเป็นปัจจัยเกื้อกูลเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง
ความสัมพันธ์ เพราะบุคคลเชื่อในการกระท าที่มีผลแห่งการกระท า ว่าบุคคลคิดท าในความดีอันเป็น
กุศลกรรม ผลที่ได้นั้นย่อมเป็นกุศล มีผลน าสู่สุคติ ทั้งต่อโลกนี้และโลกหน้าและระหว่าง โลกทั้งสอง 
หากกรรมที่ท านั้นเป็นกรรมที่เป็นไปเพ่ือเปูาหมายคือพระนิพพาน 

2. วิปากสัทธา คือ เชื่อเรื่องวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง กล่าวคือ    
เชื่อว่ากรรมที่ท าแล้วต้องมีผลและผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว                  
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า “สัตว์พวกหนึ่ง ย่อมเกิดในครรภ์ พวกที่ท าบาปกรรมย่อมไปนรก             
พวกท าดีย่อมไปสวรรค์ ส่วนผู้ที่ไม่มีอาสวะย่อมไปนิพพาน”15  

เหตุนั้น วิปากสัทธา เป็นปัจจัยเกื้อกูลที่มีความส าคัญต่อเปูาหมายคือความเชื่อผลของกรรม 
ดังที่ว่าพวกที่ท าบาปกรรมย่อมไปนรกได้รับความทุกข์มาก พวกท าดีย่อมไปสวรรค์ มีความสุขมาก 
พวกไม่มีอาสวะ ย่อมนิพพานดับทุกข์สิ้นเชิง ย่อมเป็นเหตุให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิปากสัทธากับ
เปูาหมายได้คือบุคคลจะเกิดศรัทธาฝึกฝนพัฒนาตนให้เพียรละบาป กรรมชั่ว เพราะเกลียดกลัว          
ความทุกข์ เพียรบ าเพ็ญบุญกรรมดี เพราะรักสุข และเพียรช าระจิตให้ขาวรอบเพ่ือนิพพาน              
เพราะพ้นทุกข์ทั้งปวงได ้

3. กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็น
เจ้าของกรรม จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรื่อง
กรรมไว้ว่า “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็น

                                                           
13 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว,  หน้า 140. 
14 ขุ.ชา. 27/144/103. 
15 ขุ.ธ. 25/126/70. 
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เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศยั บุคคลท ากรรมอันใดไว้ จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น กรรมย่อยจ าแนก
สัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน”16  

เหตุนั้น กัมมัสสกตาสัทธา เป็นปัจจัยเกื้อกูลที่มีความส าคัญต่อเปูาหมายคือเป็นพ้ืนฐานใน
การสร้างความสัมพันธ์เพ่ือการเข้าถึงและพัฒนาให้ถึงเปูาหมาย เพราะเหตุว่าเมื่อบุคคลมีความเชื่อว่า
บุคคลมีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรม และกรรมเหล่านั้นจ าแนกให้เราดีหรือชั่วต่างกัน            
จึงมีปัญญาเข้าใจในชีวิตว่า เราเป็นผู้ก าหนดวิถีชีวิตของเราเอง คือเราจะดีหรือชั่วก็เพราะกรรมที่เรา
ท า เราจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็เพราะกรรมที่เราท า กรรมดีท าให้เราเป็นคนดีมีความสุข กรรมชั่ว
ท าให้เราเป็นคนชั่วคนเลวมีความทุกข์ ในเมื่อเราเกลียดทุกข์รักสุข อยากเป็นคนดี ไม่อยากเป็นคนเลว 
เราก็จะต้องเพียรพยายามท ากรรมดี สั่งสมกรรมดีให้มาก ๆ เพียรพยายามไม่กระท ากรรมชั่ว และ
เพียรช าระใจให้ขาวรอบคือเพียรละกิเลสตัณหาให้ลดน้อยลงไป ชีวิตของบุคคลนั้นก็จะเป็นไป                
เพ่ือการฝึกฝนพัฒนาให้เข้าถึงเปูาหมายได้ในที่สุด 

4. ตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคตว่า
ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง 9 ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้น า
ทางที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือเราทุกคนนี้หากฝึกฝนตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์
หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง พระผู้มีพระภาคตรัสกับปัญจวัคคีย์ไว้ว่า  

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบ เธอทั้งหลาย
จงเงี่ยโสตสดับ เราจะสั่ งสอนอมตะธรรมที่ เราได้บรรลุแล้ว จะแสดงธรรม            
เธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอน ไม่นานนักก็จักท าให้แจ้ง ซึ่งประโยชน์ยอด
เยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
โดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้17  
ภิกษุปัญจวัคคีย์ เกิดตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตั้งจิตในการฟัง เพ่ือรู้ยิ่ง 

เมื่อทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาด้วยตนแล้ว จึงแสวงหานิพพาน ที่ไม่มีความเกิด  
อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ได้บรรลุนิพพาน ที่ไม่มีความเกิด อันเป็นแดนเกษมจากโยคะ
อันยอดเยี่ยมแล้ว เป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดา...เป็นผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดา...เป็นผู้มีความตาย         
เป็นธรรมดา...เป็นผู้มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา...เป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา...ภิกษุ               
ปัญจวัคคีย์เหล่านั้นได้เกิดญาณทัสสนะ การหยั่งรู้ ขึ้นมาว่า “วิมุตติของพวกเราไม่ก าเริบ ชาตินี้เป็น            
ชาติสุดท้าย ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป”18  

สรุปว่า ความส าคัญของตถาคตโพธิศรัทธาในฐานะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการเข้าถึงเปูาหมาย
ดังนี้  คือ เมื่อปัญจวัคคีย์ยอมที่จะฟังค าสอนของพระผู้มีพระภาค เพราะเกิดศรัทธาต่อตัวของ             
พระผู้มีพระภาคเจ้า ดังนั้น เมื่อได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อน ที่กล่าวโดยพระพุทธเจ้าแล้วใช้                   
โยนิโสมนสิการเข้าพิจารณา ในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคสั่งสอน ท าให้เหล่าปัญจวัคคีย์เกิด              
ความเชื่อในพระปัญญาของพระผู้มีพระภาค ในการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหล่าภิกษุ               

                                                           
16 ม.อุ. 14/289/350. 
17 ม.มู. 12/286/312-313. 
18 ม.มู. 12/286/313-314. 
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ปัญจวัคคีย์จึงได้บรรลุธรรมตามล าดับ ได้ เห็นธรรม บรรลุธรรม รู้แจ้งธรรมหยั่งลงสู่ธรรม                
ข้ามความสงสัย ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น 

2.2.1.4 เหตุให้เกิดศรัทธา 
พระพุทธศาสนาได้แบ่งมูลเหตุที่ท าให้บุคคลเกิดศรัทธาไว้เป็น 4 ประการ19 คือ 

1. รูปัปปมาณิกา คือ บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณ เลื่อมใสในรูป บุคคลบางคนในโลกนี้
เห็นรูปที่สูง รูปที่ผอม รูปที่อ้วน รูปที่มีอวัยวะสมส่วน ถือเอาประมาณในรูปนั้นแล้วจึงชอบใจเลื่อมใส
น้อมใจที่จะเชื่อถือ เกิดความเลื่อมใสศรัทธา บุคคลประเภทนี้  เรียกว่า ผู้ถือรูปเป็นประมาณ เลื่อมใส
ในรูป20 พระวักกลิ บวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอ่ิม อยู่ในความพึงพอใจที่จะได้เห็นในพระรูป               
ของพระพุทธเจ้า เฝูาคอยติดตามดูอยู่ตลอดเวลา เพราะยินดีที่ได้เห็นพระรูปกายที่ประเสริฐของ      
พระผู้มีพระภาคเจ้า ท าให้เกิดศรัทธาในพระรูปของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า             
ทรงทราบความยินดีของพระวักกลิ จึงได้ตรัสสอนไว้ว่า  

อย่ายินดีในรูปที่ชนพาลชอบ ผู้ใดเห็นพระสัทธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตเห็น
พระผู้มีพระภาค ส่วนผู้ไม่เห็นพระสัทธรรม ถึงจะเห็นพระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าไม่เห็น 
ร่างกายมีโทษไม่สิ้นสุดเหมือนต้นไม้มีพิษเป็นที่อาศัยของโรคทุกชนิด ล้วนเป็นที่
ประชุมของทุกข์ เพราะฉะนั้น จงเบื่อหน่ายในรูป พิจารณาเห็น ความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไปแห่งขันธ์ทั้งหลาย จะถึงที่สุดแห่งสรรพกิเลสได้โดยง่ายเถิด21               
สรุปว่า พระวักกลิ เกิดศรัทธาในพระรูปของพระพุทธเจ้า เป็นศรัทธาที่เกิดจากบุคคล           

ผู้ถือเอารูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูป มีความพึงพอใจอยู่ในรูปร่างลักษณะ จึงท าให้เกิดศรัทธา           
เมื่อไม่ได้เห็นก็จะท าให้เกิดความทุกข์ภายในใจ มีความกระวนกระวายใจ ดิ้นรนขวนขวายให้ตนได้พบ
ได้เห็นตามที่ใจมีความปรารถนาอยู่ตลอดเวลา จึงจะเกิดความสบายใจแก่ตน เมื่อเกิดศรัทธาในรูป 
โดยที่ปัญญาไม่ได้เกิดข้ึนเลย การบรรลุธรรมนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะจะหยุดนิ่งอยู่เพียงศรัทธา
ในรูปเท่านั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุเคราะห์พระวักกลิให้เกิดความรู้สึกตัว เพ่ือให้เกิดความรู้
เห็นที่ถกูต้อง ว่าแท้จริงแล้วการเห็นธรรมก็เท่ากับได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ด้วยตลอดเวลานั่นเอง 

ดังนั้น บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณ เลื่อมใสในรูป เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาแล้ว การที่จะเข้าถึง
เปูาหมายได้นั้น ต้องอาศัยความเลื่อมใสในรูปเป็นจุดเริ่มต้น ในการสร้างความสัมพันธ์กับเปูาหมาย 
หมายถึง การที่บุคคลเกิดศรัทธาในรูปแล้ว ต้องน าศรัทธานั้นมาสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นด้วย ไม่ยึดติดอยู่
ที่ตัวบุคคลที่เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเท่านั้น ต้องรู้ในพระธรรมคือค าสอนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ได้สอนธรรมไว้ เพราะพระธรรมจะเป็นเครื่องน าไปสู่การพ้นทุกข์และบรรลุถึงเปูาหมายในที่สุดดังที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วว่า ผู้ไม่เห็นพระสัทธรรม ถึงแม้ว่าจะเห็นพระผู้มีพระภาค เจ้า               
ก็ชื่อว่าไม่ได้เห็นพระองค์ หากศรัทธานั้นไม่มีความสัมพันธ์กับเปูาหมายก็เป็นเพียงจลศรัทธา เพราะ     
ไม่มีปัญญาเกิดข้ึน โอกาสที่เข้าถึงเปูาหมายคือพระนิพพานนั้นไม่มี 

2. โฆสัปปมาณิกา คือ บุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณ เลื่อมใสในเสียง บุคคลบางคนใน
โลกนี้ถือเอาประมาณในเสียงที่ผู้อ่ืนกล่าวสรรเสริญ ที่ผู้อ่ืนชมเชย ที่ผู้อ่ืนกล่าวยกย่อง ที่ผู้อ่ืนกล่าว
                                                           

19 องฺ.จตุกฺก. 21/65/108-109. 
20 อภิ.ปุ. 36/171-172/204. 
21 ขุ.อป. 33/51-61/244-245. 
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สรรเสริญสืบ ๆ กันมาแล้วเกิดความเลื่อมใส หรือบุคคลที่ได้ยินได้ฟังเสียงพูดจาที่ไพเราะ จึงชอบใจ
เลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อถือแล้วเกิดความเลื่อมใส น้อมใจไปเพ่ือศรัทธา บุคคลประเภทนี้  เรียกว่า ผู้ถือ
เสียงเป็นประมาณ เลื่อมใสในเสียง22 อนาถปิณฑิกคหบดี เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้า เพียงแค่ได้ยิน 
ค าว่า “พระพุทธเจ้า” ท าให้อนาถปิณฑิกคหบดีอยากเห็น อยากเข้าเฝูา อยากที่จะได้เข้าใกล้ใน
พระพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก เมื่อได้ฟังธรรมอนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4 ท าให้ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี 
ปราศจากมลทินได้เกิด ณ ที่นั่งฟังธรรมนั้นว่า  

สิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่ งนั้นทั้ งปวงมีความดับไป           
เป็นธรรมดา อนาถปิณฑิกคหบดีได้เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว 
หยั่งลงสู่ธรรมแล้ว ข้ามความสงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป็นผู้แกล้ว
กล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อ่ืนในค าสอนของพระศาสดา บรรลุโสดาบัน ผู้เข้าถึงกระแสแห่ง
นิพพานเป็นที่สุด ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ 
ขอเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะไปจนตลอดชีวิต23  
สรุปว่า เมื่อบุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณเป็นเหตุเกิดศรัทธา ในทางพระพุทธศาสนาค าว่า

ศรัทธานั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญา เมื่อมีศรัทธาที่เกิดจากเสียงแล้วจะต้องพัฒนาต่อไปให้เป็น
ปัญญา เป็นปัญญาประเภทที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์แล้วให้ปัญญาเป็นตัวท าหน้าที่ส่ง
ต่อไปให้ถึงเปูาหมาย ศรัทธานั้นจะหมดหน้าที่ไปเมื่อเกิดปัญญาแล้ว หากยังมีศรัทธาที่มีเสียงเป็นเหตุ
อยู่ปัญญานั้นก็จะไม่เกิดขึ้นและก็ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับเปูาหมายในทางพระพุทธศาสนา                   
เพราะบุคคลจะติดอยู่เพียงแค่ศรัทธาเท่านั้น 

3.  ลูขัปปมาณิกา คือ  บุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ เลื่อมใสใน                 
ความเศร้าหมอง บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นจีวรเศร้าหมอง บาตรเศร้าหมอง เสนาสนะเศร้าหมองหรือ
เห็นทุกกรกิริยาต่าง ๆ ถือเอาประมาณในความเศร้าหมองนั้นแล้วจึงชอบใจ แล้วเกิดความเลื่อมใส
น้อมใจที่จะเชื่อถือ บุคคลประเภทนี้เรียกว่า ผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ เลื่อมใสในความ            
เศร้าหมอง24 พระโมฆราชได้ถูกโรคเรื้อนรบกวน ทั้งในเวลากลางคืนก็ไม่ได้รับความสุขในการนอน 
เมื่อได้เห็นโทษของร่างกาย จึงบวชเป็นบรรพชิตเป็นศิษย์ของพราหมณ์ชื่อพาวรี ได้ถามปัญหาที่
ละเอียดลึกซึ้งว่า โลกนี้ โลกหน้า พรหมโลกและเทวโลก แต่ไม่ได้รับค าตอบ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงได้ไป
ถามปัญหานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าพระองค์พิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราชจึงจะมองไม่เห็น 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 

โมฆราช เธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกโดยความ เป็นของว่างเปล่า 
ถอนความเห็นว่าเป็นอัตตาเสีย เมื่อเป็นเช่นนี้ จะพึงข้ามพ้นมัจจุราชได้ เธอเมื่อ
พิจารณาเห็นโลกด้วยอุบายอย่างนี้ มัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสจบพระคาถา โมฆราชก็ปราศจากผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวะได้เป็นภิกษุและ
เป็นพระอรหันต์ พระโมฆราชได้เก็บผ้ามาจากกองขยะ ปุาช้าและทางรถทางเกวียน
มาท าเป็นผ้าสังฆาฏิจากผ้านั้น ใช้สอยจีวรที่ เศร้าหมองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพอ

                                                           
22 อภิ.ปุ. 36/171/204. 
23 วิ.จู. 7/304-305/111-115. 
24 อภิ.ปุ. 36/171-172/204. 
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พระทัยในคุณข้อนั้นของท่านโมฆราช จึงทรงตั้งไว้ในต าแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุ
ทั้งหลายฝุายที่ใช้สอยจีวรเศร้าหมอง เพราะเป็นผู้ไม่มีอาสวะดับสนิทเหมือนเปลวไฟ
ที่หมดเชื้อดับไปกิเลสทั้งหลายก็เผาได้แล้ว ภพทั้งปวงก็ถอนได้แล้ว สามารถตัดกิเลส
เครื่องผูกมัดได้แล้วจึงอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ25 
สรุปว่า การเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่า ถอนความเห็นว่า

เป็นอัตตา จึงท าให้มีความยินดีที่ใช้สอยจีวรที่เศร้าหมองมากกว่า เพราะการเกิดในตระกูลดีมีทรัพย์
สมบัติมากมาย ก็ไม่ได้ท าให้หายจากความทุกข์แต่อย่างใด ความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากการตัดกิเลส
เครื่องผูกมัดได้ อยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ ตัดขาดจากเครื่องพันธนาการ อยู่อย่างอิสระ ไม่ยึดติดกับอัตตา 
การใช้สอยจีวรเศร้าหมอง หรือบาตรเศร้าหมอง เสนาสนะเศร้าหมองหรือเห็นทุกกรกิริยาต่างๆ ถือเอา
ประมาณในความเศร้าหมองนั้นแล้วด้วยความพึงพอใจ ความสุขที่ได้ไม่มีความต่างจากสิ่งที่ไม่เศร้า
หมองเลย เพราะมีปัญญาความรู้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเป็นบุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็น
ประมาณ เลื่อมใสในความเศร้าหมอง เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาสร้างให้เกิดปัญญาเพ่ือน าสู่เปูาหมาย
สูงสุดในพระพุทธศาสนา 

4. ธัมมัปปมาณิกา คือ บุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณ เลื่อมใสในธรรม บุคคลบางคน
ในโลกนี้เห็นศีล สมาธิและปัญญา แล้วถือเอาประมาณในศีลเป็นต้นนั้นแล้ว เกิดความเลื่อมใส         
บุคคลประเภทนี้เรียกว่า ผู้ถือธรรมเป็นประมาณ เลื่อมใสในธรรม26 กรณีของปัญจวัคคีย์ เมื่อครั้งเกิด
ศรัทธาในธรรมของพระพุทธเจ้า จึงปรารถนาที่จะเข้าไปหานั่งใกล้ เงี่ยหูลงฟัง ฟังธรรม จดจ าธรรม 
พิจารณาเนื้อความ ความเพ่งพินิจธรรม มีความยินดีพอใจ มีความขยันอดทน ไตร่ตรองและอุทิศกาย
และใจ เพราะเชื่อในปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ท าให้เหล่าปัญจวัคคีย์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
ทั้งหมด ด้วยธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับเหล่าปัญจวัคคีย์ไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ 
เราได้บรรลุอมตะธรรมแล้ว จะสั่งสอน จะแสดงธรรม พวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เรา 
สั่งสอน ไม่นานนักก็จักท าให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่ง
พรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ต้องการด้วย
ปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้ ท าให้ปัญจวัคคีย์เกิดศรัทธาและตั้งใจ
ฟังเพ่ือความรู้ยิ่งแล้ว เป็นผลท าให้โกณฑัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ ได้เกิดดวงตาเห็น
ธรรมเป็นคนแรก ในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธัมมจักกัปปวัตตนสูตรอยู่แล้วได้
ทูลขอบวชและต่อมาพระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหามานะและพระอัสสชิ             
ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกัน และบรรลุอรหัตตผลในที่สุด27  
สรุปว่า ผู้ศรัทธาในธรรม เมื่อบุคคลมีเหตุคือธรรม มีผลคือศรัทธา ศรัทธานั้นเป็นปัจจัย

เกื้อกูลต่อการเข้าถึงเปูาหมาย ดังที่ เหล่าปัญจวัคคีย์เมื่อเกิดศรัทธาในธรรมของพระพุทธเจ้า      
เพราะถือเอาธรรมในพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ศรัทธาในธรรมเท่านั้น แต่เกิดความสนใจ
แล้วจึงได้เข้าไปหา นั่งใกล้ เงี่ยหูฟังธรรมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสเรื่องอะไร แล้วจึงจดจ าในธรรม
                                                           

25 องฺ.เอกก. 20/234/30. 
26 อภิ.ปุ. 36/172/204-205. 
27 วิ.ม. 4/12-19/18-27. 
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นั้น ๆ น าธรรมนั้นมาพิจารณาในเนื้อความ ความเพ่งพินิจในธรรม เกิดความยินดีพอใจเกิดความขยัน
อดทน ไตร่ตรองและยอมอุทิศทั้งกายและใจ จึงเกิดปัญญารู้แจ้งธรรม เมื่อได้ฟังธรรมอันเป็นผลแห่ง
พระอรหันต์ ก็สามารถส าเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุด 

2.2.1.5 ความส าคัญของศรัทธา 
ศรัทธามีความส าคัญแตกต่างกันตามความหมายและหน้าที่ ศรัทธาแม้จะเป็นเพียงปัจจัย          

ขั้นพ้ืนฐาน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปัญญา แต่ไม่สามารถดูแคลนได้ เพราะอาจท าให้เข้าใจ
ความหมายศรัทธาผิดไป28 เพ่ือให้เข้าใจถึงความส าคัญของศรัทธานั้น จึงสามารถแบ่งตามความหมาย
และหน้าที่ได้ 3 ประการ คือ 

1. ศรัทธาเป็นพ้ืนฐานในกระบวนการพัฒนาสู่ปัญญา ปุถุชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึง
ปัญญาได้ ศรัทธาในขั้นพ้ืนฐานมีความส าคัญมาก ศรัทธาเป็นอุปกรณ์ชักน าให้เดินหน้าต่อไปใน         
การพัฒนาเป็นปัญญา เมื่อใช้ถูกต้องจึงเป็นการเริ่มต้นที่ดี ท าให้การก้าวหน้าไปสู่จุดหมายได้ผล
รวดเร็วขึ้นเพราะในระดับปุถุชนยังต้องอาศัยศรัทธาจากคนอื่นก่อน จึงจะสามารถพัฒนาให้เป็นปัญญา
และสร้างความสัมพันธ์ในฐานะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการเข้าถึงเปูาหมายได้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส
ถึงการบรรลุอรหัตตผล กับเหล่าภิกษุทั้งหลายไว้ว่า 

บุคคลเมื่อเกิดศรัทธาแล้วจึงจะเข้าไปหา พยายามที่จะเข้าไปนั่งให้ใกล้ ๆ 
เฝูาคอยเงี่ยหูฟังว่าท่านจะพูดอะไร ฟังธรรมนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจ แล้วจดจ าธรรมที่ฟัง
นั้นไว้เป็นอย่างดี น าเนื้อความแห่งธรรมที่จดจ าไว้มาพิจารณาธรรมทั้งหลายควรแก่
การน ามาพิจารณาขณะที่มีการพิจาณาธรรมอยู่นั้นความยินดีพอใจในธรรมจึงเกิดขึ้น 
เกิดความขยันอดทนไตร่ตรองดีแล้วจึงได้อุทิศกายและใจ เพ่ือท าให้รู้เห็นเข้าใจอย่าง
ชัดเจนแจ่มแจ้งในสัจจะอันยอดเยี่ยม ด้วยนามกาย (เจตสิกทั้งหลาย) และเห็น          
แจ่มแจ้งสัจจะอันยอดเยี่ยมนั้นด้วยปัญญา แต่หากศรัทธาไม่มี การที่จะเข้าไปหาหรือ            
การเข้านั่งใกล้ ๆ การเงี่ยโสต เพ่ือที่จะรับฟังธรรม การที่จะจดจ าธรรมเอาไว้ เพ่ือการ
พิจารณาเนื้อความ ความเพ่งพินิจธรรม ความยินดีพอใจ ความขยันอดทน           
การไตร่ตรองและการอุทิศกายและใจก็ไม่มีในบุคคลนั้น29  
เหล่าปัญจวัคคีย์ เมื่อครั้งที่ยังไม่เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ละทิ้งความเพียรจะบรรลุธรรมส าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับเหล่า
ปัญจวัคคีย์ ไว้ว่า 

ภิกษุทั้ งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ เองโดยชอบ พวกเธอจงเงี่ย           
โสตสดับ เราได้บรรลุอมตะธรรมแล้ว จะสั่งสอน จะแสดงธรรม พวกเธอเมื่อปฏิบัติ
ตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จักท าให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่ง
พรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วย
ปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้30 

                                                           
28 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร :  

บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, 2549), หน้า 649. 
29 ม.ม. 13/183/212. 
30 ม.ม. 13/184/213. 
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เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสามารถกระท าให้ปัญจวัคคีย์ยินยอมได้แล้ว ปัญจวัคคีย์เกิด
ตถาคตโพธิสัทธาจึงตั้งใจฟังเพ่ือความรู้ยิ่งแล้ว เป็นผลท าให้ปัญจวัคคีย์ได้เกิดปัญญาเห็นธรรม            
แสดงให้เห็นว่า ศรัทธาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของกระบวนการพัฒนาสู่ปัญญาเป็นอย่างมาก หากบุคคล
ไม่เกิดศรัทธาแล้ว จะไม่สนใจหรือใฝุหา ความรู้หรือปัญญาก็จะไม่เกิด ความสัมพันธ์ของความส าคัญ
ของศรัทธาในฐานะเป็นปัจจัยเกื้อกูลขั้นพ้ืนฐานในกระบวนการพัฒนาสู่ปัญญา 

อัจฉริยบุคคลบางคน สร้างเสริมปัญญาของตนได้โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาต่อผู้ อ่ืน            
ท่านเหล่านั้นได้ใช้แต่ความรู้จั กคิดรู้จักมอง สิ่งทั้งหลายตามสภาวะและตามเหตุปัจจัย คือ               
ใช้โยนิโสมนสิการอย่างเดียว แล้วพัฒนาปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้น จนรู้เข้าใจทั่วถึงซึ่งสัจธรรม
หมายถึงพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่สามารถตรัสรู้ได้โดยใช้โยนิโสมนสิการอย่างเดียว                
เป็นปัจจัยของปัญญา31  

ผู้มีปัญญามาก ศรัทธาจะมีความส าคัญในขั้นพ้ืนฐานคือใช้เป็นเพียงเครื่องกระตุ้นปัญญา            
ให้เกิดขึ้น เมื่อปัญญาเกิดแล้วก็จะใช้ปัญญาเป็นตัวน า เข้าสู่วิมุตติ จะเห็นตัวอย่างในกรณีของ                 
พระสารีบุตร ได้เห็นพระอัสสชิ เกิดความเลื่อมใสว่าลักษณะท่าทางของท่าน แสดงว่าคงมีอะไรดี            
คงมีภูมิธรรมปัญญาสูง เกิดความอยากจะรู้อยากจะถามจึงเข้าไปหา แล้วสนทนากัน เมื่อได้บวชใน
พระพุทธศาสนาแล้ว พระสารีบุตรไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้า ดังมีข้อความปรากฏในปุพพปัฏฐกสูตรที่    
พระผูม้ีพระภาคเจ้ารับสั่งเรียกพระสารีบุตรมาตรัสถามว่า 

สารีบุตร เธอเชื่อหรือไม่ว่ า  สัทธินทรีย์ที่บุคคลเจริญ ท าให้มากแล้ว             
ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุด...ปัญญินทรีย์ที่
บุคคลเจริญท าให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มีอมตะ
เป็นที่สุด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนี้ชนเหล่าใดไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ มิได้ท าให้แจ้ง 
มิได้สัมผัส ด้วยปัญญา ชนเหล่านั้นพึงถึงความเชื่อต่อผู้อ่ืนในข้อนั้นว่า สัทธินทรีย์...
ปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญท าให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้ามี
อมตะเป็นที่สุด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนี้ชนเหล่าใดรู้ เห็น เข้าใจ ท าให้แจ้ง สัมผัส
ด้วยปัญญาแล้ว ชน เหล่านั้นย่อมไม่มีความสงสัย ไม่มีความแคลงใจในข้อนั้นเลยว่า 
สัทธินทรีย์...ปัญญินทรีย์ ที่บุคคลเจริญ ท าให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตะมีอมตะ
เป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุด ก็ข้อนั้นข้าพระองค์รู้ เห็น เข้าใจ ท าให้แจ้ง สัมผัส
ด้วยปัญญาแล้ว ข้าพระองค์ จึงไม่มีความสงสัยไม่มีความแคลงใจในข้อนั้น32  
สรุปว่า มนุษย์มีความสามารถและสติปัญญาที่ติดตัวมาแต่เกิดต่างกัน ปุถุชนธรรมดา          

จะเข้าถึงปัญญาได้อาจเป็นเรื่องยาก แต่เม่ือเขาได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่าง ๆ จากบุคคลอ่ืนแล้ว จึงจะท า
ให้เขาเกิดความสนใจและเกิดศรัทธาในเรื่องนั้น ๆ ศรัทธาเป็นพ้ืนฐานให้เขาได้ค้นหาข้อมูลต่อไป             
จนสามารถได้รู้ เห็นตามความเป็นจริง จนเข้าถึงขั้นเป็นปัญญาแล้ วสามารถพัฒนาต่อไปจนถึง
เปูาหมายได้ ในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความส าคัญต่อปัญญาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นศาสนา           
แห่งปัญญา แต่ในบุคคลทั่วไปที่ยังไม่สามารถได้มาซึ่งปัญญา ในส่วนของศรัทธานั้นจะเป็นสิ่งที่ส าคัญ

                                                           
31 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 615. 
32 ส .ม. 19/514/236-237. 
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มาก เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างให้เกิดปัญญาและต้องเป็นศรัทธาที่เป็นแบบน าสู่ปัญญาเท่านั้น            
จึงจะเป็นศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ต่อไปให้ถึงเปูาหมายได้ 

2. ศรัทธาเป็นพ้ืนฐานในกระบวนการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรม การปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน เป็นวิธีฝึกอบรมเพ่ือการให้เกิดความรู้แจ้ง เป็นกระบวนการปฏิบัติที่มุ่งไปสู่การบรรลุธรรม 
ตั้งแต่ขั้นรู้ เห็นถูกต้องตามความเป็นจริ ง ไปจนถึงการหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์คือพระนิพพาน            
ในกระบวนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีหมวดธรรมที่ส าคัญต่อการปฏิบัติ คือ อินทรีย์ 5 กับพละ 5 
องค์ประกอบของหลักธรรมทั้งสองเหมือนกัน คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา แต่มีส่วนต่างกัน  
คือหน้าที่ที่ต้องเป็นไปตามหลักธรรมนั้น  ๆ พละธรรมเป็นก าลังเกื้อหนุนแก่อริยมรรคให้เกิด           
ความเข้มแข็งมั่นคง ซึ่งธรรมที่ตรงข้ามแต่ละอย่างจะเข้าครอบง าไม่ได้ อินทรี ย์ธรรมเป็นเจ้าการ             
ในการครอบง าซึ่งธรรมที่ตรงข้ามแต่ละอย่างคือความไร้ศรัทธา ความเกียจคร้าน ความประมาท            
ความฟูุงซ่านและความหลงงมงาย33 ดังทีพ่ระผูม้ีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมโสตาปันนสูตรว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เป็นการรับรองผลในการใช้อินทรีย์ 5 ว่าอินทรีย์ 5 ประการ 
สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์นี้ เมื่อใดที่อริยสาวกได้รู้ชัดถึงคุณ โทษ ความเกิด ความดับ 
และเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ 5 ประการนี้ ตามความเป็นจริง อริยสาวกนี้ เป็น
โสดาบันไม่มีทางตกต่ า มีความแน่นอนที่จะส าเร็จสัมโพธิ ในวันข้างหน้าและเมื่อเป็นผู้
หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น อริยสาวกนี้เป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วท ากิจที่
ควรท าสิ้นแล้ว ปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยล าดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้ว
หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ34  
พระผูม้ีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมหมวดพละ 5 กับพระภิกษุทั้งหลายว่า  

พละ 5 ประการ คือ สัทธาพละ เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคต   
เป็นก าลัง มีวิริยพละเป็นผู้ปรารภ ความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือให้กุศลธรรมเกิดมี 
ความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ เป็นผู้มีสติเป็นก าลัง 
ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่ท าค าที่พูดแม้นานได้ มีสมาธิ
พละเป็นผู้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาพละคือประกอบด้วยปัญญา
เป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ช าแรกกิเลสให้ถึงความสิ้น
ทุกข์โดยชอบ35  
ศรัทธาในหมวดธรรมทั้ง 2 เมื่อท าตามหน้าที่แล้ว ศรัทธามีความส าคัญตามหน้าที่  คือ            

เมื่อเป็นอินทรีย์ก็สร้างความเป็นใหญ่ในกิจนั้น ๆ และเมื่อเป็นพละก็เป็นก าลังแห่งจิตใจในการท ากิจ
นั้น ๆ เพ่ือให้องค์ธรรมนั้นเกิดความสัมพันธ์กันในหมวดธรรมและเกื้อกูลส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรม
เจริญวิปัสสนาเกิดความส าเร็จ จนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจจะธรรมเป็นโลกุตตรปัญญา มุ่งมั่นที่
จะน าพาตนเองเข้าไปให้ถึงเปูาหมายในชีวิต และน าพาให้ตนพ้นทุกข์หลุดพ้นจากวัฏฏะได้ในที่สุด      
โดยอาศัยศรัทธาเป็นปัจจัยเกื้อกูลขั้นพ้ืนฐานในกระบวนการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรมได้ 

                                                           
33 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 155. 
34 ส .ม. 19/472/282. 
35 องฺ.ปญฺจก. 22/14/17-18. 



 
23 

 

3. ศรัทธาเป็นปัจจัยสนับสนุนส่วนประกอบในหมวดธรรมต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ศรัทธา 
เป็นองค์ธรรมที่ชักน าบุคคลให้เชื่อมั่น เลื่อมใสในการเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนตนและสนับสนุนองค์
ธรรมอ่ืนที่เข้าประกอบด้วยให้ท าหน้าที่ด้วยความมั่นใจว่าจะเกิดผลดีต่อการกระท ากิจนั้น ๆ ซึ่งใน
หมวดธรรมใดที่มีศรัทธาประกอบอยู่ มักต้องมีปัญญาประกอบอยู่ด้วยเพ่ือควบคุมศรัทธาให้อยู่              
ในความหมายที่ถูกต้อง เช่น ในอริยวัฑฒิหรืออารยวัฒิ 5 อันเป็นหลักธรรมที่สร้างความเจริญ                   
ของอารยชนอย่างประเสริฐ ที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในวัฑฒิสูตรว่า  

อริยสาวกใด เจริญด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา อริยสาวกนั้น           
เป็นสัตบรุษ มีปัญญาเห็นประจักษ์ ชื่อว่าถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระส าหรับตนไว้ได้ใน
โลกนี้ทีเดียว ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเมื่อเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ 5 ประการนี้
แล ชื่อว่าย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐ ชื่อว่าเป็นผู้ถือเอาแต่สิ่งที่
เป็นสาระและถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกาย36 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า หลักความเจริญอย่างประเสริฐ             
ของอารยชนมี 5 คือ 1) ศรัทธา ความเชื่อความมั่นใจในพระรัตนตรัย ในหลักแห่งความจริงความดี
งามอันมีเหตุผลและในการที่จะท าความดี 2) ศีล ความประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต 3) สุตะ            
การเล่าเรียนสดับฟังศึกษาหาความรู้ 4) จาคะ (การเผื่อแผ่เสียสละ เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจช่วยเหลือ ใจกว้าง 
พร้อมที่จะรับฟังและร่วมมือ ไม่คับแคบเอาแต่ตัว 5) ปัญญา ความรอบรู้ รู้คิด รู้พิจารณา เข้าใจ
เหตุผล รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง37  
 หมวดธรรมที่ชื่อว่า อินทรีย์ 5 หรือที่ชื่อว่า พละ 5 เป็นธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน           
เป็นหลักปฏิบัติทางจิตใจ ให้ถึงความหลุดพ้นโดยตรง ซึ่งมีองค์ธรรมอยู่ 5 ประการ ได้แก่ สัทธา    
ความเชื่อ วิริยะ ความเพียร สติ ความระลึกได้ สมาธิ ความตั้งจิตมั่น และปัญญา ความรู้ทั่วชัด           
ธรรมทั้ง 5 ประการนี้ เป็นชุดเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกต่างกัน เพราะว่าให้ความหมายไปตามหน้าที่ที่ท า 
คือ ที่เรียกชื่อว่า อินทรีย์ เพราะความหมายว่าเป็นใหญ่ในการกระท าหน้าที่แต่ละอย่าง ๆ ของตน คือ
เป็นเจ้าการในการครอบง าเสียซึ่งธรรมที่ตรงข้ามแต่ละอย่างคือความไร้ศรัทธา ความเกียจคร้าน      
ความประมาท ความฟูุงซ่านและความหลงงมงายตามล าดับ ที่เรียกชื่อว่า พละ เพราะมีความหมายว่า 
เป็นก าลังให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคง ซึ่งธรรมที่ตรงข้ามเช่นความไร้ศรัทธา เป็นต้น แต่ละอย่างจะเข้า
ครอบง าไม่ได้ ดังทีพ่ระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับเหล่าภิกษุทั้งหลาย ไว้ว่า  

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ 5 ประการ คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์            
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ เมื่อใดที่บุคคลรู้ชัดคุณ โทษ รู้ชัด ความเกิด ความดับ          
คุณ โทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ 5 ประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นบุคคล
เป็นโสดาบันไม่มีทาง ตกต่ า มีความแน่นอนที่จะส าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า เป็นผู้
หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น เมื่อนั้นเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วท ากิจที่ควร
ท าสิ้นแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยล าดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว 
หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ38 

                                                           
36 องฺ.ปญฺจก. 22/63-64/111-113. 
37 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 350. 
38 ส .ม. 19/474/284. 
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ภิกษุทั้งหลาย พละ 5 ประการนี้ มีสัทธาพละเป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อปัญญา
เครื่องตรัสรู้ของตถาคต วิริยพละเป็นผู้ปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือให้
กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
อยู่ สติพละเป็นผู้มี สติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึง
สิ่งที่ท าค าที่พูดแม้นานได้สมาธิพละ เป็นผู้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย 
ปัญญาพละ เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญา เป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้ง            
ความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ช าระกิเลสให้ถึง ความสิ้นทุกข์โดยชอบ39             

 สรุปว่า การบรรลุธรรมของบุคคลทั้งหลาย ทุกคนล้วนต้องอาศัยการปฏิบัติวิปัสสนา             
เพ่ือให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งตามความเป็นจริง เมื่อว่าตามหน้าที่แล้ว หลักธรรมเพ่ือให้เป็นไปในกิจ
ของตน และเกิดก าลังใจส าหรับการบรรลุธรรม หมวดธรรมที่เหมาะสมคืออินทรีย์ 5 และพละ 5 
แม้แต่พระองค์เองก็อาศัยพละ 5 สร้างก าลังแห่งความส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกัน              
ทั้งนี้ เพ่ือให้หมวดธรรมนั้นเกิดความสมบรูณ์ อันจะน าพาให้บุคคลสามารถเข้าถึงเปูาหมายได้             
ก็ด้วยอาศัยความสัมพันธ์ขององค์ธรรมในอินทรีย์ 5 และพละ 5 ที่มีศรัทธาเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย 
และมีความสัมพันธ์ต่อกันในหมวดธรรมในฐานะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการเข้าถึงเปูาหมาย               
ในการบรรลุธรรม 

2.2.1.6 อานิสงส์ของศรัทธา 
ในประเด็นอานิสงส์ของศรัทธานี้ มีข้อความปรากฏ ในขุททกนิกาย อปทาน ตอนประวัติใน

อดีตชาติของพระสิงคาลมาตาเถรีว่า บุคคลผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดีในพระตถาคต มีศีลดีงามที่
พระอริยเจ้าใคร่และสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ มีความเห็นตรงนักปราชญ์เรียกผู้นั้นว่า           
เป็นผู้ไม่ขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้น บุคคลผู้มีปัญญา เมื่อมาระลึกถึงค าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงหมั่นประกอบศรัทธา ศีล ปสาทะความเลื่อมใสและความเห็นที่           
ชอบธรรม40  
 ในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ก็มีข้อความปรากฏเกี่ยวกับอานิสงส์ 
อานิสงส์ศรัทธาว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีล
ประกอบด้วยสุตะ ประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญญา มีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เพราะ
อาสวะสิ้นไป เราพึงท าให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ใน
ปัจจุบันเพราะอาสวะสิ้นไป ภิกษุนั้นจึงท าให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะด้วยปัญญา
อันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้41 จะเห็นได้ว่า ภิกษุ ผู้ประกอบด้วยศรัทธาอย่างตั้งมั่นแล้วย่อมท าให้
แจ้งซึ่งปัญญาวิมุตติ ไม่มีอาสวะ ย่อมเป็นผู้ที่แกล้วกล้าอย่างยิ่งในพระศาสนา 

ศรัทธา เป็นองค์ธรรมที่ชักน าบุคคลให้เชื่อมั่น เลื่อมใสในการเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนตน
เพ่ือให้เกิดความกล้าหาญ และท าความสัมพันธ์สนับสนุนกับองค์ธรรมอ่ืนที่เข้าประกอบด้วยให้ท า
หน้าที่ด้วยความมั่นใจว่า จะเกิดผลดีต่อการฝึกฝนกระท ากิจนี้ โดยมีปัญญาประกอบอยู่ด้วย             
เพ่ือควบคุมศรัทธาให้อยู่ในความหมายที่ถูกต้อง ดังจะได้ศึกษาต่อไป 
                                                           

39 องฺ.ปญฺจก. 22/14/17. 
40 ขุ.อป. 33/88-90/531. 
41 ม.อุ. 14/161-175/207-214. 
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สรุปว่า ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของศรัทธา หมายถึง ความเชื่อที่มี
ปัญญาประกอบและกลั่นกรองในการตัดสินใจหมายถึงความเชื่อในพระรัตนตรัย ที่มีการเกี่ยวข้องกับ
การบรรลุธรรม สร้างปัญญาให้เกิดขึ้น และเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการเข้าถึงเปูาหมายคือนิพพาน ศรัทธา
มีความท าให้ใจผ่องใสเป็นลักษณะท าให้บุคคลมีความคิดถูกต้องตามความเป็นจริงเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้น  
มีความท าให้แล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะในการกระท าความเพียรเพ่ือให้ถึงเพ่ือบรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งซึ่ง
ธรรมที่ยังไม่ได้ท าให้แจ้ง 

มูลเหตุให้เกิดศรัทธามี 4 คือ รูป ความเศร้าหมอง เสียง ธรรม เป็นเหตุเกิด จึงชอบใจเลื่อมใส
น้อมใจที่จะนับถือ ศรัทธายังมีความส าคัญตามความหมายและหน้าที่ถึง 3 ประการ คือ เป็นพ้ืนฐาน
ในกระบวนการพัฒนาสู่ ปัญญา เป็น พ้ืนฐานในกระบวนการปฏิบัติ เ พ่ื อการบรรลุ ธรรม                     
เป็นส่วนประกอบพื้นฐานในหมวดธรรมต่าง ๆ 
 ศรัทธามีคุณค่าและประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ถึง 4 ฐานะ คือ 1) ฐานะเป็นเครื่องมือ
พัฒนาให้ได้อริยทรัพย์ (สัทธา สีล หิริ โอตตัปปะ สุต จาคะ ปัญญา) 2) ฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาให้
บุคคลข้ามโอฆะ (กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา) 3) ฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาให้บรรลุธรรมของพระอรหันต์ 
4) ฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาบุคคลผู้อยู่ครองเรือนให้ได้รับทั้งประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์          
ในภายหน้า 
 ดังนั้น เมื่อใดที่บุคคลมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องของค าว่าศรัทธาและเป็นไปตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนาเถรวาท ศรัทธาจะมีผลต่อชีวิตของบุคคลคือเกิดปัญญาและท าให้บรรลุ
ถึงเปูาหมาย ซึ่งจะได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของศรัทธาในฐานะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการเข้าถึง
เปูาหมายในพระพุทธศาสนาต่อไป 

2.2.2 วิริยพละ ก าลังคือวิริยะ 
2.2.2.1 ความหมายของวิริยะ 

วิริยะ หมายถึง ความเพียร ความกล้า ความเข้มแข็ง มีรูปวิเคราะห์ว่า วิราน  ภาโว กมฺม  วา   
วิริย  ภาวะที่พึงให้เป็นไปตามวิธี42  

2.2.2.2 ลักษณะของวิริยะ 
ลักขณาทิจตุกะของวิริยเจตสิก แบ่งอย่างละเอียดได้ 4 ลักษณะ คือ 1) มีความอุตสาหะเป็น

ลักษณะอย่าง 2) มีการอุดหนุนค้ าชูสหชาตธรรมเป็นกิจอย่าง 3) มีการไม่ย่อท้อถดถอยเป็นผลอย่าง 
และ 4) มีความสลดสังเวชเป็นเหตุใกล้อย่าง 

วิริยะหรือความเพียรมีลักษณะ มีกิจ มีผลปรากฏและเหตุใกล้ ดังนี้ คือ 
1. มีความอดทนต่อสู้กับความล าบาก เป็นลักษณะ 
2. มีความอุดหนุนธรรมที่เกิดพร้อมกับตน ไม่ให้ถอยหลัง เป็นกิจ 
3. มีการไม่ท้อถอย เป็นผลปรากฏ 
4. มีความสลดคือสังเวควัตถุ 8 คือ ชาติทุกข์ ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ ทุกข์จากความปุวย

ไข้ มรณทุกข์ นิรยทุกข์ เปตติทุกข์ อสุรกายทุกข์ ดิรัจฉานทุกข์ ทุกข์จากการเกิดในสภาพที่ไม่ดีต่าง ๆ 

                                                           
42 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) , พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ศัพท์วิเคราะห์ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2550), หน้า 621. 
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เป็นเหตุใกล้หรือมีวิริยารัมภวัตถุ 8 วัตถุอันเป็นอารมณ์ ให้เกิดการปรารภความเพียร เช่น การงาน 
การเดินทาง สุขภาพ อาหาร เป็นเหตุใกล้43  

ในคัมภีร์มิลินทปัญหาพระเจ้ามิลินทร์ ได้ตรัสถามปัญหากับพระนาคเสนถึงลักษณะของวิริยะ 
คือ ความเพียรว่าคืออะไร มีลักษณะอย่างไร ซึ่งพระนาคเสนได้วิสัชชนาปัญหาไว้อย่างแจ่มแจ้งว่า  

ข้าแต่พระนาคเสน วิริยะ คือ ความเพียร มีลักษณะอย่างไร มหาราชะ ความเพียร            
มีการค้ าจุนไว้เป็นลักษณะกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งสิ้น อันความเพียรค้ าจุนไว้แล้วย่อมไม่เสื่อม ขอนิมนต์
อุปมาก่อน อุปมาเรือนที่จะล้ม ขอถวายพระพร เมื่อเรือนจะล้มบุคคลค้ าไว้ด้วยไม้อ่ืน เรือนที่ถูกค้ าไว้
นั้น ก็ไม่ล้ม ฉันใด ความเพียรก็มีการค้ าจุนไว้เป็นลักษณะ กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งสิ้นก็ไม่เสื่อม ฉันนั้น           
ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก อุปมาพวกเสนา มหาราชะ พวกเสนาจ านวนน้อย ต้องพ่ายแพ้แก่เสนา
หมู่มาก หากพระราชาทรงก าชับไปให้ดี ทั้งเพ่ิมกองหนุนส่งไปให้เสนาจ านวนน้อยกับกองหนุนนั้น 
ต้องชนะเสนาหมู่มากได้ฉันใดความเพียรก็มีการค้ าจุนไว้เป็นลักษณะกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งสิ้น           
อันความเพียรอุดหนุนแล้วก็ไมเ่สื่อม ฉันนั้น ดังที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า 

อริยสาวกผู้มีความเพียรเป็นก าลัง ย่อมละอกุศล เจริญกุศลได้ ละสิ่งที่มีโทษ 
เจริญสิ่งที่ไม่มีโทษได้ ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมดังนี้ ขอถวายพระพรการท า 
ความเพียรนั้น คือ ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ถ้าหย่อนเกินไป ก็จะเอียงไปทาง
เกียจคร้าน ถ้าตึงเกินไปก็ จะฟูุงซ่านจึงควรท าความเพียรแต่พอดี ความเพียร            
เป็นคุณธรรมที่จะน าผู้ปฏิบัติให้พ้นจาก ความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตได้ ตั้งแต่
ความทกุข์หรือความเดือดร้อนในระดับต้น ๆ ซึ่งเป็นความเดือดร้อนหรือความทุกข์ใน
ชีวิตประจ าวันจนสามารถน าพาให้พ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงคือบรรลุพระ
นิพพานได้ ก็เพราะอาศัยความเพียร แต่หากบุคคลใดไม่ ประกอบด้วยวิริยะคือ          
ความพากเพียรแล้ว ย่อมท าให้บุคคลนั้นประสบกับความเสื่อมของชีวิต ท าให้ชีวิตนั้น
ไร้ค่าที่เรียกว่า โมฆะชีวิต ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า กุสีโต ความเกียจคร้าน และ         
หีนวิริโย ผู้มีความเพียรเลว บุคคลใดก็ตามที่ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 2 ประการนี้ 
ท่านจัดว่าเป็นชีวิตที่เสื่อม44  
สรุปว่า วิริยะ หมายถึง ความเพียร ความกล้า ความเข้มแข็ง มีความอดทน ต่อสู้กับ         

ความล าบากเป็นลักขณะ มีความอุดหนุนธรรมที่เกิดพร้อมกับตนไม่ให้ถอยหลังเป็นกิจ มีการไม่
ท้อถอยเป็นผลปรากฏ มีความสลด คือ สังเวควัตถุ 8 มีชาติทุกข์ เป็นต้น เป็นอารมณ์ให้เกิด           
การปรารถนาความเพียร เป็นเหตุใกล้ มีการค้ าจุนไว้เป็ นลักษณะกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งสิ้น              
อันความเพียรค้ าจุนไว้แล้วย่อมไม่เสื่อม แต่หากบุคคลใดไม่ประกอบด้วยวิริยะ คือ  ความเพียรแล้ว
ย่อมท าให้บุคคลนั้นประสบความเสื่อมของชีวิต ท าให้ชีวิตนั้นไร้ค่าที่เรียกว่า โมฆะชีวิต 

2.2.2.3 อานิสงส์ของวิริยะ 
คนที่ประกอบไปด้วยความเพียรจะได้รับผล คนที่มีความเพียรนั้นจะไม่อ้างเหตุต่าง ๆ เช่น     

อ้างว่าร้อนนัก หนาวนัก เย็นนัก เป็นต้น แล้วหลีกเลี่ยงไม่กระท ากิจธุระ ไม่กระท าหน้าที่การงาน           
                                                           

43 วรรณสิทธิ ไวทยะเสว,ี คู่มือการศกึษา พระอภิธัมมตัถสังคหะ ปริเฉทท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : มลูนิธิ
แนบมหานีรานนท์ จัดพมิพ์, 2547), หน้า 28-29. 

44 มหามกุฏราชวิทยาลัย, มิลินทปัญหา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า 57. 
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แต่จะกระท าหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน มุ่งม่ันไม่ท้อถอย เมื่อกระท าหน้าที่ด้วยความเพียรอย่างนี้ 
ย่อมประสบผล คือ ไม่เสื่อมจากความสุข เพราะ “วิริยะ” เป็นเหตุให้กล้าลงมือท างานและกล้าเผชิญ
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ขณะท างานตรงกันข้าม หากขาดความเพียรพยายามเสียแล้วก็ไม่สามารถ        
บรรลุเปูาหมายได ้

วิริยะเป็นธรรมที่ให้ผลอย่างกว้างขวางและส าคัญมาก เพราะแม้แต่จะมีความตั้งใจกระท า  
สักเพียงใดก็ตาม ถ้าหากว่า ขาดความพากเพียรเสียแต่อย่างเดียวเท่านั้น การงานต่าง ๆ ก็จะไม่เป็น
ผลส าเร็จดังที่ได้ตั้งใจไว้ ส่วนมากมักจะไม่ใคร่ได้ค านึงถึงความเพียรกันอย่างจริงจัง ดังนั้น เมื่อประสบ
กับความคับขันเข้าบ้าง ก็มักจะท้อถอยเสีย ยิ่งเป็นการบ าเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนาภาวนา             
อันเป็นการประกอบ วิวัฏฏนิสสิตกุสลด้วยแล้ว ก็จะต้องเป็นความเพียรที่สมบูรณ์ด้วยองค์ 4 ที่เรียกว่า            
จตุรังควิริยะ คือ 1) แม้เนื้อจะเหือดเลือดจะแห้ง 2) จะเหลือแต่เพียงหนัง 3) จะเหลือแต่เพียงกระดูก 
4) จะเหลือแต่เพียงเอ็น ก็จะไม่ละเสียจากความเพียรที่ก าลังกระท าอยู่นั้นเลย ผู้ที่พากเพียรยิ่งอย่างนี้ 
ย่อมล่วงทุกข์ได้ ดังในธรรมบทที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ “คนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะ
ความเพียร” การปรารภความเพียรคือลงมือท าความเพียรอย่างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ท างานอันเป็นหน้าที่
ประจ าให้ส าเร็จท างานที่แทรกซ้อนขึ้นมาในระหว่างนั้นให้ส าเร็จ ท างานนั้นอย่างเอาจริงเอาจัง ไม่
ค านึงถึงความเหนื่อยยากล าบาก มุ่งความส าเร็จของงานในเวลาอันรวดเร็ว และมีความเรียบร้อยเป็น
ส าคัญ และนอกจากนี้ภิกษุใดเป็นผู้มีความเพียร ไม่เกียจคร้าน ประกอบพร้อมไปด้วยความสันโดษใน
ปัจจัยสี่ เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ และเป็นบุคคลผู้เลิศ และ
บุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลที่ไม่มีใครสามารถต าหนิ ติเตียนได้ ผู้ที่มีวิริยะปรารภความเพียรเจริญสติปักฐาน 
4 แล้ว ย่อมได้รับอานิสงส์ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 7 ปี พึงหวังผล
อย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี45  

สรุปว่า คนที่ประกอบไปด้วยความเพียรจะได้รับผลและคนที่มีความเพียรจะไม่อ้างเหตุต่าง ๆ 
แล้วหลีกเหลี่ยงไม่ท ากิจธุระ ไม่กระท าหน้าที่การงานแต่จะกระท าหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน 
มุ่งมั่นไม่ท้อถอย วิริยะนี้เป็นธรรมที่ให้ผลกว้างขว้างและส าคัญมาก เพราะแม้แต่จะมีความตั้งใจ
กระท าซักเพียงใดก็ตาม ถ้าหากว่าขาดความเพียรเสียอย่างเดียว การงานต่าง ๆ ก็จะไม่เป็นผลส าเร็จ
ดั่งที่ได้ตั้งใจไว้ 

2.2.3 สติพละ ก าลังคือสติ 
2.2.3.1 ความหมายของสติ 

สติ หมายถึง ความระลึกได้ ความนึกขึ้นได้ สติ คือ การที่จิตนึก ถึงสิ่งท าจะพูดจะท าได้ นึกถึง
สิ่งจะท าค าที่พูดไว้แล้วได้ เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืม ไม่เผลอไผลฉุกคิดข้ึนได้ ระงับยับยั้งใจได้ เรียกอีก
หนึ่งว่า ความไม่ประมาท สติเป็นธรรมมีอุปการะมาก คือ ให้ตื่นตัวอยู่เสมอ ท าให้ไม่เลินเล่อพลั้งเผลอ 
ปูองกันความเสียหาย เป็นต้น เป็นเหตุให้ฉุกคิด ยับยั้งชั่งใจ และกระตุ้นท าให้นึกถึงชีวิตท าให้เสียสละ
ท าความดีต่าง ๆ ได้ แต่หากขาดสติแล้ว จะเป็นเหตุให้ท าอะไรผิด และเสียหายร่ าไป สติเป็นคุณที่เกิด
เองไม่ได้ ต้องท าให้เกิดด้วยการฝึกจิตรวบรวมจิตให้นิ่งด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ท าสมาธิ สวดมนต์ภาวนา46 

 
                                                           

45 ม.มู. 12/137-138/128-131.  
46 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 359. 



 
28 

 

2.2.3.2 ลักษณะของสติ 
ลักขณาทจิตุกะของสติเจตสิก แบ่งอย่างละเอียดได้ 4 ลักษณะ คือ มีความระลึกได้ในอารมณ์

เนือง ๆ คือ 1) ความไม่ประมาทเป็นลักษณะอย่าง 2) มีการไม่หลงลืมเป็นกิจอย่าง 3) มีการรักษา
อารมณ์เป็นผลอย่าง 4) มีการจ าได้แม่นย าเป็นเหตุใกล้อย่าง 

การจัดการกับอารมณ์ที่ถูกปรุงแต่งด้วยกิ เลสและอคตินั้น ต้องอาศัยสติ เป็นหลัก               
เพราะนอกจากสติจะช่วยให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ และไม่ปล่อยใจให้ปรุงแต่งไปตามอคติแล้ว ยังช่วยให้
รับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงที่ส าคัญ คือ สติสามารถเตือนใจให้รู้จักการให้อภัยหรือใช้ปัญญา            
ในการแก้ไขความขัดแย้ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ท้ังสองฝุายได้47  

สรุปว่า สติเป็นธรรมมีอุปการะมากท าให้ตื่นอยู่ตัวเสมอ ท าให้เลินเล่อไม่พลั้งเผลอ               
ปูองกันความเสียหาย ยับยั้งชั่งใจและกระตุ้นให้นึกถึงชีวิต ท าให้เสียสละท าความดีต่าง ๆ สติเป็นคุณ
ที่เกิดเองไม่ได้ ต้องท าให้เกิดด้วยการฝึกจิต รวบรวมจิตให้นิ่งด้วยวิธีต่าง ๆ มีการท าสมาธิเจริญภาวนา 
เป็นต้น 

2.2.3.3 สมาธิพละ ก าลังคือสมาธิ 
สมาธิเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่สุดส าหรับการเรียนการท างานและแม้ในการศึกษาธรรมะ             

ถ้าขาดสมาธิก็เรียนไม่รู้เรื่องท างานไม่ได้ดีและศึกษาธรรมะนี้ไม่เข้าใจ ซึ่งตามปกติเรามักมีสมาธิกันไม่
สมบูรณ์คือมีไม่ต่อเนื่องหรือขาด ๆ หาย ๆ อยู่เสมออย่างที่เรียกว่าสมาธิสั้น การฝึกสมาธิที่เรียกว่า        
อานาปานสติเป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้ฝึกปฏิบัติเป็นผู้มีสติต่อเนื่องกันได้นาน ๆ นั่นเอง ดังนั้น ผู้ฝึกปฏิบัติ 
จึงจ าเป็นต้องศึกษาหลักการและข้ันตอนอย่างละเอียดและต้องฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

2.2.3.4 ความหมายของสมาธิ 
ในอภิธรรมปิฎก ได้ให้ความหมายสมาธิว่า “ความตั้งอยู่แห่งจิต ความด ารงอยู่ ความไม่        

ซัดส่าย สมถะ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค์ที่เป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องใน
มรรคในสมัยนั้น นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ”48  

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้ให้ค านิยามไว้ว่า “ภาวะที่จิตมีอารมณ์อันเดียวฝุายกุศล ชื่อว่า 
สมาธิ”49  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายว่า “สมาธิ” แปลกันว่าความตั้งมั่นของจิต
หรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนด ค าจ ากัดความของสมาธิที่พบเสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือ
เรียกสั้น ๆ ว่า “เอกัคคตา” ซึ่งแปลว่า ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง คือ การที่จิตแน่วแน่แนบสนิทอยู่
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ฟูุงซ่านหรือส่ายไป… คัมภีร์รุ่นอรรถกถาระบุความหมายจ ากัดลงไปอีกว่า “สมาธิ 
คือ ภาวะมีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตและไขความออกไปว่า หมายถึง การด ารงจิตและเจตสิกไว้ใน
อารมณ์หนึ่งเดียวอย่างเรียบสม่ าเสมอและด้วยดีหรือแม้แต่แค่จิตตั้งมั่น”50  

                                                           
47 พระไพศาล วิสาโล, สุขแท้ด้วยปญัญา, (กรุงเทพมหานคร : มลูนิธสิัดศรีสฤษดิ์วงศ,์ 2546), หน้า 46. 
48 อภิ.สงฺ. 34/304/95. 
49 พระพุทธโฆสาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจอาสภมหา

เถร), พิมพ์ครั้งท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส จ ากัด, 2551), หน้า 134. 
50 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ 35, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ จ ากัด, 2555), หน้า 401. 
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สรุปว่า สมาธิ หมายถึง ความตั้งอยู่แห่งจิตความด ารงอยู่ ความไม่กระสับกระส่ายในจิต 
ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง คือ การที่จิตก าหนด แน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ฟูุงซ่านหรือส่ายไป 
เรียกว่า เอกัคคตา สมาธิมีความจ าเป็นมากที่สุดส าหรับการเรียนการท างานและแม้ในการศึกษา
ธรรมะ ถ้าขาดสติก็เรียนไม่รู้เรื่องท างานไม่ได้ดีและศึกษาธรรมะไม่เข้าใจ 

2.2.3.5 ประเภทของสมาธิ 
สมาธิ คือ ปัญญาในการส ารวมแล้วตั้งไว้ด้วยดี ถ้าจิตเป็นฌานซึ่งเวลานั้นจิตมีอารมณ์เป็น

หนึ่งในลมหายใจเข้าออกก็ดี ในค าภาวนาก็ดี ในนิมิตก็ดี ถ้าจิตจับเฉพาะอย่างนั้น  เรียกว่า           
การเกิดสมาธิหรือการเกิดญาณ มี 5 อย่าง ดังนี้ 

1) สมาธิ 1 ได้แก่ เอกัคคตาสมาธิ คือ จิตที่มีสมาธิแน่วแน่ ในอารมณ์เดียว คือ แน่วแน่
อยู่ในอารมณ์ท่ีเพ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เอกัคคตามี 3 ระดับ คือ 

ระดับที่ 1 ขณิกสมาธิ หรือบริกรรมสมาธิ  คือ จิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ได้
ชั่วขณะ หรือเป็นสมาธิ ขณะบริกรรมว่าปฐวี ๆ เป็นต้น 

ระดับท่ี 2 อุปจารสมาธิ คือ จิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใกล้จะได้ฌาน 
ระดับที่ 3 อัปปนาสมาธิ คือ จิตตั้งมั่นหรือแนบแน่นอยู่ในอารมณ์ที่ก าหนด           

ไม่ซัดส่ายไปไหน กิเลสไม่สามารถรบกวนได้ และอัปปนาสมาธิก็คือ ฌานจิตที่เป็นอัปปนาเกิดข้ึนแล้ว 
2) สมาธิ 2 ได้แก่ โลกิยสมาธิ และโลกุตตรสมาธิ 
3) สมาธิ 3 ได้แก่ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ 
4) สมาธิ 4 ได้แก่ ทิฏฐธัมมสุขวิหารสมาธิ ญาณทัสสนสมาธิ สติสัมปชัญญสมาธิ  และ       

อาสวักขยสมาธิ 
5) สมาธิ 4 ได้แก่ สุขสมาธิ สันตสมาธิ อริยสมาธิ นิรามิสสมาธิ อกาปุริสสมาธิ ได้แก่ 

สมาธิของมหาบุรุษ51  
สรุปว่า สมาธิ คือ ปัญญาในการส ารวมแล้วตั้งไว้ด้วยดี มีอารมณ์เป็นหนึ่งในลมหายใจ          

เข้า-ออก ก็ดี ในค าภาวนาก็ดี ในนิมิตถ้าจิตจับเฉพาะอย่างนั้น เรียกว่า การเกิดสมาธิหรือการเกิดยาน 
2.2.3.6 ลักษณะจิตที่เป็นสมาธิ 

จิตที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการเจริญสมาธิ จะมีความสงบ เยือกเย็น
มั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ที่มากระทบ ยิ่งเป็นสมาธิระดับอัปปนาสมาธิก็จะมีความสงบเยือกเย็น
ประณีตสูงขึ้นไปตามล าดับ ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงลักษณะจิตที่มีสมาธิ โดยเฉพาะสมาธิ      
ระดับอัปปนาสมาธิไว้ ดังนี้ 

1) ตั้งมั่น (สมาหิตะ) คือ ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่จิตก าหนด 
2) บริสุทธิ์ (ปริสุทธะ) คือ หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิต 
3) ผ่องใส (ปริโยธาตะ) คือ ไม่มีกิเลสเครื่องท าใจให้ขุ่นมัว 
4) เรียบเสมอ (อนังคณะ) คือ ภาวะจิตที่ไม่ฟู ไม่แฟบ หรือขึ้น ๆ ลง ๆ 
5) ปราศจากสิ่งที่จะท าให้มัวหมอง (วิคตูปกิเลสะ) คือ ไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองมา

รบกวน 
                                                           

51 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ), วิปัสสนาญาณโสภณ, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร :  
ศรีอนันต์การพิมพ,์ 2546), หน้า 123. 
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6) นุ่มนวล (มุทุภูตะ) คือ มีความอ่อนโยนไม่หยาบกระด้าง 
7) ควรแก่การงาน (กัมมนิยะ) คือ เหมาะที่จะใช้งานโดยเฉพาะงานด้านพัฒนาปัญญา 
8) มั่นคง (ฐิตะ) คือ ด ารงมั่นเหมือนเสาเขื่อนไม่โยกโคลงหรือหวั่นไหว 

ในลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิทั้ง 8 นี้ ท่านพุทธทาสได้อธิบายลักษณะที่ 7 คือ กัมมนิยะ คือ 
จิตที่ควรแก่การงาน มีความส าคัญหรือเป็นจุดมุ่งหมายของสมาธิในพระพุทธศาสนา ลักษณะของจิตที่
มีสมาธิเช่นนี้ว่า จะเป็นสนามปฏิบัติการทางปัญญาเป็นตัวหนุนให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม 
ไม่ใช่อยู่ในฌานสมาบัติแข็งทื่อ เหมือนตุ๊กตาหินท าอะไรไม่ได้ ภาวะจิตที่อยู่ในฌานจะพิจารณาธรรม
ไม่ได้เลยมีแต่จะติดอยู่ในฌานนั้นตลอดไป ผู้จะพิจารณาธรรม คือ เข้าสู่วิปัสสนาได้จะต้องออกจาก
ฌานเสียก่อนแล้วพิจารณาธรรมหรือเข้าสู่วิปัสสนาจึงจะบรรลุ มรรค ผล นิพพาน สามารถแก้ปัญหา
เรื่องทุกข์ได้52 

ดังที่ได้กล่าวมาขั้นต้น สรุปได้ว่า ลักษณะจิตที่มีสมาธิโดยเฉพาะระดับอัปปนาสมาธิไว้ ดังนี้ 
คือ ตั้งมั่น บริสุทธิ์ ผ่องใส เรียบเสมอ ปราศจากสิ่งมั่วหมอง นุ่มนวล ควรแก่การงานมั่นคง 

2.2.3.7 เป้าหมายของการฝึกสมาธิ 
เป็นที่ทราบกันดีว่า “สมาธิ” เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติจริงบนหลักเกณฑ์ที่เข้าใจง่าย

เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ท าตามได้จริง หากฝึกปฏิบัติจนจิตอยู่ในภาวะของความเป็นอิสระ
ปราศจากสิ่งรบกวนปราศจากสิ่งอันชวนให้ยึดมั่นถือมั่นจิตก็จะเกิดความสงบ การเกิดปัญญา น าไปสู่
ทางพ้นทุกข์ ให้สติตั้งมั่นอยู่ที่ไตรลักษณ์ พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม ให้รู้เห็นความเป็นจริง     
ดังจุดประสงค์จ าแนกได้เป็น 2 ทาง53 คือ  

1) สติตั้งมั่นในการพิจารณาบัญญัติ  เพ่ือให้จิตสงบ ซึ่งเรียกว่า สมถกัมมัฏฐาน           
มีอานิสงส์ให้บรรลุฌานสมาบัติ 

2) สติตั้งมั่นในการพิจารณารูปนาม เพ่ือให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง            
ทุกขัง อนัตตา ซึ่งเรียกว่า วิปัสสนากัมมัฏฐาน มีอานิสงส์ให้บรรลุถึง มรรค ผล นิพพาน การก าหนด
พิจารณาไตรลักษณ์ เพื่อให้รู้เห็นสภาพตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายล้วนแต่เป็นรูปนามเท่านั้นและ
รูปนามทั้งหลายเหล่านั้นก็มีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาได้เป็นแก่นสารยั่งยืนไม่จะได้ก้าวล่วง
เสีย ซึ่งความเห็นผิด ไม่ให้ติดอยู่ในความยินดียินร้าย อันเป็นการเริ่มต้นที่จะให้ถึงหนทางดับทุกข์         
ทั้งปวง  

สรุปว่า จุดประสงค์ของการฝึกสมาธิจ าแนกได้เป็นสองทาง คือ 1) สมถกัมมัฏฐาน คือ            
ท าให้จิตสงบ 2) วิปัสสนากัมมัฏฐาน คือ ท าให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ ์ 

2.2.4 ปัญญาพละก าลังคือปัญญา 
2.2.4.1 ความหมายของปัญญา 

ปัญญา คือ ความรอบรู้ เข้าใจซึ้งในเหตุผลดีชั่ว ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น รู้คิด        
รู้วินิจฉัย และรู้ที่จะจัดการ ในพระไตรปิฎกให้ความหมายของปัญญาว่า “ปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่ว   
                                                           

52 พุทธทาสภิกขุ, การท าสมาธิและวิปัสสนาที่แท้สมาธิวิปัสสนาตามวิธีธรรมชาติ , (กรุงเทพมหานคร :             
โรงพิมพ์ธรรมสภา, 2540), หน้า 2. 

53 ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทมะสุนทร), คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทท่ี 7 สมุจจยสังคห
วิภาค, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อ าพลพิทยา, 2506), หน้า 41. 
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กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย ความเลือกเฟูน ความสอดส่องธรรม ความก าหนดหมาย ความเข้าไปก าหนด     
ความเข้าไปก าหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความคิดค้น 
ความใคร่ครวญ”54  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายให้เห็นถึงความหมายของปัญญาว่า “ความรู้ทั่ว 
ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล ความรู้เข้าใจชัดเจน ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์
มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น และรู้ที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการความรอบรู้ในกองสังขารมองเห็น           
ตามความเป็นจริง”55 

2.2.4.2 ลักษณะของปัญญา 
ลักขณาทิจตุกะของสติเจตสิก แบ่งอย่างละเอียดได้ 4 ลักษณะ คือ 1) มีการรู้แจ้งซึ่ง

สภาวธรรมเป็นลักษณะอย่าง 2) มีการก าจัดความมืดเป็นกิจอย่าง 3) มีความไม่หลงเป็นผลอย่าง และ 
4) มีสมาธิเป็นเหตุใกล้อย่าง 

พระพุทธโฆสาจารย์ ได้อธิบายลักษณะของปัญญาไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า ปัญญามี        
การตรัสรู้สภาวะแห่งธรรมเป็นลักษณะ มีอันขจัดเสียซึ่งความมืด  คือ โมหะ อันปิดบังสภาวะ            
แห่งธรรมทั้งหลายเป็นรส (คือ เป็นกิจ) มีความหายหลงเป็นปัจจุปัฏฐาน (คือ เป็นเครื่องปรากฏหรือ
เป็นผล) ส่วนสมาธิจัดเป็นปทัฏฐาน (คือ เหตุใกล้) ของปัญญานั้น56 

2.2.4.3 ความส าคัญของปัญญา 
ปัญญา มีความส าคัญต่อมนุษย์ เพราะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถือเป็นเครื่องมือในการจัดการที่มี

ความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การเรียนรู้ การใช้ชีวิต  
หากมนุษย์ด าเนินชีวิตอย่างขาดปัญญาจะท าให้พบกับปัญหาและความทุกข์มากมาย 

ดังนั้น มนุษย์จึงต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยมีลักษณะส าคัญ          
ของกระบวนการด าเนินชีวิตด้วยการพัฒนาศักยภาพการด าเนินชีวิต ให้สามารถอยู่รอดอย่างดีงาม              
มีความสุข มีการเรียนรู้ที่จะฝึกตัวเอง พัฒนาชีวิตตนเองให้มีความสามารถที่จะเป็นอยู่ได้อย่างดี           
ซึ่งชีวิตของมนุษย์นั้นโดยปกติจะสัมพันธ์กับโลกใน 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมหรือด้านศีล หมายถึง  
ความสัมพันธ์กับผู้คน เพ่ือนมนุษย์ สรรพสัตว์ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ 
ด้านจิตใจหรือด้านสมาธิ หมายถึง การท างานของจิตใจ ตั้งแต่เจตนา แรงจูงใจ ความสามารถหรือ
ความอ่อนด้อย พร้อมทั้งความรู้สึกสุข ทุกข์เฉย ๆ และปฏิกิริยาต่อจากสุขทุกข์นั้น เช่น พอใจ               
ไม่พอใจหรือการควบคุมชักน าการรับรู้และพฤติกรรมทั้งหลาย และทางด้านปัญญา ได้แก่ ความรู้ 
ความเข้าใจตั้งแต่การอ่าน การฟัง จนถึงการพัฒนาทุกอย่างในจินตาวิสัยและญาณวิสัย เช่น แนวคิด 
ทิฏฐิ ทัศนคติ ค่านิยม แง่มุมในการมอง การพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์          
ทั้ง 3 ด้านนี้มีผลต่อเราทุกคนในการด าเนินชีวิต หากขาดปัญญาเสียแล้ว การเป็นอยู่ที่ต้องสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมที่มีองค์ประกอบ 3 ด้านก็อาจจะน ามาซึ่งความทุกข์ ไม่สามารถ ควบคุม สติ สัมปชัญญะ

                                                           
54 ขุ.ม. 29/10/54. 
55 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 231. 
56 พระพุทธโฆสาจารย,์ คัมภรี์วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจอาสภมหา

เถร), อ้างแล้ว, หน้า 5. 
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และอารมณ์ได้ ปัญญาจะเป็นตัวชี้น า บอกทาง ให้แสงสว่าง ขยายขอบเขต ปรับแก้จิตใจและ
พฤติกรรมและปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากปัญหาหรือทุกข์ ท าให้เป็นอิสระได้57  

สรุปว่า ปัญญา คือ ความรอบรู้ในเหตุผลดีชั่ว รู้คิด รู้วินิจฉัยและรู้ที่จะจัดการ ปัญญา         
มีความส าคัญต่อมนุษย์ มนุษย์จ าต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต ซึ่งชีวิตของมนุษย์
นั้นโดยปกติจะสัมพันธ์กับโลกใน 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ ด้านปัญญา หากขาดปัญญา
เสียแล้วอาจจะน ามาซึ่งความทุกข์ ไม่สามารถควบคลุมสติสัมปชัญญะ 

2.2.4.4 อานิสงส์ของปัญญา 
ผู้มีปัญญาย่อมได้รับอานิสงส์ดังนี้ คือ เมื่อใช้ปัญญามนสิการธรรมเหล่านี้อยู่อกุศลธรรม

ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นด้วย อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ละไปด้วย อนึ่งเมื่อมนสิการ
ธรรมเหล่านี้อยู่กุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดมาเกิดขึ้นด้วย กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วมาเป็นไป
เพ่ือภิยโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่ด้วยปัญญา คือ ความรู้ทั่ว ความไม่หลง ความวิจัยธรรมได้ ความเห็น
ถูกต้องในความไม่เกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย และในความเกิดขึ้น  และ            
ความเจริญแห่งกุศลธรรมทั้งหลายด้วยแห่งผู้มีปัญญา58  

พละหมวดนี้ เป็นหลักประกันของชีวิตแก่ผู้ประพฤติธรรมและย่อมด าเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ 
เพราะเป็นผู้มีพลังในตน ย่อมข้ามพ้นภัยทั้ง 5 คือ 

1) อาชีวิตภัย ภัยเนื่องด้วยการครองชีวิต 
2) อสิโลกภัย ภัยคือความเสื่อมเสียชื่อเสียง 
3) ปริสสารัชชภัย ภัยคือความครั่นคร้ามเก้อเขินในที่ชุมนุม 
4) มรณภัย ภัยคือความตาย 
5) ทุคคติภัย ภัยคือทุคติ59  

สรุปว่า องค์ธรรมของพละทั้ง 5 คือ 1) สัทธาพละ ก าลังคือศรัทธา อันหมายถึงความเชื่อ            
ในสิ่งที่ควรเชื่ออันประกอบด้วยปัญญา 2) วิริยพละ ก าลังคือวิริยะ อันหมายถึ งความเพียร                      
อันประกอบด้วยปัญญา 3) สติพละ ก าลังคือสติ อันหมายถึงความระลึกได้ด้วยปัญญาหรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าความไม่ประมาท 4) สมาธิพละ ก าลังคือสมาธิ อันหมายถึงความตั้งมั่นแห่งจิต            
5) ปัญญาพละ ก าลังคือปัญญา อันหมายถึงความรอบรู้และเข้าใจซึ่งเหตุผลพละ 5 ล้วนแต่เป็นธรรมที่
เกื้อหนุนในการปฏิบัติเพ่ือท าให้จิตพัฒนาไปสู่อริยมรรค และพละ 5 ก็นับเนื่องในโพธิปักขิยธรรม               
ซึ่งเป็นองค์ธรรมเป็นเครื่องรู้แจ้งพระนิพพาน องค์ธรรมเหล่านี้เป็นก าลังซึ่งท าให้เกิดความเข็มแข็ง
มั่นคงด ารงอยู่ในสัมปยุตตธรรม ทั้งหลายอย่างไม่หวั่นไหว อันธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ครอบง าไม่ได้              
เป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่อริยมรรคปฏิปทาจัดอยู่ในจ าพวกโพธิปักขิยธรรม ธรรมที่เป็นเครื่องกระท าให้
แจ้งซึ่งพระนิพพาน 
 
 
                                                           

57 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ้างแล้ว, หน้า 349-351. 
58 พระพุทธโฆสาจารย,์ คัมภรี์วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจอาสภมหา

เถร), อ้างแล้ว, หน้า 10. 
59 เรื่องเดียวกัน, หน้า 169. 
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2.3 ความแตกต่างระหว่างอินทรีย์ 5 กับพละ 5 
 อินทรีย์  แปลว่า สภาพที่ เป็นใหญ่ในกิจของตน ท าหน้าที่ก าจัดกวาดล้างอกุศลธรรม         
ซึ่งเป็นฝุายตรงข้าม ได้แก่ ความไม่เชื่อ ความเกียจคร้าน ความหลงสติ ความฟูุงซ่านของจิต ความหลง
ผิด ศรัทธาที่เป็นใหญ่ในการเชื่อ เรียกว่า สัทธินทรีย์ วิริยะเป็นใหญ่ในการบากบั่น เรียกว่า วิริยินทรีย์   
สติเป็นใหญ่ในการระลึก เรียกว่า สตินทรีย์ สมาธิเป็นใหญ่ในการตั้งมั่น เรียกว่า สมาธินทรีย์ ปัญญา
เป็นใหญ่ในการพิจารณาเพื่อให้รู้ เรียกว่า ปัญญินทรีย์60  
 อินทรีย์ 5 หากปฏิบัติให้พัฒนาแก่กล้ายิ่งขึ้นไปอีก ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังกล้าแข็งมั่นคง 
เรียกว่า พละ 5 ซึ่งว่าโดยหัวข้อธรรมก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีจ านวนเท่ากัน แต่เรียกชื่อหมวดธรรม
แตกต่างกัน เหตุผลที่ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ชื่อว่าพละ เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว 61 
และที่เรียกต่างกันนั้นก็เพราะธรรมเหล่านี้มีหน้าที่ต่างกัน กล่าวคือ ถ้าใช้ธรรม 5 อย่างนี้เป็นใหญ่
เหนืออกุศลธรรมที่เป็นปรปักษ์ ก็เรียกชื่อว่า อินทรีย์ ถ้าให้เป็นเครื่องต่อต้านอกุศลธรรมที่เป็นปรปักษ์ 
เปรียบเสมือนปูอมปราการที่แข็งแกร่งและมั่นคงไม่หวั่นไหวยามกิเลสเกิดขึ้นในจิตใจ  ก็เรียกชื่อว่า 
พละ ทั้งนี้ อินทรีย์ที่สามารถปราบอกุศลธรรมได้นั้น ต้องพัฒนาจนมีก าลัง เช่น จากปัญญินทรีย์ 
พัฒนาเป็นปัญญาพละ จึงท าหน้าที่ปหานกิเลสได้  
 ถึงแม้ว่า อินทรีย์  5 และพละ 5 นั้น จะมีหน้าที่ต่างกัน แต่ก็มิ ได้หมายความว่าจะ                     
มีความอิสระจากกัน เพราะหลักธรรม 2 หมวดนี้ ยังท าหน้าที่อิงอาศัยเพ่ือพัฒนาทั้งก าลัง และ                
ความเป็นใหญ่ไปพร้อมกันด้วย ดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า 

เหตุที่ อินทรีย์  5 ประการ อาศัยแล้วกลายเป็นพละ 5 ประการ และ            
ที่พละ 5 ประการ อาศัยแล้วกลายเป็น อินทรีย์  5 ประการ มีอยู่ คือสิ่ ง ใด            
เป็นสัทธินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นสัทธาพละ สิ่งใดเป็นสัทธาพละ สิ่งนั้นเป็นสัทธินทรีย์           
สิ่ ง ใดเป็นปัญญินทรีย์  สิ่ งนั้ น เป็นปัญญาพละ สิ่ ง ใดเป็นปัญญาพละสิ่ งนั้ น                   
เป็นปัญญินทรีย์62  
นอกจากนี้ อินทรีย์ 5 กับ พละ 5 ก็ท าหน้าที่พร้อมกันในขณะที่รู้แจ้ง เป็นปัจจัยน าไปสู่             

ความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายที่มีชื่อว่า ปัจจเวกขณญาณคือปัญญาญาณ ในการเห็นธรรมที่
เข้ามาประชุมร่วมกันในขณะนั้น ได้แก่ ญาณที่ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่มาร่วมกัน  
ในขณะนั้น ญาณท่ีชื่อว่า พละ เพราะสภาวะไม่หวั่นไหวมาร่วมกันในขณะนั้น63  
 พระพุทธองค์ได้ทรงอธิบายเหตุที่ต้องแยกหลักธรรมออกเป็น 2 หมวด ทั้งที่มีข้อธรรม             
ในหมวดที่เหมือนกัน โดยวิธีการเปรียบเทียบธรรมทั้ง 2 หมวด กับแม่น้ า 2 สาย ไว้ว่า 

แม่น้ าสายหนึ่งที่ไหลไปทางทิศตะวันออก อันมีเกาะหนึ่งตั้งอยู่กลางแม่น้ า เมื่อ
น้ าไหลไปถึง เกาะนั้น แม่น้ าก็ถูกแยกออกเป็น 2 สาย เมื่อเลยเกาะนั้นแล้ว            
จากแม่น้ าทั้ง 2 สาย ก็รวมเป็นสายเดียวกันอีก เปรียบเหมือนธรรมะ 2 หมวดนี้ว่า
เป็นแม่น้ าสายเดียวกัน เป็นอันเดียวกัน เมื่อถึงเกาะก็แยกออกเป็น  2 สาย           

                                                           
60 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 175. 
61 ขุ.ป. 31/19/26. 
62 ส .ม. 19/513/325. 
63 ขุ.ป. 31/65/106-109. 
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เป็นทางซ้ายของเกาะสายหนึ่ง คือ อินทรีย์ เป็นทางขวาของเกาะสายหนึ่งคือพละ 
เมื่อไหลไปสุดเกาะแล้วก็รวมเป็นสายเดียวกัน64  
การปฏิบัติธรรมที่ต้องต่อสู้กับกิเลสในจิตใจ เมื่อพบเครื่องขัดขวางการปฏิบัติเปรียบเหมือน

เกาะที่เกิดกลางแม่น้ า ท าให้แม่น้ าแยกเป็น 2 สาย ด้วยเหตุนี้จึงต้องแยกธรรมะนี้ออกเป็น 2 สาย 
คอยท าหน้าที่เปรียบเหมือนเครื่องมือ โดยเครื่องมือนี้จะต้องมีประสิทธิภาพถึงจะบรรลุประสิทธิผลได้ 
อย่างเช่น นักวิ่งต้องมีความมุ่งมั่นฝึกฝนพัฒนาขาทั้ง 2 ข้าง (วิริยินทรีย์) ให้มีก าลัง (วิริยะพละ)             
ไม่หวั่นไหวที่จะลงสนามแข่ง จึงจะสามารถวิ่งเข้าสู้เส้นชัยได้ (นิพพาน) เป็นต้น 
 
2.4 เหตุสนับสนุนให้เกิดพละ 5 

ส าหรับสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดพละในพระพุทธศาสนานั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ 
ปัจจัยภายใน ได้แก่ ธาตุเพียรหรืออารัพภวัตถุ และเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกที่เป็นกัลยาณมิตร         
อันได้แก่ คุณสมบัติของบุคคล สถานที่ กาลเวลา 

2.4.1 ปัจจัยภายใน 
2.4.1.1 ธาตุเพียร 

ธาตุเพียร หรือธาตุเพียร 3 ประการ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดพละเกิดขึ้น ได้แก่          
ในประเด็นนี้  สิ่งที่ เป็นเหตุปัจจัยที่จะกระท าให้จิตใจอาจหาญในทางที่ถูกต้องตามหลักการ                
ของพระพุทธศาสนานั้นท่านเรียกว่า “ธาตุเพียร” โดยอาศัยปัญญาช่วยในการอบรมด้วย คือ               
โยนิโสมนสิการ ได้มีพระพุทธพจน์เกี่ยวกับธาตุเพียร (ปัจจัยเครื่องอุดหนุนให้ความเพียรเกิด) ดังนี้     
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออารัพธาตุ นิกกมธาตุ ปรักกมธาตุมีอยู่  การท าให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการ             
ในธาตุเหล่านั้น นี้เป็นอาหารเพ่ือให้ วิริยสัมโพชฌงค์ ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือว่าย่อมเป็นไปพร้อม
เพ่ือความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นของวิริยสัมโพชฌงค์ที่เกิดข้ึนแล้ว” 

เพราะธาตุเพียรทั้ง 3 อย่างนี้เป็นอาหาร คือ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความเพียรที่ยังไม่เกิดให้
เกิดข้ึน ที่เกิดขึ้นแล้วเจริญยิ่งขึ้น คือ 

1) อารัพภธาตุ คือ ความเพียรที่บุคคลเริ่มปรารภเป็นครั้งแรก อันถือว่าเป็นการเริ่มต้น
ของความเพียร เพราะถ้าขาดธาตุเพียรตัวนี้แล้วคนจะไม่ท างาน เพราะขาดการเริ่มต้นอารัพภธาตุ 
หมายถึง ความเพียรริเริ่มในการท าความดี เป็นธรรมเครื่องปูองกันถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) 
มิให้เกิดขึ้นและก าจัดถีนมิทธะท่ีเกิดขึ้นแล้วให้หมดไป 

2) นิกกมธาตุ คือ ความเพียรที่ออกไปจากความเกียจคร้าน เพราะเมื่อมีอารัพภธาตุ 
ข้อแรก คือ เริ่มท าความเพียรแล้ว จิตก็จะออกจากความเกียจคร้าน ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เป็นธาตุเพียร
ที่ท าหน้าที่ต่อจากอารัพภธาตุ 

3) ปรักกมธาตุ คือ ความเพียรที่แรงกล้าก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลัง บากบั่นไม่หยุด 
เป็นความเพียรที่สืบต่อจากนิกกมธาตุ เพราะถ้าไม่มีธาตุตัวนี้แล้ว คนเราก็อาจจะท้อถอยหยุดอยู่กับที่
ได้ เมื่อเกิดความเกียจคร้าน ประสบอุปสรรคหรือไม่ประสบความส าเร็จในเบื้องต้น แม้จะมีอารัมภธาตุ
เป็นความเพียรเริ่มต้น และมีนิกกมธาตุออกไปจากความเกียจคร้านแล้วก็ตาม เหมือนกับคนที่เริ่มออก

                                                           
64 ส .ม. 19/513/325-326. 



 
35 

 

จากบ้านไปท างานแล้วก็อาจจะหยุดอยู่ไม่เดินก้าวหน้าต่อไป หรืออาจจะกลับเข้าบ้านไม่ยอมท างานได้ 
ถ้าหากขาดปรักกมธาตุ ฉะนั้น ธาตุเพียรตัวนี้จึงมีความส าคัญมาก แต่ต้องอาศัยความริเริ่มและ   
ความขยันจากธาตุเพียร 2 อย่างข้างต้นหนุนมากด้วย 

ธาตุเพียรทั้ง 3 ประการนี้ คือปัจจัยขั้นริเริ่มก้าวหน้าต่อไป บากมั่นมุ่งมั่น มีวัตถุหรือปัจจัยที่
สนับสนุน เรียกว่า อารัพภวัตถุ มี 8 ประการ เป็นอารมณ์ด าเนินการต่อไป โดยอาศัยปัญญาที่เรียกว่า
โยนิโสมนสิการเป็นเครื่องสนับสนุนกระตุ้นเตือนให้เกิดความเพียรพยายาม 

ส าหรับวัตถุแห่งวิริยารัมภะ ชื่ออารัพภวัตถุ 8 คือ วัตถุแห่งการปรารภความเพียร 8 ประการ 
ที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดความเพียรนั้น ได้มีแสดงไว้ในสังคีติสูตรว่า 

1) ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องท า เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจักต้องท างาน 
เมื่อเราท างาน การจะใส่ใจค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่ท าได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย             
เราจะรีบปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่
ยังไม่ท าให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือท าให้
แจ้งธรรมที่ยังไม่ท าให้แจ้ง นี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่ 1 

2) ภิกษุท างานแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้ท างานแล้ว เมื่ อเราท างานอยู่           
ก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่ท าได้ง่าย อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบ
ปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ท าให้
แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่
ยังไม่ท าให้แจ้งนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่ 2 

3) ภิกษุต้องเดินทาง เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจักต้องเดินทาง การที่เราเดินทางอยู่
จะใส่ใจค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มิใช่ท าได้ง่าย อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียร 
เพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ท าให้แจ้งเธอจึงปรารภ
ความเพียรเพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ท าให้แจ้งนี้
เป็นอารัมภวัตถุประการที่ 3 

4) ภิกษุเดินทางแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเดินทางแล้ว เมื่อเราเดินทางอยู่          
ก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความ
เพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ ท าให้แจ้ง       
เธอจึงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่
ท าให้แจ้งนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่ 4 

5) ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคม ไม่ได้โภชนะที่เศร้าหมอง หรือประณีต
บริบูรณ์เพียงพอตามต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคม           
ไม่ได้โภชนะเศร้าหมอง หรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการ กายของเรานั้นเบา ควรแก่การงาน          
อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ         
เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ท าให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยัง
ไม่บรรลุ เพื่อท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ท าให้แจ้งนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่ 5 

6) ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคม ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีต
บริบูรณ์เพียงพอตามต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคม            
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ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการแล้ว ร่างกายของเรานั้ นมีก าลัง        
ควรแก่การงาน อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยัง
ไม่บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ท าให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง          
เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ท าให้แจ้งนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่ 6 

7) ภิกษุเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อย เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อย
แล้ว เป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงรุนแรงขึ้น อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียร          
เพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ท าให้แจ้งเธอจึงปรารภ       
ความเพียรเพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ท าให้แจ้งนี้
เป็นอารัมภวัตถุประการที่ 7 

8) ภิกษุหายอาพาธแล้ว แต่หายอาพาธยังไม่นาน เธอมีความคิ ดอย่างนี้ ว่ า            
เราหายอาพาธแล้ว แต่หายอาพาธยังไม่นาน เป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงกลับก าเริบขึ้น         
อย่ากระนั้นเลย เราจะรีบปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ            
เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ท าให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่
ยังไม่บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ท าให้แจ้ง นี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่ 8 

การใช้โยนิโสมนสิการในอารัพภวัตถุ เพ่ือให้เกิดธาตุเพียรเหล่านี้ท่านเรียกว่า วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรม คือ คิดแบบเร้ากุศลหรือคิดแบบกุศลภาวนา เป็นวิธีคิดแบบแนวสกัดกั้นหรือ
บรรเทาและขัดเกลากิ เลสตัณหา จึงจัดได้ว่ า เป็นข้อปฏิบัติ ระดับต้น  ๆ ส าหรับส่ ง เสริม               
ความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรม 

สรุปว่า ธาตุ เ พียรทั้ ง  3 มีอารัพภธาตุ นิกกมธาตุ  ปรักกมธาตุ  เป็นเหตุ เป็นปัจจัย              
ให้ความเพียรที่ยังไม่เกิดให้เกิดข้ึนแล้วและท่ีเกิดข้ึนแล้วให้เจริญยิ่งขึ้น และเป็นปัจจัยขั้นริเริ่มก้าวหน้า
ต่อไป บากบั่นมุ่งมั่น มีปัจจัยหรือวัตถุที่สนับสนุนเรียกว่า อารัพภวัตถุ มี 8 ประการ เป็นอารมณ์ 
ด าเนินต่อไปโดยอาศัยอารมณ์ที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ เป็นเครื่องสนับสนุนกระตุ้นเตือนให้เกิด  
ความเพียรพยายาม 

2.4.1.2 ธรรม 11 ประการ 
นอกจากธาตุเพียร 3 ประการดังกล่าวแล้ว ในอรรถกถาพระอภิธรรมได้แสดงเหตุเกิด             

ความเพียร ไว้อีกนัยหนึ่งว่า ได้แก่ ธรรม 11 ประการ คือ 
1) การพิจารณาเห็นภัยในอบาย 
2) ความเป็นผู้เห็นอานิสงส์ของความเพียร 
3) การพิจารณาวิถีเป็นที่ด าเนินไป 
4) การประพฤติเอ้ือเฟ้ือต่อบิณฑบาต 
5) การพิจารณาความยิ่งใหญ่แห่งทายาท 
6) การพิจารณาความยิ่งใหญ่แห่งพระศาสดา 
7) การพิจารณาความยิ่งใหญ่แห่งชาติ 
8) การพิจารณาความยิ่งใหญ่แห่งสพรหมจารี 
9) การเว้นบุคคลผู้เกียจคร้าน (คบคนมีความเพียร) 
10) การเสวนากับบุคคลผู้มีความเพียรอันเริ่มแล้ว 
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11) ความน้อมจิตไปในวิริยะนั้น 
จะเห็นว่า เหตุเกิดของพละนั้นมีหลายประการด้วยกัน ซึ่งเป็นธรรมที่เกิดจากการตรัสรู้            

ของพระพุทธเจ้า ดังมีอธิบายประกอบ ดังนี้ 
1) การพิจารณาเห็นภัยในอบาย คือ ในขณะที่ก าลังปฏิบัติธรรมอยู่ อาจจะเป็นภิกษุ

หรือมิใช่ก็ตาม เมื่อเกิดความท้อแท้หดหู่ ความฟูุงซ่านร าคาญเกิดขึ้น หรือเกิดทุกขเวทนาต่าง  ๆ          
ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ก าลังปฏิบัติธรรมหรือสมณธรรมอยู่ เมื่ออารมณ์ฝุายอกุศลเหล่านี้ เกิดขึ้ น           
ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการท าสมณธรรมเป็นอย่างยิ่ง ในวาระนี้ ท่านให้ใช้โยนิโสมนสิการคือ            
คิดพิจารณาเห็นถึงโทษภัยในอบายภูมิต่าง ๆ อันเป็นภพภูมิที่อันน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่ง เป็นภพ
ภูมิที่มีแต่โทษทุกข์นานาประการ คนที่ยังมีกิเลสอยู่ไม่บรรลุอะไร มัวประมาทอยู่ ย่อมสามารถจะไป
เกิดในสถานที่เหล่านั้น ซึ่งต้องได้เสวยทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส 

2) ความพิจารณาเห็นอานิสงส์ของความเพียร หมายถึง  ให้สร้างความมั่นใจว่า           
ผู้ปฏิบัติธรรมหลักค าสอนนั้นย่อมสามารถบรรลุธรรมแน่นอน ได้รับผลตามล าดับมีมรรคผลนิพพาน 
คือ โลกุตรธรรม 9 ซึ่งเป็นเหตุให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสาร ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็น เช่น พระพุทธเจ้า 
และเหล่าพระอรหันตสาวก ความเพียร ก็คือ หลักค าสอนเมื่อท าความเพียรย่อมบรรลุผลที่หวังไว้ได้
อย่างแน่นอนส่วนในด้านการประกอบอาชีพหรือการด าเนินชีวิตของบุคคลทั่ว  ๆ ไปนั้น ท่านก็ให้
พิจารณาถึงผลงานที่ส าคัญ ๆ ที่เป็นประโยชน์ที่บุคคลส าคัญต่าง ๆ ผู้ได้สร้างสรรค์จนประสบ
ความส าเร็จในด้านต่าง ๆ มีวิชาการทางแพทย์ วิศวกร วิทยาการด้านการศึกษา ว่าเป็นวิชาที่            
มีประโยชน์แก่ผู้คนผู้ทุกข์ยากอย่างแน่นอน ศึกษาแล้วชีวิตย่อมมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี เป็นแนวทางหา
รายได้เงินทองอีกมากมาย ให้ดูถึงความรุ่งเรืองของท่านเหล่านั้นเช่น ชีวิตส่วนตัว สังคม การงานอาชีพ
ธุรกิจต่าง ๆ การศึกษาประวัติส่วนตัว ชิ้นงานที่น าความส าเร็จมาสู่ท่านเหล่านั้น ก็ท าให้เกิด          
ความมุ่งม่ันมีมานะบากบั่นต่อการที่จะเป็นเช่นนั้นบ้าง 

3) พิจารณาวิถีท่ีด าเนินไป หมายถึง พิจารณาแนวทางของท่านผู้ได้บรรลุผลส าเร็จแล้ว
อันหมายถึงอริยมรรคต่าง ๆ แม้การได้ตรัสรู้ธรรมก็ตาม ว่าเราจะเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย เหล่าพระสาวกทั้งหลาย พระเจ้าจักรพรรดิ มหาเศรษฐี หรือบุคคลผู้ประสบความส าเร็จ        
อ่ืน ๆ ได้ด าเนินไปสู่จุดหมายและเดินไปแล้ว แต่ทางนั้นคนเกียจคร้านไม่อาจจะเดินไปได้ 

4) การประพฤติเอ้ือเฟ้ือต่อบิณฑบาต หรือรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร หมายถึง 
เหล่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมต้องอาศัยปัจจัย 4 เช่น อาหารบิณฑบาต เป็นต้น จากชาวบ้านเลี้ยงชีพ          
จึงสามารถบ าเพ็ญสมณธรรมเพ่ือออกจากทุกข์ได้ เมื่อท่านเหล่านั้นเกิดความร าคาญฟูุงซ่านขึ้นมา        
ควรคิดถึงอุปการคุณของชาวบ้านผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและวัตรปฏิบัติของตนแล้ว          
ให้การอุปการะตนด้วยบิณฑบาต เป็นต้น ซึ่งการที่เขาเหล่านั้นได้ให้การสนับสนุนอย่างนี้นั้นก็เพราะ 
พวกเขาต้องการที่จะท าบุญกุศลและสืบทอดหลักธรรมค าสอนให้เจริญวัฒนาต่อไป หรือเพ่ือความสุข        
แก่สาธุชนรุ่นหลัง ๆ ต่อไป ดังนั้น การที่ให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลมากที่สุดแก่ชาวบ้านนั้นนั่น ก็คือ         
การท าความเพียรเพ่ือบรรลุผลสูงสุดในพระพุทธศาสนาคืออรหัตผล ฉะนั้น การบริโภคใช้สอยปัจจัย
เหล่านี้ แล้วยังมัวเมาเพลิดเพลินติดสุขพักผ่อนหลับนอนเป็นอาการไม่เหมาะสมกับสมณะผู้บ าเพ็ญ
สมณธรรมเลยแม้แต่น้อยเลย การรู้จักอุปการคุณของบิณฑบาตเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่เราเหล่าภิกษุ           
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ควรตอบแทนด้วยการท าความเพียรเพ่ือบรรลุธรรม อันจักน าประโยชน์และความสุขให้เหล่าชน
ผู้สนับสนุน 

5) พิจารณาการที่ตนจะได้เป็นทายาทของพระสัทธรรมคือเมื่อเกิดปัญหาอันติดขัดต่อ
การท าความเพียร การพิจารณาถึงความเป็นทายาทธรรมในฐานะที่เราเป็นพุทธบุตรก็เป็นเรื่องที่ ควร
ท า เพราะถ้าเรามัวเกียจคร้านก็ไม่อาจรักษามรดกที่ตกทอดจากบรรพบุรุษไว้ได้ หรือไม่อาจท าให้
เจริญรุ่งเรืองได้ซึ่งตระกูลวงศ์ของเราคือเหล่าศากยบุตรมีหน้าที่อันส าคัญในการท าความเพียร          
จนบรรลุผล ซึ่งความเพียรนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกธรรมชิ้นส าคัญข้อหนึ่งในพุทธศาสนา 

6) พิจารณาถึงพระศาสดาผู้ประเสริฐ ผู้ตรัสรู้ธรรมคือในคราวท าความเพียรบางครั้ง
ทุกขเวทนาอันหนักแสนสาหัสต่าง ๆ เกิดขึ้นแล้วน าความล าบากมาให้การนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า 
และพระจริยาวัตรของพระองค์ ก็จะท าให้เกิดความเพียรเช่นกัน ถ้ามัวท้อแท้หดหู่อยู่เมื่อไรจะพ้นทุกข์
เพราะพระพุทธองค์ท าความเพียรขั้นอุกกฤต คือ เอาชีวิตเข้าแรกมาแล้ว ณ โคนต้นโพธิ์ไม้ตรัสรู้             
เป็นตัวอย่างและได้บรรลุตามที่ประสงค์มาแล้ว 

7) พิจารณาความยิ่งใหญ่แห่งชาติ หมายถึง ท่านให้พิจารณาถึงการที่เราได้มีโอกาสได้
เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและได้ยอมรับนับถือไว้เป็นสรณะคือเป็นที่พ่ึงของชีวิต อีกทั้งมี
โอกาสได้บรรพชาอุปสมบท และปฏิญาณตนเป็นพุทธบุตรตระกูลศากยวงศ์ การที่เราเกิดมาในตระกูล
ที่มีชื่อเสียงและฐานะถึงเพียงนี้ ภิกษุในพระพุทธศาสนา จัดว่าเป็นคนที่มีชาติตระกูลดีเป็นบัณฑิต คือ 
ตระกูลศากยวงศ์ ซึ่งวงศ์ของพระพุทธเจ้า ความประพฤติดีเป็นบัณฑิต ถึงแม้ก่อนบวชเกิดในชาติ
ตระกูลอะไรก็แล้วแต่ ครั้นเมื่อเข้าสู่บรรพชิตในพุทธศาสนาแล้ว จัดว่าศากยบุตรตระกูลเดียวกัน
ทั้งหมด โดยมีพระบิดาคนเดียวกันคือพระสมณโคดม เราเป็นชาติกษัตริย์ต้องมีมานะอย่างกษัตริย์จะ
ท าตัวดุจคนชั้นวรรณะต่ า ๆ ไม่ได้ กริยามารยาทต้องเรียบร้อย เราต้องมีขัตติยมานะ เราเข้มแข็ง     
ชาติตระกูลของเรามีความยิ่งใหญ่กล้าหาญด้วยความเพียรพยายาม 

8) การพิจารณาความยิ่งใหญ่แห่งสพรหมจารี ผู้มีความเพียรเช่นนี้ ก็ท าให้เกิด          
ความเพียรได้ การอาศัยสิ่งอ่ืนบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นปัจจัยอ่ืน เพ่ือเป็นเครื่องเทียบเคียง เพ่ือให้เกิด          
ความเพียรก็เป็นสิ่งที่ควรท า เพราะบางกรณีการที่บุคคลจะมีกัลยาณมิตรเป็นผู้คอยช่วยเหลือแนะน า
หรือเป็นแบบอย่างก็เป็นสิ่งที่ดี 

9) การเว้นบุคคลผู้เกียจคร้าน คือ พิจารณาเห็นโทษของความเกียจคร้านต่าง ๆ เช่น 
นึกถึง คติธรรมต่าง ๆ เช่นว่า “ประโยชน์ คือ ทรัพย์ย่อมล่วงเลยบุคคลผู้มักอ้างว่า หนาวนัก ร้อนนัก 
เป็นต้น ละทิ้งการงาน” แล้วคบคนมีความเพียรซึ่งถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดียิ่ง ลักษณะของคนเกียจ
คร้าน คือชอบมักมีข้ออ้างต่าง ๆ นานา ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่ท าความเพียรทางใจ ไม่ขยันท างาน          
ทางกาย จัดอยู่ในพวกท่ีคนที่หาความเจริญได้ยาก 

10) การเสวนากับบุคคลผู้มีความเพียรอันเริ่มแล้วคือการเข้าไปใกล้มอบตัวเป็นศิษย์รับ
โอวาทตามท่านผู้เจริญด้วยคุณมี สัปปุริสธรรม มีครูอาจารย์ เป็นต้น เพ่ือให้ได้รับการถ่ายทอด
คุณธรรมที่เหมาะสมต่อสภาวการณ์ 

11) ความน้อมจิตไปในวิริยะนั้นคือเมื่อพิจารณาถึงคุณของความเพียรในลักษณะ       
ต่าง ๆ เช่น นึกถึงว่า พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เป็นพระบรมครูได้ก็ด้วยความเพียร ด้วยคุณของ               
ความเพียรนั้น เราจึงมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาและได้ศึกษาหลักธรรมค าสอนหรือพิจารณาว่า
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การที่เราได้มีวันนี้ได้ก็ด้วยเหตุที่เรามีความเพียร แล้วย่อมมองเห็นคุณค่าของความเพียร ฉะนั้น             
การท าให้มาก ท าบ่อย ๆ ในความเพียรทั้งในทารงตรง คือ ปฏิบัติตามทันทีและการใช้โยนิโสมนสิการ 
คือ ใช้ปัญญาพิจารณา จนสามารถท าจิตใจให้มุ่งมั่นต่อความเพียร จนสามารถแสดงออกมาในอาการ             
ยืน เดิน นั่ง นอน อย่างผู้มีกล้าหาญในความเพียร 

นอกจากนี้ในคัมภีร์ปกรณ์วิสุทธิมรรค ได้กล่าวถึงสาเหตุเกิดความเพียรไว้เพ่ิมเติมจากคัมภีร์
อรรถกถาไว้อีก 2 ประการ คือ 

การบรรเทาถีนะและมิทธะด้วยการมนสิการถึง อาโลกสัญญาการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ และ
การอยู่ในที่โล่งแจ้ง 

การพิจารณาถึงอานุภาพของความเพียรชอบ 4 ประการ 
แนวทางการพิจารณาดังกล่าวนี้ ย่อมสามารถก าจัดและบรรเทาถีนะและมิทธะด้วยธรรม

ดังกล่าวมีอาโลกสัญญา เป็นต้น ตามที่กล่าวมานั้นถือว่าเป็นแนวทางให้เกิดความเพียรได้อีกเช่นกัน 
ส่วนการพิจารณาอานุภาพของความเพียรชอบทั้ง 4 นั้น พบว่า มีหลายขั้นหลายระดับ เช่น สามารถ
ท าคนธรรมดาให้กลายเป็นพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ได้ หรือท าคนใช้ให้เป็น
เศรษฐีได้ ช่วยคนใกล้ตายให้รอดพ้นได้ เป็นต้น 

สรุปว่า นอกจากธาตุเพียรทั้ง 3 ประการ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีเหตุเกิดที่มาจากธรรม 
11 ประการ อันเป็นปัจจัยภายในเป็นเหตุให้เกิดพละ ซึ่งเป็นธรรมที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
อันจะบรรเทาถีนะและมิทธะด้วยโยนิโสมนสิการ คือ การท าไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบคลายถึงธรรม 
11 ประการ 

2.4.2 ปัจจัยภายนอก 
ความเพียรนี้จะอ านวยผลได้มีประสิทธิภาพเต็มที่แก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างเป็น

งานเป็นการตามแนวทางที่ตรัสไว้แล้วนั้น จะต้องเกี่ยวข้องและอาศัยปัจจัยแวดล้อมภายนอกอ่ืน  ๆ   
อีกด้วย คือเป็นองค์ประกอบช่วยสนับสนุนความเพียร เช่น ปัจจัยแวดล้อมทางกาย ปัจจัยแวดล้อม
ทางธรรมชาติและสภาพทั่วไปทางสังคม พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญและกล่าวถึงปัจจัยแวดล้อม
ดั งกล่ า วนั้ น  อันมี ผลทั้ ง ต่ อการสร้ า งสรรค์ ชี วิ ตที่ ดี ง ามและการ เข้ าถึ งจุ ดหมายสู งสุ ด                       
ของพระพุทธศาสนา 
 
2.5 วิริยพละสนับสนุนให้เกิดขันติธรรม 

ขันติตามท่ีปรากฏในพุทธศาสนานั้นมี 3 ประเภท คือ 
1) ธีติขันติ คือ ความอดทนต่อการตรากตร าในการท างาน การประกอบอาชีพหรือ    

การเล่าเรียนศึกษา เป็นต้น 
2) อธิวาสนขันติ คือ อดทนต่อความเจ็บไข้ได้ปุวย ทนต่อเวทนาต่าง ๆ 
3) ตีติกขาขันติ คือ อดทนต่อความเจ็บใจ หรืออดทนต่อก าลังกิเลส 

ขันติธรรมเหล่านี้ย่อมมีความส าคัญต่อการท าความเพียรทั้งนั้น กล่าวคือ พละจะเป็นธรรมที่
สนับสนุนความเพียรทางกายหรือทางใจจะเป็นความเพียรทางโลกหรือทางธรรม ย่อมส าคัญต่อการ
ประกอบความเพียรเป็นอย่างยิ่ง การท าความเพียรถ้าขาดความก าลังและความอดทนอดกลั้นอุดหนุน
ผลย่อมเป็นไปได้น้อยหรือขาดประสิทธิภาพ 
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ฉะนั้น ขันติธรรมจึงมีความเหมาะสมกับความเพียรทุกระดับ แต่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ
ติกขาขันติว่า ในบรรดาขันติธรรมที่มนุษย์บ าเพ็ญเพ่ือแผดเผากิเลสนั้น ตีติกขาขันตินี้ดีเยี่ยมกว่า               
ขันติทุกชนิด ดังพุทธพจน์ว่า “ขนฺตี ปรม  ตโป ตีติกฺขา” ดังนั้น การประกอบความเพียรถ้ามีขันติ           
เป็นตัวหนุนแล้ว ย่อมท าให้การท าความเพียรประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดียิ่ง แต่การท า            
ความเพียรดังที่จะให้ผลดีและอันจะมีพ้ืนฐานอันยอดเยี่ยมนั้น ผู้ปฏิบัติสมควรที่จะกระท าความเพียรที่
สนับสนุนให้เกิดขันติธรรมทั้ง 3 ข้อดังที่กล่าวมาแล้ว เช่น ธีติขันติ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการ
ด ารงตน การด าเนินชีวิตหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชีวิตที่ดีงาม อธิวาสนขันติ              
เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาสังขาร ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่ย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกขณะ ส่วนตีติกขา
ขันติ เพื่อประโยชน์ในการทรงไว้ซึ่งธรรมอันเป็นพื้นฐานธรรมหนึ่ง ในการที่จะส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติต่อไป 

สรุปว่า หลักธรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อหนุนกับพละ 5 ในคัมภีร์พุทธศาสนา ขอบเขตและ
ความหมายของหลักธรรมที่เกื้อหนุนพละ 5 โดยได้แสดง “โพธิปักขิยธรรม” มาโดยล าดับซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ธรรม 37 ประการ ได้แก่ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 
5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 รวมทั้งได้แสดงธรรมอันเป็นข้าศึกของพละ 5 โดยกล่าวถึงนิวรณ์ 5 
มีถีนมิทธะ เป็นต้น 

พละ 5 นี้ คือก าลังหรือพลัง 5 ข้อ มีชื่อเช่นเดียวกันกับอินทรีย์ 5 คือ 1) สัทธาพละ 2) วิริยะ
พละ 3) สติพละ 4) สมาธิพละ 5) ปัญญาพละ และองค์ธรรมทั้ง 2 มีความเกี่ยวโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและ
กัน อันบุคคลสามารถปฏิบัติองค์ธรรมทั้ง 2 อันเป็นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติยังธรรม 
ที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นต่อไป 

สัทธาพละ ก าลังคือศรัทธา มีความหมายทางพระพุทธศาสนาว่า ความเชื่อมั่นและศรัทธา
ความตรัสรู้ของพระตถาคตพุทธเจ้า เมื่อย่อความเชื่อความศรัทธาลงก็เป็น 3 คือ พระปัญญาคุณ           
คุณคือความตรัสรู้จริง พระวิสุทธิคุณ คุณคือความบริสุทธิ์จริง พระกรุณาธิคุณ คุณคือพระกรุณาจริง 
เพราะมีข้อนี้ชาวโลกจึงได้รับประโยชน์จากความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้รู้องค์ธรรมที่ทรงสั่งสอน 
แล้วน ามาปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์ตามที่ปรารถนา เป็นประโยชน์ปัจจุบันในโลกนี้บ้าง ประโยชน์           
ภายหน้าในโลกหน้าบ้าง หรือเป็นประโยชน์ในระหว่างโลกทั้งสองบ้าง อันเป็นฝุายโลกิยะเกี่ยวกับโลก
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอันเรียกว่า ปรมัตถประโยชน์ ที่น าให้พ้นโลก พ้นกิเลส พ้นอาสวะ              
ย่อมได้พบกับความบริสุทธิ์กาย วาจาและใจ 

วิริยะพละ ก าลังคือความเพียร ก็ตรัสอธิบายไว้โดยมากว่าเริ่มความเพียรเพ่ือละอกุศล
ทั้งหลาย เพ่ือท ากุศลทั้งหลายให้เกิดขึ้น มีก าลังไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่ว่าก็มีอรรถคือ
เนื้อความถึงความเพียรเพื่อละอกุศลและเพ่ือท ากุศลให้เกิดข้ึน หรือว่าความเพียรที่เป็น สัมมัปปธาน 4 
ก็เช่นเดียวกัน 

สติพละ ก าลังคือสติ กล่าวได้ว่ามีสติประกอบด้วยสติอันเป็นเครื่องรักษาตน ระลึกนึกได้ถึง
การที่ท าค าที่พูดแม้นานได้ ระบุเอาสติปัฏฐานทั้ง 4 ก็มีความอย่างเดียวกัน สมาธิพละ ก าลังคือสมาธิ 
กล่าวได้ว่าสมาธิคือการวางอารมณ์ สมาธิได้  จิตเอกัคคตา คือ ความที่จิตมียอดเป็นอันเดียวคือมี
อารมณ์เป็นอันเดียว 

ปัญญาพละ ก าลังคือปัญญา กล่าวถึงปัญญาในพระพุทธศาสนานั้น มุ่งถึงปัญญาที่รู้ถึง           
ความเกิด ความดับแห่งสังขารทั้งหลายจึงเป็นปัญญาที่เจาะแทงลงไปเห็นความเกิดดับ เจาะแทง         
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ความหลง เจาะแทงอวิชชาความไม่รู้ เมื่อเจาะแทงโมหะอวิชชาได้ ปัญญาก็ได้เห็นความเกิดดับใน
สังขารทั้งหลาย เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นปัญญาที่ท าให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้ เป็นปัญญาที่มุ่งหมายใน
พระพุทธศาสนา เป็นปัญญาเห็นในอริยสัจ 4 คือ กองทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับกองทุกข์             
ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกองทุกข์ 
 
2.6 ความส าคัญของการพัฒนาพละ 5 ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
 การพัฒนาพละ 5 ให้เกิดมีขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมกัน เพราะทุกคน 
มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญาอยู่แล้วในดวงจิตของตนเอง65 เพียงแต่รอการพัฒนาให้มีก าลัง
เท่านั้น สิ่งส าคัญต้องลงมือปฏิบัติ เพราะหลักการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ           
หลักพละนี้เป็นภาคปฏิบัติ แม้จะศึกษารู้ในทฤษฎี (ปริยัติ) มามากเป็นอย่างดี แต่ถ้าขาดการน าไป
พิสูจน์ โดยการปฏิบัติให้เห็นจริงตามค าสอนจนเกิดผล (ปฏิเวธ) ก็ไม่นับว่าเป็นการศึกษาที่ถูกต้อง       
ตามหลักพระพุทธศาสนา การปฏิบัติเ พ่ือพัฒนาให้องค์ธรรมทั้ง 5 มีก าลังจึงเป็นสิ่งส าคัญ66                   
ดังทีพ่ระพุทธองค์ตรัสถึงความส าคัญของการพัฒนาพละ 5 ไว้ในภาวนาสูตรว่า 

เมื่อไม่ได้เจริญพละ 5 แม้ตั้งความปรารถนาให้จิตของตนหลุดพ้นจาก          
อาสวะทั้งหลาย ก็ตามแต่สิ่ งนั้นก็อาจเป็นไปได้ เปรียบเหมือนแม่ไก่มี ไข่อยู่            
แม้จะตั้งความปรารถนาให้ลูกไก่ใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากท าลายกระเปาะไข่
ออกมาได้โดยสวัสดี แต่สิ่งนั้นก็ไม่อาจเป็นไปได้ เพราะแม่ไก่กกไข่ ไม่ดี ให้ความ
อบอุ่นไม่ดี ฟักไม่ดี แต่ถ้าหมั่นเจริญพละ 5 อยู่แม้ไม่ได้ตั้งความปรารถนาให้จิตของ
ตนหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย แต่สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นได้ เปรียบเหมือน แม่ไก่มีไข่อยู่            
แม้จะไม่ตั้งความปรารถนาให้ลูกไก่ใช้ปลายเล็บเท้า หรือจะงอยปากท าลายกระเปาะ 
ไข่ออกมาได้โดยสวัสดี แต่สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นได้ เพราะแม่ไก่กกไข่ดีแล้ว ให้ความอบอุ่นดี
แล้วฟักดีแล้ว67  

 2.6.1 ความส าคัญของพละ 5 ในฐานะองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ 
 หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ส่วนหนึ่งตรัสสอนให้ปุถุชนปฏิบัติเพ่ือด าเนินชีวิตอยู่
กับทางโลกอย่างเป็นสุข เรียกว่า โลกียธรรม อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนส าคัญมีไว้เพ่ือให้พุทธสาวกที่
ต้องการเดินตามรอยพระพุทธเจ้า ไปให้ถึงที่สุดปลายทางคือความพ้นทุกข์ เรียกว่า โลกุตตรธรรม   
อันเป็นธรรมที่ท าให้สัตว์โลกพ้นไปจากสังสารวัฏคือโพธิปักขิยธรรม หมายถึง ธรรมที่ฝักฝุายแห่ง              
การตรัสรู้ ประกอบด้วย 37 ประการ ได้แก่ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5            
พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 868  

                                                           
65 พระธรรมบาลเถระ (พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและอธิบาย), สัจจสังเขป, (กรุงเทพมหานคร : ไทยราย-

วันการพิมพ์, 2548), หน้า 131. 
66 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, (กรุงเทพมหานคร : สร้างสวรรค์บุ๊คส์, 2549), 

หน้า 163. 
67 องฺ.สตฺตก. 23/71/156-158. 
68 ขุ.ป. 31/43/511. 



 
42 

 

 องค์ธรรมทั้งหมดในโพธิปักขิยธรรมมีความส าคัญมาก เพราะเป็นธรรมที่เกื้อหนุนแก่
อริยมรรค เป็นทางแห่งสันติ น าไปสู่ความสงบ เป็นอมตธรรม69 เป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ตนในพระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “ธรรมเหล่านี้ควรศึกษาและปฏิบัติโดยเจริญท าให้
มาก เพ่ือเกื้อกูลและอนุเคราะห์ชาวโลกให้เกิดประโยชน์สุขในมวลมนุษย์”70  
 ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวเอาไว้ใน มัคคกถาว่า พละ 5 คือ มรรคอันเป็นเหตุเพ่ืออุปถัมภ์
สหชาตธรรม เพ่ือครอบง ากิเลสทั้งหลาย เพื่อความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวธ เพ่ือความตั้งมั่นแห่ง
จิต เพ่ือความผ่องแผ้วแห่งจิต เพ่ือบรรลุธรรมวิเศษ เพื่อรู้แจ้งธรรมอันยิ่ง เพื่อตรัสรู้สัจจะ เพ่ือให้จิตตั้ง
มั่นอยู่ ในนิ โรธ 71 โดยพละ 5 นี้ จั ดเป็นโยคะอันยอดเยี่ยม 72 เป็นสภาวธรรมที่ เป็นกุศล73                 
หากไม่มีแก่บุคคลใดกิเลสทั้งหลายย่อมเข้าครอบครอง74 หรือถ้ามีแล้วไม่ได้ท าให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป              
จิตของผู้ปฏิบัติก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากอาสวะได้75  
 การเจริญวิปัสสนาองค์ธรรมในโพธิปักขิยธรรมจะเจริญขึ้นมาเป็นล าดับโดยเริ่มต้นมาจาก  
สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรค 8 เพราะธรรมเหล่านี้
ย่อมด าเนินไป ผ่องใส ตั้งมั่น หลุดพ้นไปโดยความเป็นอันเดียวกัน ไม่มีความวิวาทขัดแย้งกัน76                  
มีรสเป็นอย่างเดียวกัน คือ เมื่อเจริญธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งในโพธิปักขิยธรรม องค์ธรรมที่เหลือ
เหล่านั้นก็มีรสเป็นอย่างเดียวกัน77 เป็นไปเพ่ือวิมุติ หลุดพ้นจากิเลสต่าง ๆ78 ดังนั้น การพัฒนา ศรัทธา 
วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ให้มีก าลังเป็นพละ 5 จึงมีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่
อริยมรรค ซึ่งน าไปสู่การตรัสรู้ได้ 

2.6.2 ความส าคัญของพละ 5 ในฐานะเป็นเครื่องมือละกิเลส 
 ในสัพพาสวสูตร เป็นพระสูตรที่ อธิบายถึงการละอาสวะกิ เลสทั้ งหลายครบถ้วน              
โดยสอนวิธีการละอาสวะกิเลสเอาไว้ 7 วิธี คือ 

1) การละอาสวะด้วยทัสสนะ 
2) การละอาสวะด้วยสังวร 
3) การละอาสวะด้วยการพิจารณาก่อนการใช้สอย 
4) การละอาสวะด้วยการอดกลั้น 
5) การละอาสวะด้วยการเว้น 
6) การละอาสวะด้วยบรรเทา 

                                                           
69 ขุ.ม. 29/150/410. 
70 ที.ม. 10/184/130-131. 
71 ขุ.ป. 31/237/401-404. 
72 ส .ม. 19/528/342-343. 
73 อภิ.สงฺ. 34/1/27. 
74 ขุ.ม. 29/5/16. 
75 ส .ข. 17/101/192-195. 
76 ขุ.ม. 29/45/160. 
77 ขุ.ป. 31/27/36-40. 
78 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค 2 ตอน 2 ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 150-151. 
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7) การละอาสวะด้วยการภาวนา คือ เจริญโพชฌงค์ 7 ประการ79  
 วิธีการละอาสวะด้วยทัสสนะนั้นเป็นวิธีการที่ส าคัญ ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสสอนธรรมที่ไม่ควร
กระท าไว้ในใจอันเป็นเหตุให้เกิดความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ ) เช่น การค้นหาค าตอบของปัญหาว่า 
อดีตชาติและอนาคตชาติมีจริงหรือไม่  อันท าให้ เกิดการยึดมั่นว่าอัตตาหรือตัวตนเรามีอยู่               
ก่อความเดือดร้อนเป็นกิเลสร้อยรัดไม่พ้นจากทุกข์ พระพุทธองค์จึงตรัสสอนธรรมที่ควรกระท าไว้ในใจ 
ได้แก่ อริยสัจ 4 อันเป็นทางท าให้ละสักกายทิฏฐิ การละอาสวะด้วยวิธีที่หนึ่ง คือ โสดาปัตติมรรค และ           
การละอาสวะด้วยวิธีสุดท้าย คือ การภาวนา ทั้งสองวิธีนี้เป็นการละแบบสมุจเฉทปหาน คือ การละได้
อย่างเด็ดขาด อีก 5 วิธีที่เหลือไม่ใช่การละชนิดเด็ดขาด แต่เป็นการละแบบข่มไว้ชั่วคราวท าให้กิเลส
ต่าง ๆ อ่อนแรงลง ยิ่งข่มไว้ได้นานเท่าไรกิเลสก็ยิ่งอ่อนแรงมากเท่านั้น เมื่อกิเลสทั้งหลายอ่อนแรงลง
มากแล้ว การละด้วยมรรคคือการละด้วยวิธีที่หนึ่งและวิธีสุดท้ายจะสามารถท าได้ง่ายขึ้น80             
 วิธีการละอาสวะตั้งแต่วิธีที่ 2 ถึงวิธีที่ 6 นั้น คือ การละอาสวะด้วยการเว้น จัดเป็นสีลสังวร 
(ปาฏิโมกข์สังวร) การละอาสวะด้วยการบรรเทาจัดเป็นวิริยสังวร (อาชีวปาริสุทธิ) การละอาสวะด้วย
การสังวรจัดเป็นสติสังวร (อินทรีย์สังวร) การละอาสวะด้วยการพิจารณาก่อนใช้สอยจัดเป็นญาณสังวร 
การละอาสวะด้วยการอดกลั้นจัดเป็นขันติสังวร รวมเรียกว่า สังวร 5 หมายถึง การส ารวม การระวัง
ปิดกั้นบาปอกุศล81 ประกอบกับในคัมภีร์วิมุตติมรรคได้อธิบายศีล 4 ประเภท (ปาริสุทธิศีล 5) การละ
อาสวะกิเลสตั้งแต่วิธีที่ 2 ถึงวิธีที่ 6 ในข้างต้น ก็คือการละด้วยองค์ธรรมในพละ 5 นั่นเอง เนื่องจาก
ค าอธิบายในคัมภีร์ระบุว่า ปาฏิโมกขสังวรศีลพึงรักษาด้วยศรัทธาแรงกล้า อาชีวปาริสุทธิศีลพึงรักษา
ด้วยวิริยะแรงกล้า อินทรียสังวรศีลพึงรักษาด้วยสติแรงกล้า ปัจจยสันนิสสิตศีลพึงรักษาด้วยปัญญาแรง
กล้า อนึ่ง อินทรีย์สังวรศีลจัดอยู่ในสมาธิขันธ์ด้วย82 และขันติสังวรจัดอยู่ในอธิจิตตสิกขา อันหมายถึง 
ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิตเพ่ือให้เกิดสมาธิอย่างสูงหรือการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงมี
ขันติเป็นคุณธรรม83  
 สรุปว่า วิธีละกิ เลสในสัพพาสวสูตร ก็คือการปฏิบัติด้วยองค์ธรรมพละ 5 นั่น เอง               
ดังนั้น ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ  ปัญญา ที่อบรมจนมีก าลังเป็นพละ 5 จึงมีความส าคัญในฐานะ           
เป็นเครื่องมือละกิเลส ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ที่เจริญแล้วย่อมเป็นไป             
เพ่ือละสังโยชน์ เพ่ือถอนอนุสัย เพ่ือความสิ้นอาสวะ”84  
 

                                                           
79 ม.มู. 12/14-28/17-26.     
80 ชาญ สุวรรณวิภัช, วิมุตติมรรค, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), 

หน้า 164-180. 
81 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทุกข์ส าหรับเห็น สุขส าหรับเป็น, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 2546), 

หน้า 178. 
82 พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, วิมุตติมรรค, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศยาม, 

2541), หน้า 23-24. 
83 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 363. 
84 ส .ม. 19/513/534-346. 
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2.7 ความส าคัญของพละ 5 ในฐานะเป็นตัววัดความแตกต่างของอริยบุคคล 
อินทรีย์ 5 หรือ พละ 5 เป็นหลักธรรมที่เป็นทั้งเครื่องวัดความพร้อม และบางชี้ความก้าวหน้า

ของบุคคลในการปฏิบัติธรรม85 ในพุทธพจน์แสดงปฏิปทา 4 ว่าด้วยแนวการปฏิบัติธรรมของบุคคลที่
แตกต่างกันไป 4 ประเภท คือ 1) บางพวกปฏิบัติด้วยความยากล าบากทั้งยังรู้ได้ช้า 2) บางพวกปฏิบัติ
ล าบากแต่ก็รู้ได้เร็ว 3) บางพวกปฏิบัติด้วยความไม่ล าบากแต่รู้ได้ช้า และ 4) บางพวกปฏิบัติด้วย 
ความไม่ล าบากทั้งยังรู้ได้เร็ว ซึ่งปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดให้รู้ช้าหรือรู้เร็วก็คือ อินทรีย์ 5 ถ้าอินทรีย์ 5 
อ่อนไปก็บรรลุธรรมได้ช้า ถ้าอินทรีย์ 5 แก่กล้าก็บรรลุธรรมได้เร็ว86  

ความพรั่งพร้อมและความหย่อนของอินทรีย์ 5 นี้ เป็นเครื่องวัดความส าเร็จเป็นอริยบุคคล 
ขั้นต่าง ๆ ทั้งหมด กล่าวคือ บุคคลเป็นพระอรหันต์เพราะอินทรีย์ 5 ประการเต็มบริบูรณ์ อินทรีย์ 5               
อ่อนกว่าพระอรหันต์ก็เป็นพระอนาคามี อ่อนกว่าพระอนาคามีก็เป็นพระสกทาคามี อ่อนกว่านั้นก็     
เป็น พระโสดาบันประเภทธรรมานุสารี อ่อนกว่านั้นอีกก็เป็นพระโสดาบันประเภทสัทธานุสารี              
อนึ่ง ส าหรับผู้ปฏิบัติที่ยังไม่บรรลุโสดาปัตติผลนั้น มีอินทรีย์ 5 อ่อนกว่าพระโสดาบัน87 เรียกว่า ผู้มี
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ได้แก่ โสดาปัตติมรรค อัญญินทรีย์ ได้แก่ โสดาปัตติผลถึงอรหัตตมรรค 
อัญาตาวินทรรีย์ ได้แก่ อรหัตตผล  

นอกจากนี้ ยังมีการวัดความแตกต่างของบุคคลในกรณีที่อินทรีย์ตัวใดตัวหนึ่งมีก าลังเด่นชัด
มากกว่าอินทรีย์ตัวอ่ืน ๆ เช่น ถ้าสัทธินทรีย์มีประมาณยิ่ง บุคคลนั้นจัดเป็นโสดาปัตติมรรคที่เรียกว่า 
สัทธานุสารี เมื่อบรรลุโสดาปัตติผลจึงกลายเป็นสัทธาธิมุต ถ้าสมาธินทรีย์มีประมาณยิ่งบุคคลที่บรรลุ
ทั้งโสดาปัตติมรรคและโสดาปัตติผล เรียกชื่อเหมือนกันว่า กายสักขี ถ้าปัญญินทรีย์มีประมาณยิ่ง 
บุคคลนั้นจัดเป็นโสดาปัตติมรรคท่ีเรียกว่า ธรรมานุสารี เมื่อบรรลุโสดาปัตติผลจึงกลายเป็นทิฏฐิปัตตะ 
หมายถึง พระอริยบุคคลผู้บรรลุโสดาปัตติผลขึ้นไป มีสัมมาทิฏฐิ เข้าใจอริยสัจถูกต้อง88  

สรุปว่า พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับการพัฒนาตน โดยวัดคุณค่าของบุคคลที่            
ความพรั่งพร้อมของก าลัง ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา มิใช่วัดความดีความชั่วที่ตระกูลหรือ          
ชนชั้นวรรณะ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติโลกุตตรธรรม คือ พละ 5 อันเป็นอริยะว่าเป็นทรัพย์           
ของบุคคล89 ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า ความแตกต่างของศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา              
ท าให้เกิดความแตกต่างแห่งผลในการปฏิบัติ และเป็นเครื่องก าหนดประเภทของอริยบุคคล90  
 
 
 
 
                                                           

85 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎกหมวดศึกษาศาสตร์ , (กรุงเทพมหา-
นคร : ธรรมสภา, 2543), หน้า 875-876. 

86 องฺ.จตุกฺก. 21/161/226. 
87 ส .ม. 19/488/299. 
88 ขุ.ป. 31/221/369. 
89 ม.ม. 13/441/552. 
90 ส .ม. 19/482/293. 
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2.8 ความส าคัญของการพัฒนาพละ 5 กับการพัฒนาตนในพระพุทธศาสนา 
หลักการพัฒนาตนในพระพุทธศาสนาคือการพัฒนาจิตใจ91 เป็นการยกจิตของตนขึ้นสู่

ระดับสูงเหนืออ านาจของกิเลสทั้งปวงหรือเป็นการฝึกฝนตนเอง การอบรมตนเอง การท าตนเอง         
ให้เจริญขึ้น ให้ประเสริฐขึ้น92 โดยอาศัยพละ 5 เป็นหลักธรรมส าคัญในฐานะหลักปฏิบัติสู่จุดมุ่งหมาย           
ขั้นต่าง ๆ ของชีวิต93 พัฒนาเพ่ือให้เกิดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติ            
เป็นพื้นฐาน เป็นไปเพื่อบรรลุประโยชน์และอ านวยให้เกิดสภาพชีวิต สภาพสังคมที่เกื้อกูลแก่การบรรลุ
จุดหมายเช่นนั้น94 

การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเน้นความส าคัญของการพัฒนาตนเป็นอย่างมาก 
พระพุทธศาสนายกย่องผู้ที่พัฒนาตนว่าเป็นบุคคลสูงสุด ดังที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญผู้ปฏิบัติว่า 
ถึงแม้จะประสบทุกข์จากการภาวนา แต่ก็ประเสริฐกว่าบุคคลที่เสวยสุขจากเกียรติยศชื่อเสียงและ         
เงินทอง95 และทรงเปรียบเทียบบุคคล 2 จ าพวก ที่มีกิเลสเบาบางเหมือนกัน แต่ต่างกันคือบุคคลใดที่รู้
ว่าตนเองมีกิเลสเบาบาง ทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้ประเสริฐ ส่วนบุคคลใดที่ไม่รู้แม้ว่าตนเองจะมีกิเลสเบา
บางแล้วก็ตาม ทรงต าหนิว่าเป็นผู้ต่ าทราม เพราะขาดความเพียรเพ่ือละกิเลส ยังคงเป็นผู้มีราคะ 
โทสะ โมหะ มีจิตเศร้าหมองขณะตายไป96 โดยนัยนี้จะเป็นผู้ประเสริฐได้ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติแล้ว
เท่านั้น97 ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์”98 ซึ่งการปฏิบัติธรรมที่ถูกทาง 
จะต้องน าเอาธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจริง ถ้าไม่น าเอาธรรมมาใช้               
การด าเนินชีวิตก็อาจจะผิดพลาด อาจจะไขว้เขวหลงไปในทิศทางท่ีเกิดความเสื่อม ความพินาศ99  

การท าชีวิตให้ได้ดีและมีความสุข ต้องอาศัยการพัฒนาพละ 5 ด้วยการฝึกฝนบ่อย ๆ จิตใจ  
จึงจะมีก าลังมากพอที่จะต้านสิ่งเลวร้ายได้ สามารถควบคุมใจให้คิดแต่เรื่องดี ไม่พ่ายแพ้ให้กับกิเ ลส
ร่างกายก็จะรับแต่ค าสั่งที่ดี ส่งผลให้ชีวิตไม่ตกต่ า แต่ถ้าไม่เคยฝึกฝนก าลังใจให้เกิดขึ้น ก าลังใจก็จะ
อ่อนแอ เมื่ อมีสิ่ ง ไม่ดี ต่ าง  ๆ มากระทบใจที่มีก าลั ง อ่อนก็จะไม่สามารถต้ านทานไหว100                     

                                                           
91 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), หลักแม่บทของการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา-

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547), หน้า 7. 
92 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, อ้างแล้ว, หน้า 4. 
93 พระพรหมโมลี (วิลาส าณวโร), วิปัสสนาทีปนี, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสามัคคีสาร, 2539),              

หน้า 80-81. 
94 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสุขท่ีแท้จริง, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2543),  

หน้า 60. 
95 องฺ.สตฺตก. 23/72/158-165. 
96 ม.มู. 12/57/44. 
97 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), รู้หลักก่อนแล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

พิมพ์สวยจ ากัด, 2547), หน้า 77-78. 
98 ขุ.ธ. 25/321/133. 
99 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสื่อ

ตะวัน, 2546), หน้า 2-5. 
100 สนอง วรอุไร, ท าชีวิตให้ได้ดีและมีสุข, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อมรินทร์, 2549), หน้า 148-

149. 
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เกิดสภาวะทุกข์ที่เป็นความบีบคั้นขัดแย้งภายในจิตใจ เนื่องจากไปสัมพันธ์กับธรรมชาติด้วยภาวะที่
ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่รู้ทันความจริงของสิ่งนั้น ๆ คือ อวิชชา มีความอยากและไม่อยากต่อสิ่งนั้น 
โดยไม่รู้ทันความจริงของมัน คือ ตัณหา จบด้วยการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นให้เป็นไปอย่างที่ตนต้องการ 
คือ อุปาทาน ปัญหาจึงเกิดขึ้นกับชีวิตตนเองทันทีเพราะสภาวะทุกข์ในธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมดา 
ถูกแปรสภาพกลายมาเป็นทุกข์ที่เกิดจากการปรุงแต่งในใจของคน101  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายหลักพัฒนาตนมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อม
ว่า ท่ามกลางธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ที่ไม่มีความมั่นคง มนุษย์ต้องดิ้นรนต่อสู้เพ่ือความอยู่รอด
แสวงหาเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต หลีกหนีและก าจัดสิ่งที่ เป็นปฏิปักษ์ เมื่อไม่รู้สภาวะที่แท้จริง            
ของธรรมชาติ ก็ยึดมั่นต่อสิ่งที่ตนใฝุเพ่ือสนองความอยาก ทุ่มเทคุณค่าให้แก่สิ่งเหล่านั้น มองเห็นผู้อ่ืน          
เป็นตัวขัดขวางหรือผู้แย่งชิง ท าให้ เกิดความหวงแหน ความชิงชัง เกิดการแข่งขันแย่งชิง             
การเบียดเบียน ครั้นได้รับการฝึกฝนพัฒนาตนจนเกิดสัมมาทิฏฐิเข้าใจสภาวะที่แท้จริงของโลกและ
ชีวิตว่าล้วนเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย โลกธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ถาวร ไม่อาจเข้าไป
ครอบครองเอาไว้ได้จริงแก่ชีวิต ชีวิตทั้งหลายเป็นอยู่ได้ก็ต้องสัมพันธ์พ่ึงพาอาศัยกันเป็นเพ่ือนร่วมเกิด 
แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งสิ้น ต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน การรู้และเข้าใจถึงสภาวะเช่นนี้              
เพ่ือให้รู้จักวางใจ วางท่าทีต่อโลกต่อชีวิตและต่อเพ่ือนมนุษย์ได้ถูกต้อง ท าให้จัดระบบการตีค่า          
ในทางความคิดใหม่ เปลี่ยนจากใช้ตัณหาหันมาใช้ปัญญาเป็นเครื่องวัดค่า รู้ว่าอะไรเป็นคุณค่าแท้จริง
ส าหรับชีวิต รู้จักท าจิตใจให้เป็นอิสระเบิกบานบรรเทาความโลภ โกรธ หลง ลดการแย่งชิงเบียดเบียน
และลดปัญหาทางศีลธรรม เพราะมีฐานมั่นคงอยู่ภายใน102  

2.8.1 เพื่อค้นพบความสุขแท้จริงที่ปราศจากการเบียดเบียน 
การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นการพัฒนาตามล าดับ โดยหวังผลที่เกิดขึ้นในแง่

ความสุข ซึ่งจ าแนกได้เป็น 3 ขั้น คือ สามิสสุข เป็นความสุขที่อิงอาศัยอามิส ต้องอาศัยวัตถุมา          
เป็นเครื่องปรนเปรอ แต่อยู่ในขอบเขตที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อ่ืน เมื่อพัฒนาตนเองขึ้นสามารถมีความสุข
ที่ประณีตกว่า เป็นความสุขในระดับจิตใจ ได้ตามล าพังตนเองโดยไม่ต้องอาศัยอามิส เป็นสุขที่          
เกิดจากสมาธิภาวนา มีจิตใจที่สงบ สดชื่น ผ่อนคลาย เอิบอ่ิม ผ่องใส แต่ความสุขระดับนี้เป็นสุข
ชั่วคราวเกิดขึ้นได้เฉพาะช่วงที่อยู่ในสมาธิ เมื่อพัฒนาต่อไปอีกก็เข้าสู่ขั้นของปัญญา จนกระทั่งถึงที่สุด
จิตหลุดพ้นจากกิเลสสิ้นเชิง เป็นสุขที่ไม่อิงอามิสและไม่จ ากัดกาลเวลา เพราะมีความรู้เท่าทันต่อ          
ความจริงของโลกและชีวิต ไม่ถูกกระแสความทุกข์ของธรรมชาติมาบีบคั้น มีแต่ความเบิกบานผ่องใส
สงบสบายที่เป็นปัจจุบันทุกขณะ เมื่อคนรู้จักนิรามิสสุขคือสุขที่ไม่อิงอามิส ก็จะมีอิสระมากขึ้น เพราะ
มีความสุขอยู่ล าพังตัวเองได้แล้ว เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมไม่ให้ท าสิ่งชั่วร้าย หรือเที่ยวแย่งชิงวัตถุของ
ผู้อ่ืน ฉะนั้น การพัฒนาทางจิตใจที่มีความสุขมากขึ้นจึงกลับเป็นการลดการเบียดเบียนลงท าให้มี

                                                           
101 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 27. 
102 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎกหมวดศึกษาศาสตร์ , อ้างแล้ว,             

หน้า 747-748. 
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จริยธรรมที่ดีขึ้นทางสังคมโดยอัตโนมัติ103 ซึ่งมีพระพุทธพจน์แสดงความส าคัญของการพัฒนาพละ 5 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจให้เกิดมีเมตตาลดการเบียดเบียนลง ดังนี้ 

ผู้ใดที่เจริญเมตตาน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธา ประคองความเพียร ตั้งสติไว้มั่น ตั้งจิตไว้มั่น             
รู้ชัดด้วยปัญญาว่า การไม่ผูกเวรแก่สัตว์ แผ่ความรักไปสู่สัตว์ทั้งปวงด้วยการเว้นจากความบีบคั้นสัตว์   
เว้นการฆ่า เว้นการท าให้เดือดร้อน เว้นความย่ ายี เว้นการเบียดเบียนและปรารถนาให้สัตว์ทั้งปวง   
จงมีตนเป็นสุขอย่ามีตนเป็นทุกข์ จิตของผู้นั้นย่อมพ้นจากพยาบาทและกิเลสที่กลุ้มรุมจิตเป็นเจโต
วิมุตติด้วยเมตตา เรียกว่า เมตตาเจโตวิมุตติที่อบรมด้วยการปฏิบัติ การเจริญท าให้มาก ด้วยพละ 5104 
และควรเจริญพละ 5 ให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้เกิดปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายจะ
สิ้นไปด้วยปัญญา105  

2.8.2 เพื่อความเป็นอิสระสามารถพึ่งตนเองได้ 
การปฏิบัติ พัฒนาพละ 5 เ พ่ือให้ เกิดปัญญาเป็นสิ่ งส าคัญยิ่ ง ในพระพุทธศาสนา              

เพราะจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในตัวเอง เริ่มจากเปลี่ยนแปลงจิตใจ คลายความยึดมั่นถือ
มั่นในโลกธรรม (ลาภ, เสื่อมลาภ, ยศ, เสื่อมยศ, สรรเสริญ, นินทา, ความสุข, ความทุกข์) ที่อยู่ภายใต้
อ านาจแห่งความโลภ โกรธ หลง จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ปลดปล่อยตัวเอง           
จากพันธนาการของระบบบริโภคนิยม และพัฒนาต่อไปสู่เปูาหมาย คือ การหลุดพ้นจากกิเลส             
ซึ่ งต้องอาศัยการศึกษาปฏิบัติอย่างไม่หวั่นไหวต่อเปูาหมายในทุกระดับของการฝึกตน106            
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตโดยอาศัยตัณหาน้อยลงตามล าดับ จนกระทั่งหมดอวิชชา ตัณหา อุปาทาน107 
เกิดคุณสมบัติพ่ึงตนเองได้ อันเป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนาตน ซึ่งมีความอิสระไม่ต้องคอยพ่ึงพาขึ้น
ต่อคนอ่ืน รวมถึงการไม่พ่ึงพาขึ้นต่อวัตถุมากเกินไปด้วย108 เพราะฉะนั้น อิสรภาพที่ส าคัญมากอย่าง
หนึ่งจึงหมายถึงการมีความสามารถที่จะมีความสุขในตัวเองได้มากขึ้นโดยไม่ต้องพ่ึงพาการเสพวัตถุ 
(กาม) ซึ่งจะท าให้ลดความแย่งชิงเบียดเบียนกันในสังคม พร้อมกันนั้น เมื่อได้พัฒนาตนให้มี
ความสามารถมากขึ้นแล้ว นอกจากจะสร้างความสุขที่เป็นอิสระท าให้ชีวิตของตนเองดีขึ้น ยังสามารถ
เกื้อกูลแก่ผู้อื่นหรือแก่สังคมได้มากข้ึนด้วย109 ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า 

ผู้ใดไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้คอยกังวลว่า สิ่งนี้ของเรา สิ่งนี้ของคนอ่ืน ผู้นั้นย่อม   
ไม่เศร้าโศกไม่ละโมบ เพราะไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเรา หรือเราไม่มีสิ่งของเหมือน
อย่างเขากลายเป็นบุคคลผู้ไม่ริษยา ไม่ติดใจ ไม่หวั่นไหว เป็นผู้สม่ าเสมอในที่ทั้งปวง 
เมื่อเป็นผู้ไม่หวั่นไหว มีความรู้แจ้งชัด จึงปราศจากความรู้สึกปรุงแต่งใด ๆ เลิกร าพึง

                                                           
103 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถานการณ์พุทธศาสนา พลิกหายนะเป็นพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธพิุทธธรรม, 2536), หน้า 54-58. 
104 ขุ.ป. 31/23/463. 
105 ส .ม. 19/513/325. 
106 บรรจง นะแส, งานพัฒนาคือการปลดปล่อย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โกมลคีมทอง, 2546),  

หน้า 34-37. 
107 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 29.       
108 ก่องแก้ว เจริญอักษร, การพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 25-36. 
109 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทุกข์ส าหรับเห็น สุขส าหรับเป็น, อ้างแล้ว, หน้า 71. 
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ร าพันแล้ว จึงมองเห็นแต่ความปลอดโปล่ง (อิสระ) ในที่ทุกสถาน110 ดังนั้น เมื่อรู้จัก
พิจารณารู้เท่าทันตามความเป็นจริงว่าโลกธรรมที่เกิดขึ้นแก่คนทั้งหมดนี้ ล้วนไม่เที่ยง 
ไม่มั่นคง มีความแปรผันเป็นธรรมดา โลกธรรมนั้นย่อมครอบง าจิตไม่ได้ จึงไม่ยินดี
หลงใหลมัวเมาเคลิ้มไปตามอารมณ์หรือสิ่งที่น่าปรารถนา ไม่ขุ่นมัวหม่นหมองคลุ้ม
คลั่งไป เพราะอารมณ์หรือสิ่งที่ไม่ต้องการ ยิ่งกว่านั้น สาวกอาจใช้โลกธรรมเหล่านั้น           
ให้เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนในการพัฒนาตน เป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ความดี
งามและบ า เ พ็ญคุณประโยชน์ ให้ยิ่ งขึ้น ไป เรากล่ าวว่ า  หลุดพ้นจากทุกข์             
เป็นผู้รู้แจ้งชัดโดยชอบได้111  
2.8.3 เพื่อแก้ความเข้าใจที่ผิดพลาดต่อพระพุทธศาสนา 
ความเข้าใจผิดที่ว่า พระพุทธศาสนาให้มองโลกในแง่ร้าย สอนให้มองชีวิตมีแต่เรื่องเป็นทุกข์

ทั้งนั้น ซึ่งหากจะกล่าวแล้ว สาเหตุที่ท าให้เกิดความเข้าใจเช่นนั้น เป็นเพราะความไม่รู้ในกิจ               
ของอริยสัจ 4112 ที่ว่าด้วยหน้าที่ต่อทุกข์คือต้องรู้เท่าทันความทุกข์ ไม่ใช่มีหน้าที่เป็นผู้อยู่ในความทุกข์ 
เมื่อฝึกปฏิบัติ (มรรม) จนรู้เข้าใจเท่าทันสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (ทุกข์และสมุทัย) ก็จะสามารถ          
ดับทุกข์หรือปัญหานั้นได้ (นิโรธ) ระหว่างปฏิบัติจะพบว่าความทุกข์จะน้อยลงและจะมีความสุขมาก
ขึ้น จนกระทั่งถึงภาวะไร้ทุกข์ ไม่มีทุกข์เหลืออยู่ ไม่มีการเกิดขึ้นแห่งทุกข์อีกต่อไปเป็นจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา คือ สุขสมบูรณ์ (นิพพาน) สรุปว่า พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์ไว้ส าหรับปัญญารู้ 
แต่สอนเรื่องสุขส าหรับให้คนมีชีวิตเป็นอย่างนั้น กล่าวอย่างสั้นว่า พระพุทธศาสนาสอนให้รู้เท่าทัน
ทุกข์และให้อยู่เป็นสุข หรือทุกข์ส าหรับเห็น แต่สุขส าหรับเป็นฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนา
แห่งความสุข ไม่ใช่ศาสนาแห่งความทุกข์113  

นอกจากนี้ การฝึกพัฒนาพละ 5 ผู้ปฏิบัติสามารถค้นพบด้วยตนเองว่า จะมีก าลังใจและ        
ก าลังปัญญาขึ้นมา เมื่อพัฒนาจนเกิดโพธิศรัทธาแล้ว ก็จะละเลิกความเชื่อถือเรื่องสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์และ        
ไสยศาสตร์ เลิกฝากความหวัง ฝากโชคชะตาไว้กับเทพเจ้า หันมาพึ่งตนเองและฝึกพัฒนาตน114 เพราะ
การเปลี่ยนความเชื่อที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีประสิทธิผลที่สุด ปัญญา              
เมื่อความรู้เจริญขึ้น ท าให้มองเห็นเหตุและผลมากขึ้น ความนับถือในอ านาจเร้นลับหรือสิ่งที่มองไม่
เห็นต่าง ๆ ก็น้อยลง เปลี่ยนมานับถือเหตุและผลพัฒนาตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  

2.8.4 เพื่อสร้างค่านิยมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หลักค าสอนในพระพุทธศาสนา เป็นหลักการพัฒนาคุณภาพของคนในสังคมให้สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต้องพ่ึงพาวัตถุภายนอก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลยามเกิดความทุกข์หรือ        
มีปัญหาในการด าเนินชีวิต แต่พึงศึกษาและปฏิบัติตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเพ่ือให้             

                                                           
110 ขุ.สุ. 25/955/728. 
111 องฺ.อฏฺ ก. 23/6/204-206. 
112 พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), ปฏิจจสมุปบาท : เรื่องส าคัญที่สุดส าหรับพุทธบริษัท , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, 2514), หน้า 32. 
113 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทุกข์ส าหรับเห็น สุขส าหรับเป็น, อ้างแล้ว, หน้า 18-21. 
114 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์          

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532), หน้า 10. 
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เกิดปฏิเวธคือออกจากโลภ โกรธ หลง ออกจากความไม่พอแก่งแย่งชิงผลประโยชน์กันจนเกิดความ
ขัดแย้งแปรเปลี่ยนเป็นความพอเพียงคือสันโดษ115 มีความสุขที่เกิดจกภายในจิตใจ ซึ่งเป็นวิธีของการ
ปฏิบัติที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและสังคมอย่างมีความสุขได้อย่าง
แท้จริง116  
 พระพุทธองค์ทรงสอนให้สันโดษในสิ่งที่เสพ117 แต่ไม่ให้สันโดษในกุศลธรรม118 เพราะเมื่อคน
มุ่งเอาแต่วัตถุให้มากไม่รู้จักพอ ก็เกิดแย่งชิงกับคนอ่ืน ท างานด้วยความจ าใจเห็นการท างานเป็นเรื่องที่
ต้องทนทุกข์ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ผิดหลัก แต่ถ้าสันโดษในวัตถุ มีความสุขง่ายด้วยวัตถุน้อย แล้วสงวน
เวลา แรงงานและความคิดเอาไว้ เพ่ือไปทุ่มกับการพัฒนาจิตใจและปัญญาของตน เพ่ือให้เกิด           
ความพอใจ คือ ฉันทะที่จะท าสิ่งสร้างสรรค์ดีงาม เป็นการพัฒนาตัวเองและบ าเพ็ญประโยชน์สุข
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ชีวิตก็พัฒนาไปในทางท่ีดี119  
 เมื่อคนในสังคมพัฒนาขึ้น ก็ย่อมส่งผลให้ภาพรวมของสังคมนั้นพัฒนาขึ้นไปด้วย เป็นค่านิยม
ที่เอ้ือต่อการพัฒนา ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้แสดงทัศนะ ไว้ว่า 
 สังคมควรเน้นการมีค่านิยมในการยกย่องบุคคลที่พัฒนาตน ถ้าเราพัฒนาค่านิยมที่ดี            
ช่วยกันเชิดชูคนที่ พัฒนาตนเอง สั งคมก็จะดีงามขึ้นด้วย มนุษย์ที่ เกิดมาภายหลังก็จะถือ                
ตามเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติว่า อะไรดี อะไรเป็นที่เชิดชูนิยมกันในสังคม แล้วก็จะพยายาม         
ท าตาม สุดท้ายก็เข้ามาในตัวเองภายใน เมื่อพัฒนาตนไป ๆ กายก็พัฒนา ศีลก็พัฒนา จิตก็พัฒนา 
ปัญญาก็พัฒนา เกิดความรู้ความเข้าใจ สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันคติธรรมดาของโลกและ
ชีวิต รู้เข้าใจ อนิจจัง ทุกขังและอนัตตา เมื่อปัญญาพัฒนาดีแล้ว ก็รู้ว่าตัวตนที่ยึดถือกันนั้นไม่มี        
ท าให้หมดความยึดมั่นแล้วปัญหาก็หมดไปเอง เพราะเมื่อไม่มีความยึดติดถือมั่นในตั วตน                 
ก็ไม่ถูกกระทบกระทั่ง ไม่มีตัวตนที่คอยรับกระทบให้เกิดความทุกข์ เรียกว่า หมดทุกข์พ้นจากกิเลส 
ต่อจากนั้นจะท าอะไร จะแก้อะไรก็ตรงไปตรงมาตามเหตุปัจจัย ไม่ท าไปตามกิเลส เป็นอิสระแท้จริง          
ก็ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา120 

2.8.5 เพื่อการสืบต่อพระพุทธศาสนา 
 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า นั้ น ใ น คั ม ภี ร์ ม ห า นิ เ ท ส แ ล ะ                    
คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค มีอธิบายไว้ว่า “เมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธา... เมื่อประคองความเพียร...            
เมื่อตั้งสติ... เมื่อตั้งใจมั่น... เมื่อรู้ชัดด้วยปปัญญา... ชื่อว่า พึงศึกษา”121 กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การศึกษา
ในพระพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติพัฒนาพละ 5 นั่นเอง   

                                                           
115 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 324. 
116 สนอง วรอุไร, ท าชีวิตให้ได้ดีและมีสุข, อ้างแล้ว, หน้า 122. 
117 องฺ.เอกก. 20/62/11.          
118 องฺ.ทุก. 20/5/61.   
119 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ท าอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข, (กรุงเทพมหานคร : กองทุน

วุฒิธรรม, 2541), หน้า 43-50. 
120 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมมิก 

จ ากัด, 2547), หน้า 81-85.   
121 ขุ.ม. 29/10/48-49. 
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สิ่งส าคัญในการศึกษาพัฒนาตนนั้น ก็ เพ่ือให้พุทธบริษัทมีคุณสมบัติ 3 ประการ ได้แก่              
1) คุณสมบัติภายในตัวเอง คือ รู้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบั ติดี ปฏิบัติถูกต้อง          
ตามธรรม คือ ไม่หวั่นไหวต่อกระแสบริโภคนิยม 2) คุณสมบัติที่จะปฏิบัติต่อผู้ อ่ืน คือ มีความรู้
ความสามารถและมีน้ าใจที่จะบอกกล่าวแนะน าชี้แจงสั่งสอนหลักธรรม หลักพระพุทธศาสนาแก่ผู้อ่ืน 
และ 3) คุณสมบัติที่จะต้องปฏิบัติต่อพรพุทธศาสนา คือ สามารถแสดงหลักการของพระพุทธศาสนา 
แก้ไขก าราบค าสอน และความเชื่อที่ผิดพลาดรวมถึงค ากล่าวร้ายต่าง ๆ ต่อพระพุทธศาสนาให้ส าเร็จ
ได้โดยถูกต้อง122  

พระพุทธองค์ตรัสแสดงคุณสมบัติของพุทธบริษัทไว้  3 ประการ ที่ถือว่าส าคัญมาก              
เพราะ พระพุทธองค์ทรงใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่า พระองค์จะปรินิพพานหรือไม่ เป็นมาตรฐานที่
ใช้วัดความสามารถของพุทธบริษัท 4 ในการรักษาพระพุทธศาสนา ถ้าพุทธบริษัท 4 มีคุณสมบัติ             
3 ประการที่กล่าวมานี้ก็สามารถจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าขาดคุณสมบัติ           
3 ประการนี้ ก็ไม่สามารถรักษาพระพุทธศาสนาได้123  

พระพุทธศาสนาจะเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริงนั้น ต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวเข้าไปอยู่ใน         
ตัวบุคคล มิใช่ตั้งอยู่นอกตัว ชาวพุทธหลายคนอาจมองพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตัววัด โบสถ์ เจดีย์           
ซึ่งเป็นวัตถุ ตัวอย่างเช่น ในประเทศอินเดียยังมีวัดเก่ายังมีเจดีย์ สถูป พระพุทธรูปอยู่มากมาย                   
แต่พระพุทธศาสนานั้นไปสูญจากประเทศอินเดียแล้ว วัตถุจึงไม่ใช่ตัวศาสนา ตัวพระศาสนาที่แท้จริง
คือ พระธรรมนั่นเอง ดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ก่อนปรินิพพานว่า “เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว เธอทั้งหลาย        
จงมีพระธรรมเป็นศาสดาเถิด”124 ที่ต้องพัฒนาให้มีอยู่ในตัวคนด้วยการที่คนรู้เข้าใจธรรมและประพฤติ
ปฏิบัติธรรม ซึ่งเท่ากับเอาธรรมหรือพระพุทธศาสนาเข้าไปไว้ในตัวบุคคล เมื่อยังมีบุคคลที่รู้เข้าใจธรรม
และประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ พระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ด้วยการสืบต่อพระพุทธศาสนาของบุคคลนั้น 
 
2.9 สรุป 
 พละ 5 คือ 1)  สัทธาพละ ก าลั งคือศรัทธา อันหมายถึงความเชื่อในสิ่ ง ที่ ควรเชื่ อ                 
อันประกอบด้วยปัญญา 2) วิริยพละ ก าลังคือวิริยะ อันหมายถึงความเพียรอันประกอบด้วยปัญญา            
3)  สติพละ ก าลั งคือสติ  อันหมายถึงความระลึกได้ด้วยปัญญาหรือเรียกอีกอย่ างหนึ่ งว่ า              
ความไม่ประมาท 4) สมาธิพละ ก าลังคือสมาธิ อันหมายถึงความตั้งมั่นแห่งจิต 5) ปัญญาพละ             
ก าลังคือปัญญา อันหมายถึงความรอบรู้และเข้าใจซึ่งเหตุผลพละ 5 ล้วนแต่เป็นธรรมที่เกื้อหนุน          
ในการปฏิบัติ เ พ่ือท าให้จิตพัฒนาไปสู่อริยมรรค และพละ 5 ก็นับเนื่องในโพธิปักขิยธรรม              
ซึ่งเป็นองค์ธรรมเป็นเครื่องรู้แจ้งพระนิพพาน องค์ธรรมเหล่านี้เป็นก าลังซึ่งท าให้เกิดความเข็มแข็ง
มั่นคงด ารงอยู่ในสัมปยุตตธรรม ทั้งหลายอย่างไม่หวั่นไหว อันธรรมที่ เป็นปฏิปักษ์ครอบง าไม่ได้          
เป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่อริยมรรคปฏิปทา จัดอยู่ในจ าพวก โพธิปักขิยธรรม ธรรมที่เป็นเครื่องกระท า    
ให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 
                                                           

122 ที.ม. 10/168/113-116. 
123 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สถานการณ์พระพุทธศาสนา กระแสไสยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิพุทธธรรม, 2539), หน้า 73-74. 
124 ที.ม. 10/216/164. 
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3.1 ความหมายและความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมายํอมต๎องการมีชีวิตที่ดี และมีคุณภาพ อยํางไรก็ตามการที่มนุษย์จะมา
อยูํรวมกันเป็นสังคมได๎นั้น ต๎องมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และคาดหวังวําจะมีชีวิตที่ดีมีสุขปลอดภัย
จากการคุกคามของมนุษย์ และโรคภัยไข๎เจ็บตําง ๆ โดยแนวคิดในการพัฒนาชีวิตให๎มีคุณภาพได๎มี
ผู๎สนใจศึกษาเกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1970 ในประเทศแถบตะวันตก ซึ่งเป็นแนวคิดที่แสดงให๎เห็นวํา 
คุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมหนึ่ง ๆ ไมํควรถูกมองจากแงํเศรษฐกิจเทํานั้น แตํควรรวมถึงด๎านที่อยูํอาศัย 
สุขภาพอนามัย ตลอดจนความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ  

3.1.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต  
ค าวํา “คุณภาพชีวิต” เป็นค าที่ใช๎กันมานานจุดประสงค์ของการน ามาใช๎เพ่ือเป็นเปูาหมาย

ของการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน ค านิยามของคุณภาพชีวิต จึงได๎รับการอธิบายหรือตีความกันอยํา ง
กว๎างขวาง มีนักวิชาการสาขาตําง ๆ หลายทํานได๎ให๎ค าจ ากัดความไว๎ ซึ่งมีทั้งสํวนที่คล๎ายคลึงกัน และ
แตกตํางกันไปบ๎างในรายละเอียดหรือจุดเน๎นตามสาขาวิชานั้น  ๆ คุณภาพชีวิตการท างาน                   
เป็นองค์ประกอบหรือเป็นมิติหนึ่งที่ส าคัญของคุณภาพชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน เพ่ิม
ได๎รับความสนใจศึกษากันอยํางจริงจังตั้งแตํต๎นทศวรรษ 1970 เป็นต๎นมา จุดก าเนิดของความสนใจ
เรื่องนี้เกิดข้ึนเป็นครั้งแรกในกลุํมประเทศยุโรปตะวันตก และในปัจจุบันได๎แพรํหลายอยํางรวดเร็วเข๎า
ไปในทวีปอเมริกาเหนือ ญี่ปุุน อินเดีย และออสเตรเลีย เป็นต๎น ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานของมนุษย์ในองค์การนี้ได๎รับความสนใจจากทั้ง องค์การบริหารของภาคเอกชน และ
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ภาครัฐบาลอยํางกว๎างขวาง ได๎มีนักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน
ดังนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เขียนไว๎วํา คุณภาพชีวิตประกอบด๎วยค า 2 ค า คือ 
คุณภาพ และชีวิต หมายถึง ลักษณะความดี ลักษณะประจ าบุคคลหรือสิ่งของ ชีวิต หมายถึง               
ความเป็นอยูํ สรุปได๎วํา คุณภาพชีวิตหมายถึง ลักษณะความเป็นอยูํที่ดี1 

สุขุม ค าแห่ง กลําววํา คุณภาพชีวิตการท างานเป็นความสุขใจเกิดจากความพอใจใน            
การท างานของผู๎ปฏิบัติงานจากปัจจัยตําง ๆ และสภาพแวดล๎อมการท างานที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่
ก าหนดขึ้นมา และเพ่ือให๎ประสบผลส าเร็จในการท างานอยํางมีคุณภาพ2 

Bennett ได๎ให๎ความหมายของคุณภาพชีวิตไว๎วํา คุณภาพชีวิตของบุคคลประกอบด๎วย 2 
สํวน คือ สํวนที่ 1 บุคคลมีสิ่งจ าเป็นแกํความต๎องการของชีวิต เชํน อาหารที่อยูํอาศัย เสื้อผ๎า สุขภาพ
แข็งแรงไมํเจ็บปุวยบํอยครั้ง และมีความมั่นคงในชีวิต มีเศรษฐกิจดี สังคมดี สนใจการเมือง สํวนที่ 2 
บุคคลมีคํานิยมที่เหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ ซึ่งแตํละ
บุคคลใช๎เป็นรากฐานในการตัดสินใจอันส าคัญของชีวิต มีความสมดุลระหวํางความปรารถนา และ
ความเป็นไปได๎ที่จะบรรลุถึงความปรารถนา มีจุดมุํงหมายในชีวิต มีความราบรื่นในครอบครัว3 

Sharma, R. C. ได๎เสนอแนวคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว๎วํา คุณภาพชีวิตเป็นความคิด
รวบยอดท่ีซับซ๎อน ที่เป็นทั้งความพึงพอใจ อันเกิดจากการได๎รับการตอบสนองความต๎องการทางด๎าน
จติใจ และในด๎านสังคมในระดับจุลภาพและมหภาค4 

จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ กลําววํา คุณภาพชีวิตมีความหมายเชํนเดียวกับความผาสุก 
(Well-Being) เป็นการรับรู๎ของบุคคลตํอการมีชีวิตอยูํ ซึ่งแสดงออกโดยความพอใจ (Contentment) 
ความเพลิดเพลินใจ (Pleasure) และการมีความสุข (Happiness) ซึ่งสิ่งเหลํานี้เกิดจากประสบการณ์
ในชีวิต การบรรลุสิ่งที่ปรารถนาและการมีพัฒนาการอยํางตํอเนื่องของบุคคล5 

อนุชาติ พวงส าลี และอรทัย อาจอ่ า ได๎สรุปแนวความคิดของคํานิยมของคุณภาพชีวิตไว๎วํา
เป็นระดับของการมีชีวิตที่ดี มีความสุข ความพึงพอใจในชีวิต เป็นเรื่องที่ เกี่ยวข๎องกับสภาพ               
ความเป็นอยูํ การด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม6 

                                                           
1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริ

วัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด, 2554), หน๎า 406. 
2 สุขุม ค าแหํง, “ความพึงพอใจตํอการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การสร๎างคุณภาพชีวิตการท างานของ

ข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 2542, หน๎า 12. 

3 Bennett, Population growth, individual demographic, decisions and quality of life, In 
Population Education Project, (Bangkok : Mahidol University, 1975), p. 1. 

4 Sharma, R. C., Population Trends, Recourses and Environment, (New Delhi : Dhanpat 
Rai, 1975), p. 4. 

5 จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์, “การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรครูโรงเรียนในเครือพระแมํ
มารี”, วิทยานิพนธป์ริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ), 2550, หน๎า 13. 

6 อนุชาติ พวงส าลี และอรทัย อาจอ่ า, การพัฒนาเครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย, (กรุงเทพมหา-
นคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2539), หน๎า 11. 



 
53 

 

นิพนธ์ คันธเสวี กลําวไว๎วํา คุณภาพชีวิต คือ ระดับของสภาพการด ารงชีวิตของมนุษย์            
ตามองค์ประกอบของชีวิต ได๎แกํ ทางรํางกาย อารมณ์ สังคม ความคิดและจิตใจ7 

สุมน อมรวิวัฒน์ กลําววํา คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตที่มีคุณภาพซึ่งเป็นชีวิตที่อยูํ รอด อยูํดี 
อยูํอยํางมีหลักการและบุคคลนั้นสามารถแก๎ไขปัญหาได๎เพ่ือด าเนินชีวิตได๎อยํางสงบตามอัตภาพ8 

อุไร จันทร์สว่าง ได๎สรุปไว๎วํา คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย 
จิตใจ และสังคม มีปัจจัยทางด๎านวัตถุที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต การได๎รับการยอมรับสามารถปรับตัว
อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขและท าประโยชน์ให๎กับสังคม9 

จากแนวความคิดดังกลําวแสดงให๎เห็นวํา  คุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพที่สมบูรณ์            
ทั้งทางรํางกายและจิตใจ ที่สามารถด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎ มีความพึงพอใจกับความเป็นอยูํ              
ของตนเองมีปัจจัยทางด๎านวัตถุที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต ได๎แกํ อาหาร เสื้อผ๎ า ที่อยูํอาศัย สุขภาพ                  
มีสาธารณูปโภคท่ีดี มีงานท า มีเศรษฐกิจดี เป็นผู๎มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 

สรุปวํา คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับความสุขในชีวิต เป็นการประสานการรับรู๎ถึง               
ความพึงพอใจของแตํละบุคคลในด๎านและเปูาหมายในชีวิตของแตํละบุคคล 

3.1.2 ความส าคัญของคุณภาพชีวิต 
จากความหมายคุณภาพชีวิต ชี้ให๎เห็นวํา คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณคําส าคัญตํอบุคคลและ

สังคม เนื่องจากคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถก าหนดการสร๎างเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือให๎ระดับ        
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงท าให๎มนุษย์เกิดการขวนขวายให๎ได๎มาซ่ึงสิ่งนี้ 

เพ่ือให๎การพัฒนาตนเอง และสังคมไปสูํเปูาหมายที่พึงปรารถนา บุคคลแตํละคนและแตํละ
ครอบครัวจึงมีการพัฒนาตนเองในด๎านการศึกษา การมีแนวคิดและเจตคติที่ดี การรู๎จักบริหารตนเอง 
การมีความเอ้ืออาทรตํอบุคคลอ่ืน การมีอาชีพ มีรายได๎ มีคุณธรรมจริยธรรม ทุกคนในสังคมสามารถ
ปฏิบัติได๎เชํนนี้เทํากับวําสามารถชํวยยกระดับทั้งตนเองและสังคมให๎มีคุณคํา มีความเจริญงอกงาม 
พัฒนาไปสูํสังคมในอุดมคติปัญหาตําง ๆ ในสังคมจะลดลงหรือหมดไปได๎ เชํน ปัญหาครอบครัว ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาโสเภณี ปัญหาอาชญากรรม ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็นต๎น 

ดังนั้น ประเทศตําง ๆ จึงใช๎ความพยายามอยํางเต็มที่ในการที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให๎มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นจนถึงระดับมาตรฐานที่สังคมต๎องการทั้งนี้เพ่ือชํวยให๎
สมาชิกในสังคมทุกคนมีความกินดีอยูํดี มีความสุขสมบูรณ์ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความส าคัญ
ตํอบุคคล และสังคมอยํางยิ่ง ซึ่งสรุปความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ดังนี้ 

1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตชํวยท าให๎บุคคล และสังคมมีแนวในการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น        
อันจะสํงผลให๎สังคมมีความสงบสุขไปด๎วย 

                                                           
7 นิพนธ์ คันธเสวี, คุณภาพชีวิตก าลังคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

กรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2525), หน๎า 2. 
8 สุมน อมรวิวัฒน์, การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2525), หน๎า 119. 
9อุไร จันทร์สวําง, “การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรี-               
นครินทรวิโรฒ), 2540, หน๎า 10. 



 
54 

 

2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกระตุ๎นให๎บุคคล และสังคมเกิดความกระตือรือร๎นที่จะ
ปรับปรุงตนเอง สังคม และสิ่งแวดล๎อมให๎ดีข้ึนอยูํเสมอ 

3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตท าให๎บุคคลใช๎ปัญญา เหตุผล ความมีคุณธรรม จริยธรรม
หลักจิตวิทยา หลักการบริหาร เพ่ือมาแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ที่เกิดข้ึนกับตนเอง และสังคม 

4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตท าให๎บุคคล และสังคมมีการอยูํรํวมกันด๎วยความสมานฉันท์
ชํวยลดปัญหาความขัดแย๎ง และปัญหาสังคม 
 
3.2 ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพ 

ลักษณะของชีวิตที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงประสงค์ เป็นที่พึงประสงค์ของบุคคล และสังคมมีผู๎
เสนอแนวความคิดไว๎หลายทําน เชํน แบตเตน10 นักพัฒนาสังคมชาวอังกฤษได๎อธิบายลักษณะของคน
ที่เจริญซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพไว๎ ดังนี้ 

1) เป็นคนที่รู๎จักคิดอยํางมีจุดหมายปลายทางมากกวํา 
2) เป็นคนที่สามารถคาดการณ์อนาคตได๎มากกวํา 
3) เป็นคนที่สามารถด าเนินกิจการท่ียุํงยากซับซ๎อนได๎มากกวํา 
4) เป็นคนที่ยินดีจะรับฟังและท าความเข๎าใจความคิดเห็นและความสนใจของผู๎อ่ืน 
5) เป็นคนที่มีความช านาญ ในการที่จะด าเนินการให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของตนที่มี        

ตํอผู๎อื่น 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ให๎ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติพ้ืนฐานที่ส าคัญของบุคคล              
ที่มีคุณภาพชีวิตไว๎ดังนี้ คือ 

1) มีความรับผิดชอบ 
2) มีความสม่ าเสมอ 
3) มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
4) พ่ึงพาตนเอง 
5) มีความซื่อสัตย์เที่ยงตรง ไมํคดโกง11 

เบนเนต (Bennet) ได๎กลําวสรุปถึงลักษณะของบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไว๎ดังนี้  คือ บุคคล
นั้นต๎องมีสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานแกํความต๎องการของชีวิต ซึ่งหมายถึง อาหารที่จ าเป็นตํอสุขภาพ            
มีที่อยูํอาศัยเพ่ือปูองกันอันตรายตําง ๆ มีเสื้อผ๎า ส าหรับสวมใสํอยํางเหมาะสมเครื่องปูองกัน           
ความรุนแรงของอากาศ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง กระปรี้กระเปรํ า เจ็บไข๎ได๎ปุวยและ             
มีความมั่นคงมี อิสระจากความไมํถูกต๎อง มีเศรษฐกิจดี มีสังคมดี และสนใจเรื่องการเมือง                   
มีความพึงพอใจตํอตนเอง และสังคม สิ่งแวดล๎อม มีจุดมุํงหมายในชีวิต มีความกลมกลืนกับครอบครัว 
ชุมชน และสิ่งแวดล๎อม 
                                                           

10 Batten, Population growth, individual demographic, decisions and quality of life, In 
Population Education Project, อ๎างถึงใน สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาคุณภาพของประชากรไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : แพรํพิทยา, 2514), หน๎า 38-39.   

11 สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาคุณภาพของประชากรไทย, (กรุงเทพมหานคร : แพรํพิทยา, 2514),  
หน๎า 43.   
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สรุปวํา บุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได๎นั้น จะต๎องได๎รับสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานที่ใช๎ในการด ารงชีวิต 
และความพึงพอใจที่มีตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม 

 
3.3 ปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

ในสมัยกรีกโบราณมีนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงได๎กลําวถึงการมีชีวิตที่ดีของประชาชนไว๎ดังนี้ คือ 
เพลโต และอริสโตเติล มีแนวคิดคล๎อยตามกันในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่ดีที่สุดของมนุษย์นั้น
อยูํที่การได๎ขัดเกลาอินทรีย์อยํางดีท่ีสุด เพ่ือจะได๎หยั่งถึงสิ่งที่มีคําในตัวเองแตํมนุษย์นั้นไมํสามารถที่จะ
อยูํโดดเดี่ยวได๎ต๎องอาศัยอยูํในระบบสังคมจึงเกิดระบบของสังคมการเมืองขึ้น เพ่ือการกระท าไมํใชํมี
ขึ้นเพ่ือการด ารงชีวิตอยูํอยํางสามัญเทํานั้นแตํจุดหมาย คือ การสร๎างปัจจัยตําง ๆ เพ่ือให๎พลเมือง          
ทุกคนสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีที่สุดได๎ ทั้งนี้รวมถึงความสุขไว๎ด๎วย ดังนั้น ชีวิตที่ดีทีสุดจะต๎องมีพ้ืนฐาน
ทางสังคม และการเมืองที่ดี และถือวําเป็นหน๎าที่ของรัฐบุรุษที่จะเป็นผู๎ก าหนดชีวิตที่ดีให๎กับพลเมือง12     

โสคราตีส (Socratis) ได๎กลําวไว๎วํา ชีวิตที่ดีส าหรับมนุษย์คือชีวิตที่รู๎จักใช๎สติปัญญา            
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และแก๎ปัญหาตําง ๆ ที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติด๎วยตนเอง                
ซึ่งมกีารตรวจสอบในการที่จะรู๎จักตนเองและปรับปรุงตนเองให๎สูงขึ้นเพ่ือให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด
และเป็นชีวิตที่ถูกต๎องตามท านองคลองธรรมในระบบสังคม13  

แนวคิดปรัชญาชีวิตในสมัยกรีกโบราณนั้น อาจสรุปได๎วํา ชีวิตที่ดีขึ้นอยูํกับตัวมนุษย์เองที่จะ
พัฒนาชีวิตของเขาไปตามธรรมชาติ มนุษย์ที่มีความต๎องการในชีวิตที่ดีและระบบสังคมการเมือง         
เป็นเพียงสํวนชํวยสนับสนุนให๎มนุษย์พัฒนาชีวิตทีดี ภายใต๎กฎเกณฑ์ของสังคมเทํานั้น 

แนวคิดทางพุทธศาสนา พิจารณาเห็นวํา ปัจเจกบุคคลกับสังคมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
สังคมประกอบด๎วยหนํวยเล็ก ๆ มารวมกันหรือสภาวะปัจเจกบุคคลทั้งหลายประกอบกันขึ้น 
ขณะเดียวกันสังคมปัจเจกบุคคลได๎รับอิทธิพลจากลักษณะความเป็นสังคม สังคมจะมีความสุขได๎            
โดยปัจเจกบุคคลมีความเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออารีตํอกัน หากปัจเจกบุคคลมีความเห็นแกํตัวสังคมนั้น               
ก็จะไมํมีความสุข14  

เมื่อพิจารณาสภาพสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่นับถือศาสนาพุทธ ก็ยังคงพิจารณาความส าคัญ
อยูํที่ตัวมนุษย์กํอน ชีวิตที่ดีจึงต๎องขึ้นอยูํกับปัจเจกบุคคลเป็นส าคัญและเมื่อชีวิตของตนดีแล๎ว            
ก็ต๎องชํวยเหลือผู๎ อ่ืนตํอไป ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ต๎องพัฒนาที่ตัวมนุษย์กํอน             
ซึ่งสอดคล๎องกับลักษณะของสังคมไทยจากการศึกษาของ ประเสริฐ แย๎มกลิ่นฟูุง 15 พบวํา อุปนิสัย
ประจ าชาติของคนไทยมีความสอดคล๎องกับปรัชญาคุณภาพชีวิตที่ดีคือคนไทยย้ าความเป็นตัวของ
ตัวเองหรือปัจเจกบุคคลนิยมโดยเน๎นให๎ความมีคุณคําเป็นตัวของตัวเอง พุทธศาสนาสอนให๎รู๎จักหา

                                                           
12 วิทย์ วิศทเวทย์, ปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2518), หน๎า 182. 
13 พินิจ รัตกุล, โสเครติสและปัญหาเรื่องความดี, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518),  

หน๎า 98. 
14 จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์, “การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรครูโรงเรียนในเครือ         

พระแมํมารี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, อ๎างแล๎ว, หน๎า 15. 
15 ประเสริฐ แย๎มกลิ่นฟุูง, สังคมและวัฒนธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2515), หน๎า 9-12. 
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ความสุขจากตัวเอง และพ่ึงตนเองในเวลาเกิดปัญหา จึงเป็นสิ่งงํายตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดี
เพราะปรัชญาชีวิตที่ดีพิจารณาที่ตัวมนุษย์เป็นหลัก 

การน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีความส าคัญและ          
จ าเป็นอยํางยิ่ง เพื่อจะได๎พัฒนาตนเองให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่กิจกรรมได๎อยํางปกติสุขและยังได๎ชื่อวํา           
เป็นผู๎ปฏิบัติ เ พ่ือความเป็นผู๎อยูํ ใกล๎นิพพานยิ่ งขึ้นอีกด๎วยนับเป็นการปฏิบัติ ที่ ไมํ เสื่อมถอย               
ท าตนให๎ตั้งอยูํในศีลเป็นเบื้องต๎นกํอนรู๎จักวิธีคุ๎มครองรักษาอินทรีย์ รู๎จักประมาณในการบริโภค และ
รู๎จักเพ่ิมพูนสั่งสมบ าเพ็ญความเพียร เป็นต๎น เพ่ือท าตนเองให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะถ๎ายังไมํสิ้น
กิ เลส อาสวะ มนุษย์ก็จ า เป็นต๎องพัฒนาตนจนกระทั่ งบรรลุถึ งปรมัตถประโยชน์สู งสุด16                       
คือ ความหลุดพ๎นจากความทุกข์ทั้งปวงจากความเป็นปุถุชนสูํอริยะชน ซึ่งสามารถสละโลกียวิสัยเสีย
ได๎แล๎วยํอมไมํมาเกิดสูํภพใด ๆ อีกตํอไป จัดเป็นผู๎พัฒนาตนดีแล๎วและเป็นแสงสวํางของตน17 คือ 
สร๎างที่พ่ึงถาวรอยํางท่ีใคร ๆ ก็ที่พ่ึงอันหาได๎ยากนี้ท าให๎ไมํได๎เลย 
 
3.4 จุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จุดมุํงหมายหลักก็เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์จากความอยูํ
รอดด๎วยกิเลสมาสูํความเป็นอยูํด๎วยปัญญานี้ นอกจากเป็นหลักและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง
แล๎วยังท าให๎เกิดความกรุณาตํอผู๎อ่ืนด๎วยคือท าให๎เกิดความเข๎าใจและเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์คิดจะ
ชํวยเหลือตลอดจนชํวยให๎สามารถวางตนเป็นกัลยาณมิตร  สามารถคิดหาวิธีชํวยแก๎ไขปัญหา
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีคือเพ่ือฝึกฝนพัฒนาคนให๎รู๎จักปฏิบัติตํอชีวิตหรือด าเนิน
ชีวิตอยํางถูกต๎องมีความสุขให๎รู๎จักแก๎ปัญหาชีวิตและหาทางออกจากความทุกข์ได๎ด๎วยดีโดยไมํ
กํอให๎เกิดโทษพิษภัยแกํผู๎ อ่ืนและแกํสังคมให๎รู๎จักแสวงหาและเสพความสุขทางวัตถุอยํางถูกต๎อง
ปราศจากโทษพิษภัยไร๎การเบียดเบียด และพร๎อมที่จะใช๎สิ่งอ านวยความสุขนั้น ๆ ในทางที่เกื้อกูล          
แกํผู๎อ่ืน สังคมและมีความสามารถบางอยํางในการที่จะเอ้ืออ านวยความสุขแกํผู๎ อ่ืนและแผํขยาย
ความสุขออกไปในสังคม18 ทั้งนี้วัตถุประสงค์แท๎จริง ก็คือเพ่ือให๎พ่ึงตนเองได๎โดยไมํต๎องขึ้นตํอวัตถุ
ภายนอกทุกอยํางไปจะพ่ึงวัตถุภายนอกในกรณีที่จ าเป็นตํอสุขภาพอนามัยความจ าเป็นด๎านปัจจัย 4  
มีเครื่องนุํมหํมอาหารที่อยูํอาศัยและยารักษาโรคแตํไมํใชํแสวงหาเพื่อมอมเมาจิตใจให๎เกิดการสะสมจน
ไมํรู๎จักเพียงพอฉะนั้นจุดมุํงหมายเพ่ือให๎รู๎ความส าคัญในการพัฒนาชีวิตจะได๎แก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง
รวดเร็วและทันตํอเหตุการณ์ไมํประมาทในการท ากิจการโดยผํานกระบวนการฝึกฝนอยํางเป็นระบบ
เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ถูกต๎องได๎ผลดี 
 
 

                                                           
16 ขุ.จู. 30/673/333. 
17 คณาจารย์แหํงโรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 1 ฉบับมาตรฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 2, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, 2535), หน๎า 1. 
18 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), หน๎า 131. 



 
57 

 

3.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิต 
การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสิ่ งที่จาเป็นที่จะต๎ องเกิดขึ้น                   

อันเนื่องมาจากความตอ๎งการของมนุษย์ที่อยากเห็นสิ่งดี ๆ เกิดข้ึนในสังคมของตนเองการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไปในทางที่ดีขึ้นที่เราเรียกกันวํา “การพัฒนา” (Development) หรืออาจให๎ค าจ ากัดความ
ของการพัฒนาได๎วํา คือ กระบวนการเพ่ือเพ่ิมความสามารถของคนสํวนใหญํที่จะปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของตนโดยตํอเนื่องภายใต๎ค าจ ากัดความดังกลําวเนื้อหาสาระส าคัญของการพัฒนาจึงอยูํที่
ความสามารถของคนสํวนใหญํ สํวนกลไกหรือกระบวนการนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน ามาใช๎ในการ
ด าเนินงานนอกจากนั้น การด าเนินงานควรจะตอ๎งใหผ๎ลได๎อยํางตํอเนื่องอีกด๎วยกระบวนการพัฒนาจึง
จ าเป็นที่จะต๎องเป็นกระบวนการระยะยาวและจากการตรวจสอบเอกสารปรากฏวํามีผู๎ให๎ความหมาย
ของการพัฒนาไว๎หลายทําน ดังนี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน ได๎ให๎ความหมายของค าวํา การพัฒนา หมายถึง ความเจริญเติบโตหรือ
ก๎าวหน๎า19 

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์ ได๎ให๎ความหมายของ การพัฒนา ที่น าจะสํงผลตํอคนสํวนใหญํใน             
3 ลักษณะด๎วยกัน คือ 

1) การพัฒนา หมายถึง ความก๎าวหน๎า ซึ่งถ๎าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกวํา ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ ถ๎าเป็นด๎านสังคมก็เป็นเรื่องของความมีเหตุผล ตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอ้ืออ านวย
ให๎สามารถใช๎เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจและลดความขัดแย๎งโดยสันติวิธี เรื่องความก๎าวหน๎านี้ได๎
กลายเป็นเรื่องที่ได๎รับความเอาใจใสํกันมาก และมีคนสํวนหนึ่งเห็นวํา การพัฒนานั้น หมายถึง               
เรื่องของความก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจอยํางเดียว ซึ่งตามทัศนะของการพัฒนาโดยทั่วไปนั้น          
ควรหมายถึงเรื่องความก๎าวหน๎าทางสังคมดว๎ย ไมํเฉพาะแตคํวามกา๎วหน๎าทางเศรษฐกิจเทํานั้น 

2) การพัฒนา หมายถึง ความมั่นคง ถ๎าในทางเศรษฐกิจเราต๎องการให๎ระบบเศรษฐกิจ
เป็นระบบที่มั่นคงมีเสถียรภาพ ไมํมีปัญหาเงินเฟูอ เงินฝืด ในทางสังคมก็เชํนกันเราต๎องการเห็น        
ความมั่นคงทางสังคมเป็นสังคมที่สงบสุข สังคมที่สามารถปรับตัวเองให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได๎โดยปราศจากความรุนแรง ความมั่นคงจึงเป็นเรื่องใหญํและในการพัฒนาก็ต๎อง
คิดถึงเรื่องนี้ด๎วย 

3) การพัฒนา หมายถึง ความก๎าวหน๎าและความมั่นคง การพัฒนายังควรหมายถึง
ความเป็นธรรมอีกด๎วย โดยเฉพาะความเป็นธรรมในลักษณะทําประชาชนทุกคนที่เป็นสมาชิก         
ของสังคมได๎เข๎ามีสํวนรํวม และได๎รับผลตอบแทนจากการที่มีสํวนในการพัฒนาตามควร ดังนั้น          
การพัฒนาที่เราต๎องการจึงควรเป็นการพัฒนาในรูปแบบที่ชํวยสร๎างความเป็นธรรมด๎วย20  

ป๋วย อ้ึงภากรณ์ ได๎เสนอแนวคิดบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีตํอการพัฒนาประเทศไว๎วํา 
ถ๎าปราศจากศีลธรรมเสียแล๎ว การพัฒนาประเทศไมํวําจะพัฒนาไปท านองใด ยํอมจะบกพรํองและไมํ
สมบูรณ์ โดยเฉพาะอยํางยิ่งจะพัฒนาไปในดา๎นเปูาหมายซึ่งจะผิด ผลสุดท๎ายอาจจะพัฒนาไปท านองที่
จะเห็นความเจริญทางวัตถุซึ่งเป็นเรื่องส าคัญยิ่งกวําเรื่องที่ส าคัญแท๎ ๆ คือ ความเจริญในทางปัญญา
                                                           

19 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ๎างแล๎ว, หน๎า 404. 
20 โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์, การพัฒนาประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและการศึกษาแหํงชาติ, 2552), หน๎า 25. 
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และในทางศีลธรรม การขาดจากศีลธรรมนั้น จะท าให๎โลกเสื่อมโทรม พระพุทธศาสนาจะชํวยเหลือใน
การพัฒนาชาติได๎ดีนั้น ยํอมอาศัยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสื่อส าหรับสืบพระศาสนาและการที่            
พุทธศาสนาจะชํวยให๎มีการพัฒนาชาติได๎ดีจริง ๆ ก็คือ อาศัยหลักเกณฑบ์างประการ21 ดังนี้ 

1) ความเชื่อในพุทธศาสนา ต๎องเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์ไมํเจือปนความเชื่อถือโชคลาง
ทางไสยศาสตร์ พระพุทธองค์ตรัสไว๎วํา “คนโงํนั้นมัวแตํพิเคราะห์ดวงดาว” ฉะนั้น ในการที่จะท าให๎
มนุษยโ์ลกมีความสมบูรณ์ทั้งในด๎านวัตถุและสติปัญญาก็ควรจะพัฒนาศาสนาใหมํให๎เกิดความบริสุทธิ์ 

2) ความเชื่อในพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่มีมูลฐานตั้งอยูํในเหตุผลและวิชาไมํใชํตั้งอยูํ
ในความเชื่อโดยงมงายอยํางเดียวหรืออวิชชา พระพุทธองค์ตรัสไว๎วํา ทํานทั้งหลายอยําพึงเชื่อสิ่งใด
เพียงเพราะที่ได๎ฟังตาม ๆ กันมาหรือเพราะเคยเห็นเชํนนั้น ๆ ตํอมา ฯลฯ ทํานจงเอาข๎อที่ได๎เห็น              
ไดฟั๎งไดต๎รึกตรองดูดว๎ยเหตุผลจนเกิดความชัดเจนแล๎วจึงคํอยเชื่อ 

3) การที่จะนาเอาคาสอนของพุทธศาสนามาประยุกต์กับสภาพปัจจุบัน ซึ่งลักษณะ
ของสังคมได๎  มีการเปลี่ยนแปลงอยูํ เสมอและมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จึงจ าเป็นต๎องมี              
การเปลี่ยนแปลงวิธีการประยุกต์พระธรรม ซึ่งเป็นอมตะอยูํแล๎วมาใช๎กับสภาพปัจจุบันซึ่งจะต๎องมี
การศึกษาและวิจัยอยํางถอํงแท๎ 

4) การพัฒนานั้น จ าเป็นที่จะต๎องใช๎ทางโลกและทางธรรม เพราะฉะนั้นทางฝุาย
พระสงฆ์ก็ดี ทางฝุายบ๎านเมืองก็ดีต๎องรํวมมือกันอยํางมากมีหลายกรณีที่ฝุายบ๎านเมืองเพิกเฉยตํอ
ความส าคัญของวัดในชนบทและในเมืองและเพิกเฉยตํอความส าคัญของการเป็นผู๎น าของพระสงฆ์ใน
หมูํบ๎านถ๎าความรํวมมือทั้งฝุายสงฆ์และฝุายฆราวาสด าเนินไปด๎วยดี ก็จะเป็นประโยชน์ทั้ง 2 
เปลี่ยนแปลงเชํนกันโดยเฉพาะอยํางยิ่งคุณภาพชีวิตนั้นมีความส าคัญกับทุกคนถ๎าทุกคนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีก็จะท าให๎อยูํรวํมกันในสังคมอยํางมีความสุข  

สุภาส เครือเนตร กลําววํา การที่จะพัฒนาชีวิตให๎มีคุณภาพได๎ส าเร็จนั้นต๎องพัฒนาหลาย ๆ 
ด๎านประกอบกัน การมุํงพัฒนาชีวิตด๎วยกระบวนการศึกษาเพ่ือหวังสร๎างโอกาสหางานท างํายมีรายได๎
มาใช๎จํายบ ารุงชีวิตให๎อยูํดีกินดี มีความสะดวกสบาย สามารถยกระดับชีวิตได๎สูงขึ้นในสังคมวํา            
เป็นชีวิตที่มีคุณภาพนั้นคุณภาพชีวิตในลักษณะนี้อาจไมํยั่งยืนมั่นคงกับด๎านอ่ืน ๆ คือ ด๎านมนุษย์
สัมพันธ์ เพราะวําการด ารงชีวิตอยูํในสังคม จ าเป็นต๎องพบปัญหาอาจกํอตัวขึ้นมาชํวงใดชํวงหนึ่งของ
ชีวิตได๎ หากทําทีของจิตใจ ซึ่งเป็นตัวบงการชีวิตยังไมํได๎รับการพัฒนาให๎มีทําทีในทางกํอที่มั่นคงและ
สมดุลการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส าคัญอีกด๎านหนึ่งที่จะต๎องรีบพัฒนาไปพร๎อมกันให๎สมดุลมีการคบหา
เกี่ยวพันระหวํางบุคคลรอบด๎านพฤติกรรมที่เราแสดงออกยํอมไปกระทบอารมณ์ความรู๎สึกระหวําง
บุคคลแล๎วสะท๎อนกลับมาเกี่ยวพันตัวเราด๎วย ผลของการสะท๎อนกลับมามีอิทธิพลตํอการพัฒนาชีวิต
เชํนกัน ถา๎สะทอ๎นกลับมาในทางบวกก็จะชํวยเสริมสร๎างก าลังใจและมีสํวนชํวยผลักดันการพัฒนาชีวิต
ได๎สะดวกขึ้นหากสะท๎อนกลับในทางลบ ความเกี่ยวพันนั้นจะกลายเป็นตัวหนํวงเหนี่ยวการพัฒนาตน
คล๎ายกับตัวเองหนํวงเหนี่ยวตัวเอง การจะสะทอ๎นกลับเป็นบวกหรือลบนั้นขึ้นอยูํกับพฤติกรรมของเรา
เป็นต๎นเหตุผสมอยูํด๎วย ฉะนั้น จึงจ าเป็นต๎องพัฒนาชีวิตในด๎านนี้ให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้นเมื่อชีวิตได๎รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลาย ๆ ด๎านประกอบกันผํานไปสักระยะหนึ่งสภาวะทางจิตใจก็จะมีความมั่นคง
                                                           

21 ป๋วย อึ้งภากรณ์, ศาสนธรรมกับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โกมลคีมทอง, 2530),            
หน๎า 61-65. 
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ขึ้น มีก าลังใจ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเป็นความรู๎สึกลึก ๆ ในจิตใจ หากเราเฝูาถนอมรักษา
สภาวะจิตนี้ให๎ดี เพาะเลี้ยงก าลังใจนี้ให๎เขม๎แข็งก็จะกลายเป็นความเชื่อมั่นที่แกรํงสามารถน ามาพัฒนา
ชีวิตและการงานให๎เกิดคุณภาพได๎ดียิ่งขึ้นความเชื่อมั่นในตนเอง ก็ต๎องได๎รับการพัฒนาเหมือนกันกับ
การพัฒนาด๎านอ่ืน ๆ เพราะมันเป็นพลังที่จะผลักดันชีวิตไปสูํความส าเร็จ การพัฒนาบุคลิกภาพเป็น
การพัฒนาชีวิตในลักษณะองค์รวมคือรวมทั้งสํวนที่มองเห็นเป็นโครงรํางของรํางกาย เครื่องแตํงกาย
ลึกลงไปจนถึงสํวนที่เป็นสภาพจิตใจบุคลิกภาพมีอิทธิพลตํออารมณค์วามรู๎สึกแกํบุคคลที่ติดตํอสัมพันธ์
และผู๎พบเห็นโดยทั่วไป การปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกเริ่มแตํการจัดการความเรียบร๎อย
ของการแตํงกาย การฝึกยิ้มหน๎ากระจกจัดทรงผมฝึกเดินตัวตรงฝึกเจรจาอํอนน๎อมถํอมตนตลอดจน
กิริยามารยาทอ่ืน ถ๎าฝึกจริงจังก็จะชํวยเสริมสร๎างการพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ยิ่งขึ้นเพราะบุคลิกภาพ
ทั้งหมดมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสภาพจิตใจหรือหากจะมองกลับกันก็จะได๎ความวํา สภาพจิตใจเป็น
บํอเกิดของบุคลิกภาพทั้งมวล ดังนั้น หากเราฝึกปลูกจิตส านึกให๎ตระหนักในเรื่องการพัฒนา
บุคลิกภาพของตนลงในจิตใจได๎ส าเร็จ แล๎วมันจะงอกออกมาสูํภายนอกในรูปของพฤติกรรมที่
แสดงออก และจะกลายเป็นบุคลิกภาพท่ียั่งยืนเป็นสมบัติติดตัวเราไปตลอด22 
 พุทธศาสนาสอนให๎บุคคลพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านวัตถุและจิตใจให๎มีความสมดุลนอกจากนี้ยัง
ได๎สอนเน๎นด๎านจิตใจเป็นพิเศษกวําในบรรดาทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ อริยทรัพย์ 7 ประการ 
เหลํานี้สูงสํงกวําและประเสริฐที่สุด คือ 1) ความเชื่อที่มีเหตุผล 2) การรักษากายวาจาใจให๎เรียบร๎อย 
3) การรูส๎ึกละอายตํอการท าความชั่ว 4) การเกรงกลัวตํอการท าชั่ว 5) ความเป็นผู๎ไดศ๎ึกษาเลําเรียนมา
มาก 6) การรูจ๎ักเอ้ือเฟ้ือเสียสละ และ 7) การมีปญัญาเขา๎ใจอยํางถอํงแท๎ในเหตุผลดีชั่ว ถูกผิดคุณโทษ 
ประโยชน์แตมํีใชํประโยชน์ อริยทรัพย์ทั้ง 7 ประการนี้ เห็นทรัพย์อันประเสริฐอยูํภายในจิตใจมีคุณคํา
สูงกวําทรัพย์ภายนอก ผู๎ใดแยงํชิงไมไํดไ๎มสํูญหายไปด๎วยภัยอันตราบใด ๆ ท าให๎ไมํยากจนและเป็นทุน
สร๎างทรัพย์สมบัติภายนอก23  
 พุทธศาสนาได๎วางแนวทางการพัฒนาบุคคลซึ่งเปรียบได๎กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือไปสูํ
จุดหมายสูงสุดของชีวิต คือ ความพ๎นทุกข์ ได๎แกํ 1) กายภาวนา คือ การพัฒนากาย 2) ศีลภาวนา           
คือ การพัฒนาความประพฤติ 3) จิตตภาวนา คือ การพัฒนาจิต และ 4) ปัญญาภาวนา คือ            
การพัฒนาปัญญา24  
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลําวไว๎วํา การที่คนเราจะพัฒนาตนเองได๎นั้นต๎อง
ประกอบด๎วยเหตุปัจจัยหลักใหญํ ๆ 2 ประการ คือ เหตุภายใน กับเหตุภายนอก อันได๎แก ํ                
1) โยนิโสมนสิการ คือ การพิจารณาโดยอุบายที่แยบคาย และ 2) กัลป์ยาณมิตตตา คือ ความมี
กัลยาณมิตร 

1) โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใช๎ความคิดอยํางถูกวิธี กลําวคือ การกระท าในใจโดย
แยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด๎วยความพินิจพิจารณาสืบค๎นถึงต๎นเค๎าสาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะ

                                                           
22 สุภาส เครือเนตร, แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2541),           

หน๎า 11-12. 
23 ที.ปา. 11/326/264. 
24 องฺ.ปญฺจก. 22/79/144. 
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ออกพิเคราะห์ดูด๎วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีให๎เห็นสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตาม
สภาวะและตามความสัมพันธ์แหํงเหตุปัจจัย 

2) ความมีกัลยาณมิตร ก็ เป็นอีกปัจจัยหนึ่ งที่มีสํ วนในการพัฒนาตน ความมี
กัลยาณมิตร คือ มีผู๎แนะน าสั่งสอนที่ปรึกษาเพ่ือนที่คบหาและบุคคลผู๎แวดล๎อมที่ดีความรู๎จักเลือก
เสวนาบุคคลหรือเขา๎รํวมหมูํกับทํานผู๎ทรงคุณทรงปัญญามีความสามารถ ซึ่งจะชํวยแวดล๎อมสนับสนุน
ชักจูงชี้ชํองทางเป็นแบบอยําง ตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลกันให๎ด าเนินก๎าวหน๎าไปด๎วยดีใน 
การฝึกอบรมในการครองชีวิตประกอบกิจการและการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งแวดล๎อมทางสังคมที่ดี25  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได๎แบํงชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่มีคุณธรรม (ชีวิตแหํ ง
การศึกษา) เป็น 2 ด๎าน คือ 

1) องคป์ระกอบภายนอก คือ สิ่งแวดล๎อมที่แวดล๎อมตัวบุคคลนั้นอยูํหรือองค์ประกอบ
ด๎านสภาพแวดล๎อมทั้งฝุายรูปธรรมและนามธรรม เชํน ค านิยมทางสังคม ไมํวําจะเป็นค านิยมชอบ
บริโภค ค านิยมชอบโก๎ เป็นต๎น 

2) องคป์ระกอบภายใน หรือปัจจัยภายในของตัวบุคคล โดยเน๎นที่หลัก 3 ประการ คือ
จิตสานึกในการศึกษาเพ่ือฝึกฝนพัฒนาตนในด๎านสังคม อารมณ์และปัญญา แรงจูงใจเป็นตัวสํงเสริม
การพัฒนาตัวเองให๎ดีงามขึ้นด๎วยปัญญา แรงจูงใจนี้ก็คือใฝุดีและใฝุรู๎ความดีความงามและใฝุรู๎ความรู๎
จักคิด คิดเป็น คิดแยบคาย หรือโยนิโสมนสิการ26  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได๎กลําวรายละเอียดของการพัฒนามนุษย์ไว๎วํา เราเอา
ความจริงของธรรมดา นี่แหละมาใช๎ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ ก็เรียกวํา การศึกษาเป็นระบบที่
การพัฒนาต๎องพัฒนาไปด๎วยกัน 3 ด๎าน คือ 

1) การพัฒนาในด๎านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมเรียกวํา “ศีล” 
2) การพัฒนาด๎านเจตจ านง ลงไปถึงคุณสมบัติในจิตใจก็เป็น “สมาธิ” ซึ่งรวมถึง            

เรื่องของคุณธรรมความดี เรื่องของสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจเป็นความเข๎มแข็ง            
หนักแนํน เพียรพยายาม สติ สมาธิ แล๎วก็เรื่องความสุข ความรําเริง เบิกบาน ผํองใส เป็นต๎น ที่เป็น
คุณสมบัติส าคัญของจิตใจ 

3) การพัฒนาด๎านปัญญา ความรู๎ความเข๎าใจ การรู๎จักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น 
และความสามารถแยกแยะวิเคราะห์สืบสาวหาเหตุปัจจัยอะไรตําง ๆ ทั้งสามด๎านนี้จะต๎องพัฒนาไป
ด๎วยกันเป็นระบบที่เราเรียกวํา บูรณาการ ก็มาในระบบท่ีเรียกวํา ไตรสิกขา27  

นี้แหละและเม่ือไตรสิกขาพัฒนาคนไปอยํางนี้แล๎วก็วัดผลด๎วยภาวนา 4 คือ 
1) กายภาวนา คือ การพัฒนาด๎วยความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมที่เป็นกายภาพหรือ    

ทางวัตถ ุ

                                                           
25 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , (กรุงเทพมหานคร :             

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน๎า 65. 
26 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน : พุทธศาสนากับ

สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : รุํงแสงการพิมพ์, 2547), หน๎า 78-91. 
27 เรื่องเดียวกัน, หน๎า 136. 
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2) ศีลภาวนา คือ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมทางสังคมด๎านเพ่ือนมนุษย์ 
รวมทั้งสัตว์ทั้งหลายอื่นด๎วย อันนี้แยกได๎ชัด กายภาวนาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ เชํน พวก
ธรรมชาติ พวกวัตถุ พวกสิ่งเสพบริโภค สิ่งที่ตาดู หูฟัง อะไรตําง ๆ สํวนศีลภาวนาเป็นการสัมพันธ์กัน
กับเพ่ือนมนุษยค์ือทางสังคม 

3) จิตตภาวนา คือ การพัฒนาด๎านจิตใจ ที่อาศัยสมาธิเป็นตัวแกนในการเบิกและ          
มีบทบาทออกมาทางเจตจ านง 

4) ปัญญาภาวนา คือ การพัฒนา ด๎านปัญญา ความรู๎ความเข๎าใจ คิดได๎ หยั่งเห็น
ตอนนี้ใช๎ในการวัดผลจึงเป็นภาวนา 4 แตํในเวลาศึกษา คือ ขณะปฏิบัติในชีวิตจริงเป็นไตรสิกขา             
การที่แยกเป็นภาวนา 4 ก็เพ่ือใช๎ในการที่จะดูให๎ชัดแยกดูได๎ 4 ด๎าน แตํในเวลาปฏิบัติจริง กายภาวนา
และศีลภาวนาเป็นข๎อเดียวกัน คือ ในเรื่องหนึ่งหรือในขณะหนึ่งนี้เราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมอยํางใด
อยํางหนึ่ง คือ ทางกายภาพหรือทางสังคม ต๎องเอาอยํางเดียว ฉะนั้น 2 ข๎อแรกใน ภาวนา 4 นี้ เวลา
เป็นไตรสิกขาจึงรวมกันเป็นข๎อเดียวเพราะเอาตามที่เป็นจริงในชีวิต ซึ่งเป็นองค์รวม อันนี้ก็คือ                
เรื่องของระบบงําย ๆ “ที่วํานี้เป็นการพูดในแงํให๎เห็นวําอันนี้ คือ ความเป็นจริง ตามธรรมดาของ
ธรรมชาติการศึกษาก็มาจากธรรมดานี่แหละเพราะมนุษย์มีชีวิตที่แบํงได๎เป็นสามแดน ที่ไปด๎วยกัน
อยํางนี้ ฉะนั้น การจัดการศึกษาก็จึงเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา ขึ้นมาตามธรรมดา ก็เทํานั้นเอง  

สรุปวํา โดยทั่วไปแล๎วการพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในด๎านตําง ๆ ที่ดีขึ้น ท าให๎เกิด
ความกา๎วหน๎า ความมั่นคง โดยเฉพาะการพัฒนาเป็นสิ่งจ าเป็นตํอความส าเร็จขององค์กร การพัฒนา
บุคคลจึงมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอปัจจุบันและอนาคตขององค์กรการพัฒนาบุคคลในองค์กรจะต๎องมี
การพัฒนาอยํางสม่ าเสมอ เพราะวิทยาการและเทคโนโลยี เทคนิคในการทางานเปลี่ยนแปลงไปหน๎าที่
ความรับผิดชอบของบุคคลก็จาเป็นต๎องเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์จึงต๎องมีการพัฒนาบุคคลให๎ทันตํอ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สํงผลตํอการทางานในองค์กรให๎บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในเรื่อง             
ของการพัฒนาประเทศควรอยํางยิ่งที่ต๎องยึดศีลธรรมเป็นหลักรํวมกับการพัฒนาไปด๎วย 
 
3.6 หลักธรรมเกี่ยวกบัการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มนุษย์ทุกคนล๎วนต๎องการความสุขในชีวิต ไมํอยากมีความทุกข์ เพราะความทุกข์ท าให๎เกิด
ความไมสํบายใจ บั่นทอนตํอการท ากิจกรรมตําง ๆ สํงผลแยํทั้งทางกายและใจและท าให๎คุณภาพชีวิต
แยํลง คนในสังคมไทยเมื่อเกิดทุกข์ก็มักจะมุํงหน๎าเข๎าหาวัด ทั้งที่อาจไมํเคยเข๎าวัดมากํอน เพราะ         
เมื่อเกิดความทุกข์ถึงระดับหนึ่ง ก็ต๎องการที่พ่ึงที่หาความสุขทางใจ ที่มิใชํความสุขจากเงินทอง 
ทรัพย์สินเกียรติยศชื่อเสียง เป็นต๎น แล๎วอะไรคือความสุขของมนุษย์ที่แท๎จริง เพ่ือที่จะท าให๎เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เงินเป็นล๎าน ๆ บ๎านหลังใหญํโต ความไมํเป็นโรค การศึกษาระดับสูง หรือ           
การท างานที่ดีจาก ความต๎องการที่หลากหลาย เมื่อไมไํด๎สิ่งที่ต๎องการมาครอบครองก็เกิดความผิดหวัง 
เกิดความเสียใจ ความกลัว ท าให๎มีการพ่ึงพิงศาสนาซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางของจิตใจมากขึ้น         
หากศึกษาดูให๎ดีจะเห็นวําในสมัยกํอน ศาสนาเกิดขึ้นจากความกลัวของมนุษย์ที่ประสบกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตําง ๆ เชํน พายุพัด ฟูาแลบ ฟูาผํา แผํนดินไหว ไฟปุา เป็นต๎น เนื่องจาก
สมัยกํอนยังไมํมีเทคโนโลยีและความรู๎เกี่ยวกับปรากฏการณ์เหลํานี้ มนุษย์จึงเกรงกลัวปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติตําง ๆ ที่เกิดข้ึน ดังนั้นมนุษย์จึงแสวงหาสิ่งที่จะมาคุ๎มครองปูองกันตนจากภัยอันตรายที่
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คิดวําจะได๎รับจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสามารถคุ๎มครองให๎มีชีวิตที่เป็นสุข ด๎วยเหตุนี้            
จึงเกิดเป็นความเชื่อที่ยอมรับนับถือพลังลึกลับทางธรรมชาติวํา เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือมนุษย์และ         
ไดส๎ร๎างพิธีกรรมตาํง ๆ ขึ้น จากสิ่งที่เกิดข้ึนก็ได๎มีวิวัฒนาการมาจนเกิดเป็นศาสนา 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสนา หากกลําวถึงคุณภาพชีวิตในศาสนาพุทธนั้น
จะตอ๎งมีการพัฒนาทั้ง 4 ด๎าน ไดแ๎กํ 

1) การพัฒนากาย (กายภาวนา) คือ การพัฒนาอินทรีย์ 6 ได๎แกํ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ใจ ซึ่งเป็นสิ่งเชื่อมตํอกับอารมณ์ทั้ง 6 ได๎แกํ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ที่ใจรับรู๎ การพัฒนา
อินทรีย์ 6 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือฝึกฝนในด๎านการใช๎งาน คือ ท าให๎อินทรีย์เหลํานั้น มีความเฉียบคม          
มีความละเอียด มีความคลํองแคลํว มีความจัดเจน ฝึกฝนในด๎านการเลือกสิ่งที่มีคุณคําและ               
มีประโยชน์มากที่สุด ขณะเดียวกันก็มีวิธีหลีกเว๎นจากสิ่งที่เป็นภัย เป็นโทษหรือสิ่งไมํดีตําง ๆ ไมํให๎
ทะลักเขา๎มาสูํอินทรีย์โดยมีใจเป็นตัวรับรู๎ทั้งหมด 

2) การพัฒนาศีล (สีลภาวนา) คือ การฝึกฝนด๎านความประพฤติ ระเบียบวินัย            
ความสุจริตทางกายและวาจา โดยการอยูํรํวมกับผู๎ อ่ืนด๎วยดี มีความเกื้อกูล พ่ึงพาอาศัยกัน              
ไมเํบียดเบียน ไมทํ าลายกัน เพ่ือให๎บุคคลสามารถอยูํรวํมกับคนในสังคมได๎อยํางปกติสุข 

3) การพัฒนาจิต (จิตภาวนา) คือ การฝึกฝนด๎านคุณภาพของจิต การฝึกจิตใจให๎
เข๎มแข็งมั่นคง แนํวแนํ ควบคุมตนได๎ดี มีสมาธิ มีกาลังใจสูง ให๎ เป็นจิตที่สงบ ผํองใส ปราศจาก
สิ่งรบกวน หรือท าให๎เศร๎าหมอง โดยเฉพาะการใช๎ปัญญาอยํางลึกซึ้ง และตรงตามความเป็นจริง 

4) การพัฒนาด๎านปัญญา (ปัญญาภาวนา) คือ การฝึกปรือปัญญาให๎เกิดความรู๎        
ความเข๎าใจสรรพสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง จนกระทั่งหลุดพ๎น มีจิตใจเป็นอิสระ ผํองใส เบิกบาน
โดยสมบูรณ์ เมื่อปัญญาที่บริสุทธิ์รู๎ เห็นตามเป็นจริงนี้เกิดขึ้นแล๎ว ก็จะชํวยให๎จิตนั้น สงบ มั่นคง 
บริสุทธิ์ผํองใสยิ่งขึ้น 

3.6.1 ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนวพุทธศาสนา 
พหุการธรรม 4 คือ ธรรมมีอุปการะมาก เป็นเครื่องชํวยให๎สามารถสร๎างสมความดีอ่ืน ๆ      

ทุกอยําง และชํวยให๎ประสบความเจริญก๎าวหน๎าในชีวิต ซึ่งจะน ามาใช๎ในการวัดคุณภาพชีวิตวํา           
มีการพัฒนากาย ศีล จิตและปัญญา เพ่ือน าไปสูํคุณภาพชีวิตที่ดีแล๎วหรือยัง โดยพหุการธรรม 4 ได๎แกํ  

1) ปฏิรูปเทสวาสะ คือ การอยูํในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล๎อมเหมาะสม เป็นสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือ
ตํอการด าเนินชีวิต เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของตนเอง มีความสงบ สามารถปฏิบัติธรรมได๎ 

2) สัปปุริสูปัสสยะ คือ การสมาคมกับสัตบุรุษ สัตบุรุษคือคนดีหรือคนสงบ เหมือน
ดังเชํน ค ากลาํวที่วํา “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” การที่มีเพ่ือนที่ดีก็
เป็นตัวชี้วัดอยํางหนึ่ง โดยเฉพาะในวัยรุํนเพื่อนถือวํามีอิทธิพลตํอเราในการตัดสินใจหรือท าสิ่งตําง ๆ 

3) อัตตสัมมาปณิธิ คือ การตั้งตนไว๎ชอบ ตั้งจิตมุํงหมายน าตนไปถูกทางคือการตั้งตน
ให๎อยูํในศีลธรรม ด าเนินชีวิตไปในทางที่ดีมีเปูาหมายชัดเจน มีเส๎นทางเดินที่มั่นคง มีแบบอยํางที่
ถูกต๎อง ไมตํั้งตนไว๎ในทางท่ีผิด คือ เว๎นจากการประพฤติทุจริต ให๎ด ารงมั่นอยูํในคุณธรรมนั่นเอง 

4) ปุพเพกตปุญญตา คือ ความเป็นผู๎ได๎ท าความดีไว๎กํอนแล๎ว การท าความดีไมํวําจะ
เป็นการท าบุญ ตักบาตร การไหว๎พระหรือนั่งสมาธิ ล๎วนเป็นการประพฤติในทางที่ดีทั้งนั้น นอกจากนี้
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เรายังท าความดีได๎อีกหลายอยําง เชํน การชํวยเหลือผู๎อ่ืน การให๎ก าลังใจคน การเคารพผู๎ใหญํหรือ
แม๎กระทั่งการยกมือไหว๎ผู๎ที่สูงอายุกวําก็ถือวําเป็นความดี ซึ่งความดีนี้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตเรา  
 3.6.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในพุทธศาสนา 

การเข๎าถึงศาสนา กลําวคือ ทุกศาสนาล๎วนสอนให๎คนเป็นคนดี โดยอาจจะใช๎พิธีกรรมตําง ๆ 
เป็นสื่อในการท าให๎มนุษย์ท าความดี แตํแท๎จริงแล๎วแกํนแท๎ของศาสนาคือหลักธรรมค าสอนมนุษย์ที่มี
โอกาสในการศึกษาศาสนา ก็จะมีแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดี รู๎จักท าตนเองให๎มีความสุขรู๎จัก    
ความพอใจในชีวิต รู๎จักคุณค าและความหมายของชีวิต 

การเข๎าใจหลักคาสอน คือ การเข๎าใจและตีความหลักค าสอนอยํางถูกต๎อง จะท าให๎เรามี          
แนวปฏิบัติในชีวิตที่ดี หากเราเข๎าใจในหลักค าสอนผิดไปหรือปฏิบัติจนเกินความพอดี ไมํเดินทาง  
สายกลาง อาจจะท าให๎เกิดความทุกข์แทน คุณภาพชีวิตก็จะแยํลง 

การน ามาปฏิบัติจริง กลําวคือ หากรู๎ถึงหลักค าสอนแล๎ว แตํไมํน ามาปฏิบัติจริงก็จะไมํเกิด
ประโยชน์อันใดตํอชีวิต เหมือนกับการอํานหนังสือวิธีการวํายน้ า แตํเราไมํเคยไปสัมผัสกับน้ าหรือ        
ลงสระน้ าเลย เราก็จะวํายน้ าไมเํป็น 

สิ่งแวดล๎อม คือ สภาพแวดล๎อมที่อยูํอาศัยก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการท าความดหีรือปฏิบัติธรรม 
รวมถึงแหลํงอบายมุขตําง ๆ ที่อยูํรอบบริเวณบ๎าน หากมีก็อาจจะชักจูงเราให๎ไปในทางที่ไมํดีได๎เพ่ือน
คนรอบขา๎ง กลําวคือ เพ่ือนมีอิทธิพลตํอเราในการท าดีหรือไมํดี การคบเพ่ือนที่ดีจะสํงเสริมให๎ชีวิตเรา
ดีขึ้น โดยทีเ่ขาจะคอยเตือนเราในสิ่งที่ไมํดี พร๎อมทั้งชักชวนหรือแนะน าในสิ่งที่ดี ๆ ให๎กับเรา ไม๎วําจะ
เป็นเรื่องการเรียน การท างาน การใช๎ชีวิต 

พุทธศาสนาสามารถน ามาปรับใช๎กับชีวิตประจ าวันเพ่ือให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได๎ โดยการน า
หลักค าสอนทางพุทธศาสนามาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต การน าหลักค าสอนมาปฏิบัติในชีวิต          
ไมํจ าเป็นต๎องเป็นค าสอนที่เข๎าใจยากหรือซับซ๎อนเกินไป ยกตัวอยํางเชํน การท าดีได๎ดี ท าชั่วได๎ชั่ว 
การรักษาศีล 5 หรือการเชื่อในกฎแหํ งกรรม ในที่นี้ ยกตัวอยํ างของการน าหัวใจค าสอน                    
ของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตคือการละความชั่ว การท าความดีและการท า
จิตใจให๎บริสุทธิ์ความหมายก็คือมนุษย์ทุกคนล๎วนต๎องการหลุดพ๎นจากความทุกข์ ตราบใดที่จิตใจ          
ของเรายังมีความโลภ โกรธ หลงก็จะหลุดพ๎นจากความทุกขไ์ดย๎าก ดังนั้น มนุษย์จะหลุดพ๎นความทุกข์
ได๎ต๎องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ จะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ ก็ต๎องเริ่มมาจากการท าความดี จะท าความดี ก็ต๎อง          
ละความชั่วให๎ไดเ๎สียกอํน เปรียบเหมือนกับการล๎างจาน เวลาที่เราล๎างจาน กอํนอื่นต๎องเอาเศษอาหาร
ออกกํอน ตํอมาก็ท าความสะอาดโดยใช๎น้ าล๎างแล๎วก็ลงน้ ายาล๎างจาน สุดท๎ายความสะอาดบริสุทธิ์ 
ของจานใบนั้นก็ผํองขึ้นมา 
 สรุปวํา มนุษย์เกิดมายํอมต๎องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นได๎ ต๎อง           
มีความสุขเกิดขึ้นกํอน ความสุขที่แท๎จริงต๎องเกิดจากความรู๎สึกพอใจในตนเอง รู๎สึกวําชีวิตนี้มีคุณคํา         
มีความหมาย ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นมนุษย์ต๎องรู๎จักพัฒนาตนเองทั้ง 4 ด๎าน คือ กาย ศีล จิต 
และปัญญา รวมถึงการน าหลักของพุทธศาสนาที่กลําววํา “ท าดีได๎ดี ท าชั่วได๎ชั่ว” เป็นแนวทางใน       
การปฏิบัติตนเพ่ือไปสูํทางเดินชีวิตที่ดี สิ่งที่ได๎กลําวมาข๎างต๎นก็เหมือนกับการใช๎ชีวิต สิ่งที่มนุษย์
ต๎องการมากที่สุดคือคุณภาพชีวิตที่ดี เราจะท าอยํางไรให๎เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี อยํางหนึ่งที่เป็นค าตอบ
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ไดค๎ือการรู๎จักพอ (พอเพียง พอใจในสิ่งที่ตนมี) เมื่อเกิดความพอแล๎วความต๎องการตําง ๆ ก็จบลงแล๎ว
ความสุขในชีวิตก็จะเกิดข้ึนจากนั้นคุณภาพชีวิที่ดีก็จะตามมา 
 
3.7 ปัญหาการขาดพละ 5 ของชาวพุทธ 
 การท าหน๎าที่ขององค์ธรรมในพละ 5 นั้น จะอิงอาศัยกันเพ่ือประสานสํงเสริมให๎เกิด          
การพัฒนาก าลัง และสํงผลเป็นปัจจัยตํอเนื่องกันไป กลําวคือ ศรัทธาน าให๎เกิดความเพียร ความเพียร
ชํวยให๎สติมั่นคง เมื่อสติมั่นคงแล๎วก็จะได๎สมาธิที่เอ้ือตํอการพัฒนาปัญญา เมื่อสมาธิดีแล๎วก็จะเกิด
ความเข๎าใจมองเห็นโทษของตัณหา มองเห็นคุณคําของพระธรรม เมื่อรู๎ ชัดเข๎าใจแจํมแจ๎งด๎วยตนเอง
แล๎วก็จะเกิดมีศรัทธาที่เป็นศรัทธาอยํางยิ่ง หมุนเวียนกลับมาเป็นศรัทธาที่มีก าลังมากกวําเดิม28            
ดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว๎วํา “ผู๎มีศรัทธานั้นพยายามอยํางนี้ ครั้นพยายามแล๎วระลึกอยํางนี้ ครั้งระลึกแล๎ว
ตั้งมั่นอยํางนี้ ครั้นตั้งมั่นแล๎วรู๎ชัดอยํางนี้ ครั้นรู๎ชัดแล๎วยํอมเชื่อมั่นอยํางนี้วํา นี้แล คือ ธรรมที่เราได๎ฟัง
มากํอน บัดนี้เราถูกต๎องด๎วยนามกายนั้นอยูํ และเห็นแจ๎งแทงตลอดด๎วยปัญญา”29  
  ปัญหาการขาดพละ 5 ไมํวําจะเป็นองค์ธรรมใดก็ตาม ยํอมสํงผลให๎องค์ธรรมพละอ่ืน ๆ         
ไมํสามารถพัฒนาก าลังได๎อยํางตํอเนื่อง ดังนั้น การศึกษาปัญหาการขาดพละ 5 ของชาวพุทธนั้น          
จึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องท าความเข๎าใจวํา ปัญหาการขาดพละแตํละองค์ธรรมนั้นคืออะไรและ         
มีพฤติกรรมใดที่บํงบอกวําเป็นการขาดองค์ธรรมพละ 5 ดังตํอไปนี้  

3.7.1 ปัญหาการขาดศรัทธาพละ 
 การขาดศรัทธาพละ คือ การขาดความเชื่อที่เป็นพลัง มีความหวั่นไหวตํอความเชื่อใน            
การ ตรัสรู๎ของพระพุทธเจ๎า หรือมีความกังวลตํอหลักปฏิบัติพัฒนาจิต เพ่ือความหลุดพ๎นจากความ
ทุกข์คนที่ขาดศรัทธาพละ จะมีลักษณะขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติพัฒนาจิต หรือมีพฤติกรรมใน
เชิงที่  ไมํเชื่อวําการปฏิบัติพัฒนาตนตามค าสอนของพระพุทธเจ๎านั้น จะสามารถน าพาจิตไปสูํ             
ความหลุดพ๎นจากความทุกข์ท้ังปวงได๎ 
 ศรัทธาที่พระพุทธศาสนาต๎องการนี้ เป็นศรัทธาในความหมายจ าเพาะ คือ มีความเชื่อพ้ืนฐาน
วํามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนได๎ มีศักยภาพอยูํในตัวที่สามารถพัฒนาเป็นบุคคลผู๎ประเสริฐในหมูํมนุษย์          
ที่ทวยเทพ เทวดา หรือแม๎แตํพรหมก็เคารพบูชา30 เรียกวํา มีตถาคตโพธิศรัทธา คนที่จะเริ่มต๎นปฏิบัติ
ธรรมก็จะต๎องมีความเชื่ออันนี้ เชื่อในปัญญาที่ท าให๎มนุษย์กลายเป็นพระพุทธเจ๎า หรือมนุษย์สามารถ
พัฒนาปัญญาของตัวเองให๎เป็นพุทธได๎31            
 พุทธทาสภิกขุ ได๎ให๎ทัศนะไว๎วํา ศรัทธาพละที่ถูกต๎องนั้น คือ ปัญญาแขนงหนึ่ง ความเชื่อ         
กับปัญญาต๎องเกิดเคียงคูํกัน ความเชื่อที่วํานี้ไมํใชํเชื่อตามหลักเหตุผล ไมํใชํการตรึกเอาไมํใชํ            
การคาดคะเน หรือเชื่อตาม ๆ กันมา แตํศรัทธาที่ถูกต๎องจะเกิดขึ้นได๎ต๎องเป็นผู๎ได๎รับผลของการปฏิบัติ
มาแล๎ว ด๎วยการพิสูจน์จนเห็นชัดวํา โลภ โกรธ หลง ที่เกิดขึ้นในจิตใจตนเองเป็นอยํางไร เมื่อเห็นด๎วย
                                                           

28 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ๎างแล๎ว, หน๎า 875-876. 
29 ส .ม. 19/520/332-334. 
30 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), หลักแม่บทของการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์           

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547), หน๎า 18-24. 
31 เรื่องเดียวกัน, หน๎า 45-46. 
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ตนเองแล๎วจึงเชื่อ32 ซึ่งมีความสอดคล๎องกับความเห็นของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)             
ที่กลําวถึงหลักศรัทธาไว๎วํา ต๎องเป็นความเชื่อที่ซาบซึ้งเนื่องด๎วยเหตุผลเทําที่ตนมองเห็น มีความมั่นใจ
วําจุดหมายข๎างหน๎านั้นเป็นไปได๎จริงแท๎และมีคําควรแกํการที่จะด าเนินไปให๎ถึง เร๎าใจให๎พิสูจน์             
ความจริงของเหตุผลที่มองเห็นอยูํเบื้องหน๎า เป็นบันไดขั้นต๎นสูํความรู๎ คือ มีปัญญารองรับและเป็นทาง
สืบตํอแกํปัญญาได๎ ตรงกันข๎ามกับความเชื่อที่เป็นความรู๎สึกมอบตัว มอบความไว๎วางใจให๎สิ้นเชิง               
ซึ่งความเชื่ออยํางหลังนี้จะท าให๎หยุดคิดหาเหตุผลตํอไป 
 ศรัทธาที่พุทธศาสนามุํงหมายนั้นต๎องประกอบด๎วยปัญญา ดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว๎วํา “ศรัทธา
อันคล๎อยตามปัญญานั้น ยํอมทรงตัวอยูํได๎”33 ศรัทธายังเป็นคุณธรรมส าคัญที่ต๎องมีกํอน ดังพุทธพจน์
ที่ตรัสไว๎ถึงความส าคัญอันเป็นปัจจัยให๎เกิดความศรัทธาวํา “ธรรมที่เราได๎บรรลุแล๎วนี้  ลึกซึ้ง              
เห็นได๎ยาก รู๎ตามได๎ยาก สงบ ประณีต ไมํเป็นวิสัยแหํงตรรกะ... ถ๎าเราจะพึงแสดงธรรม และผู๎อ่ืนจะ
ไมํเข๎าใจซึ้งตํอเรา ข๎อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปลําแกํเรา”34 แตํพระพุทธองค์ทรงเห็นวํา 
พวกเขาจะเสื่อมไปเพราะไมํได๎ฟังธรรม จึงตรัสสินพระทัยประกาศธรรมวํา “สัตว์ทั้งหลายเหลําใดก็
ตามจะฟัง จงปลํอยศรัทธามาเถิด เราได๎เปิดประตูอมตธรรมแกํทํานทั้งหลายแล๎ว”35  
 ตัวอยํางที่แสดงให๎เห็นถึงการขาดศรัทธาพละของชาวพุทธนั้น มักพบเห็นได๎จากการที่ชาว
พุทธมีความเชื่องมงายในอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์ กลําวคือ เชื่อในเครื่องรางของขลัง            
เชื่อการบูชาเทพเจ๎า โดยมีการกราบไหว๎สิ่งศักดิ์สิทธิ์กํอนที่จะเริ่มต๎นท ากิจการ การเปิดบริษัทห๎างร๎าน 
การเข๎ารับต าแหนํงส าคัญ ๆ เชํน รัฐมนตรี เป็นต๎น หรือพิธีเจิมปูายอาคารที่มีการนิมนต์พระสงฆ์มา
พรมน้ ามนต์เพ่ือความเป็นสิริมงคล พิธีถวายข๎าวพระพุทธที่พัฒนามาจากพิธีกรรมเซํนไหว๎ผีในสมัย
โบราณ36 รวมถึงความเชื่อที่วํา การขูดต๎นไม๎ การกราบไหว๎สัตว์ที่เกิดมาพิการมีอวัยวะวิปริต จะท าให๎
ผู๎นั้นมีโชคลาภ37 ความเชื่อทางด๎านไสยศาสตร์นั้นมีมานานกํอนพระพุทธศาสนาแล๎ว ซึ่งพระพุทธองค์
ทรงตรัสวํา “การถึงสิ่งเหลํานั้นเป็นสรณะ ไมํสามารถชํวยให๎พ๎นจากทุกข์ทั้งปวงได๎”38 เพราะการยึด
มั่นถือมั่นในความเชื่อลักษณะเชํนนี้จะท าให๎คนขาดความเชื่อมั่นที่จะรับผิดชอบชีวิตของตนเอง และ
จะกลายเป็นคนที่อํอนแอ 
 3.7.2 ปัญหาการขาดวิริยะพละ 
 การขาดวิริยะพละ คือ การขาดความเพียรที่เป็นพลัง ท าให๎เกิดความเกียจคร๎าน ความหดหูํ 
ความท๎อถอยเข๎าครอบง าได๎ คนที่ขาดวิริยะพละจะมีลักษณะอํอนแอ ไมํเอาใจใสํในความเพียรกระท า
ความดี หรือมีพฤติกรรมไมํขวนขวาย ไมํพยายามที่จะฝึกปฏิบัติพัฒนาตนเองตํอไป 

                                                           
32 พุทธทาสภิกขุ, โพธิปักขิยธรรม ธรรมะสูงสุดแห่งความรู้แจ้ง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, 

2541), หน๎า 83-95. 
33 ส .ม. 19/515/327-328. 
34 วิ.ม. 4/7/11. 
35 วิ.ม. 4/9/14-15. 
36 สมภาร พรมทา, มนุษย์กับศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2546), หน๎า 41-42. 
37 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ๎างแล๎ว, หน๎า 44-46. 
38 ขุ.ธ. 25/188-189/92. 
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 ความเพียรที่เป็นก าลังในที่นี้ คือ ความเพียรในการช าระจิตให๎บริสุทธิ์ด๎วยการเจริญกุศลธรรม
ให๎เกิดขึ้นจิตใจอยํางตํอเนื่อง และพยายามละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล๎วไมํ ให๎เกิดขึ้นอีกเป็นความเพียร
ทางใจที่จะท าให๎จิตปราศจากกิเลสเครื่องเศร๎าหมอง ไมํใชํความพากเพียรในการเรียนหนังสือ              
ไมํใชํความพยายามในการท างานเพ่ือหาเลี้ยงชีวิต 
 ยกตัวอยํางเชํน กรณีที่เป็นลักษณะการอ๎อนวอนเพ่ือให๎ได๎ในสิ่งที่ตนเองปรารถนา กลําวคือ 
การกราบไหว๎พระพุทธรูปเพ่ือให๎ชํวยปัดเปุาทุกข์หรือให๎มีความสุข การสวดมนต์เพ่ือขอให๎ได๎ลาภได๎
ทรัพย์ ไมํได๎นึกถึงคุณคําภายในที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจ39 การบริจาคเป็นไปเพ่ือการพัฒนาตนให๎เจริญใน
กุศลกรรม กลายเป็นการคาดหวังให๎ได๎ผลตอบแทนที่จะท าให๎เกิดโชคลาภแกํตนเอง40 หรือแม๎กระทั่ง
กรณีที่ชาวบ๎านน าดอกไม๎ ธูป เทียน ไปกราบไหว๎บูชาพืชหรอสัตว์ที่มีความวิปริตผิดธรรมชาติ             
แล๎วใช๎แปูงทาบริเวณดังกลําว เพ่ือหวังให๎เลขหวยปรากฏ ซึ่งเป็นภาพอันเดํนชัดของชาวพุทธที่มุํงหา
ความส าเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล สะท๎อนถึงสภาพจิตใจที่ขาดความมั่นใจ ขาดความเข๎มแข็ง
อดทนและขาดความเพียรพยายามในการด าเนินชีวิต อีกทั้ งยัง เป็นการทวนกระแสธรรม              
ของพระพุทธเจ๎าที่ทรงสอนหลักธรรมให๎คนหวังผลจากการกระท าของตน41  
 3.7.3 ปัญหาการขาดสติพละ 
 การขาดสติพละ คือ การขาดความระลึกได๎ที่เป็นพลังที่ท าหน๎าที่คอยก ากับดูแล หรือควบคุม
จิตมิให๎กิเลสเข๎าครอบง าได๎ คนที่ขาดสติพละจะมีลักษณะเลื่อนลอย หลงลืม มีพฤติกรรมไมํละอาย
และเกรงกลัวตํอบาป ประมาทหลงเพลิดเพลินหรือมัวเมาในสิ่งยั่วยุที่กํอให๎เกิดความเสื่อม42  
 การมีสติ คือ การระลึกรู๎ความจริงที่เกิดขึ้นอยูํกับจิตในขณะปัจจุบันเทํานั้น เมื่อรู๎เทําทันจิต
ในขณะปัจจุบันก็จะไมํปลํอยให๎จิตเกิดความฟูุงซํานไปกับอารมณ์ตําง ๆ เพราะถ๎าหลงลืม ปลํอยให๎จิต
คิดเลื่อนลอยฟุูงไปกับอารมณ์ท่ีชอบใจหรือไมํชอบใจ ก็จะตกอยูํในความประมาท ขาดสติคอยควบคุม
หรือยั้งคิดกํอนการกระท า เชํน ถ๎าจิตติดข๎องวนเวียนกับภาพความผิดหวังในอดีต ก็จะท าให๎เกิด         
ความทุกข์ใจขึ้น ตกอยูํในความประมาท ขาดสติในการควบคุม หลงพ่ึงพาการดื่มสุราจนเพลิดเพลินมัว
เมาท าให๎เกิดความเสื่อม หรือถ๎าจิตหลุดลอยไปเกาะเกี่ยวกับความคาดหวังที่ยังมาไมํถึ ง ก็จะท าให๎
หลงลืมที่จะพิจารณากระท าเหตุในปัจจุบัน เสียโอกาสในการพัฒนาตนอยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
 เมื่อชาวพุทธขาดสติพละ ก็จะท าให๎ตกอยูํภายใต๎อ านาจของโลภ โกรธ หลง และแสดง
พฤติกรรมที่สํงผลร๎ายตํอตนเองและผู๎อ่ืน ทั้งการปล๎น ฆําชิงทรัพย์ การฆําเพราะความหึงหวงเชิงชู๎สาว 
การฆําตัวตายเพราะผิดหวังอยํางรุนแรง การทุจริตคอร์รัปชั่น การเสพยาบ๎า ค๎ายาเสพติด เป็นต๎น 
 
 

                                                           
39 วศิน อินทสระ, ชาวพุทธกับวิกฤตศรัทธา, (กรุงเทพมหานคร : ปัญญา, 2537), หน๎า 142. 
40 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สถานการณ์พระพุทธศาสนา กระแสไสยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิพุทธธรรม, 2539), หน๎า 34-35. 
41 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถานการณ์พุทธศาสนา พลิกหายนะเป็นพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธพิุทธธรรม, 2536), หน๎า 32-34. 
42 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสุขท่ีแท้จริง, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2543), 

หน๎า 136. 
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 3.7.4 ปัญหาการขาดสมาธิพละ 
 การขาดสมาธิพละ คือ การที่จิตขาดความตั้งมั่นแนํวแนํในกุศลกิจที่ท า จิตจะมีลักษณะ
อํอนไหว ซัดสํายไปในทางกาม ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เมื่อจิตถูกลํอด๎วยอารมณ์ตําง ๆ ไขว๎เขว
ออกไปหาอารมณ์อ่ืน ๆ มีความฟูุงซํานพลํานไป ก็อาจจะน าพาให๎เกิดความทุกข์ เชํน ความกระวน
กระวายใจ กลุ๎มใจ เดือดร๎อนใจ อึดอัดใจ ร าคาญใจ ขัดเคืองใจ หรือมีพฤติกรรมก๎าวร๎าว ฉุนเฉียว 
หงุดหงิด มองเห็นคนอื่นเป็นศัตรู ระแวงกลัวคนอ่ืนจะมาท าร๎าย วูํวาม ติดใจหลงใหลงําย43               
 จุดมุํงหมายของสมาธิในพุทธศาสนา คือ เพ่ือความหลุดพ๎น หรือเป็นไปเพ่ือปัญญาที่รู๎เข๎าใจ
ในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง มิใชํหวังผลในทางฤทธิ์ ถ๎าเจริญสมาธิถูกทาง บาปและอกุศลธรรมก็
ไมํอาจครอบง าได๎ จะสงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย จนจิตมีความผํองใสภายใน 
และมีความสงบสุขอยูํในสมาธินั้น ซึ่งลักษณะเดํนของจิตที่เป็นสมาธิเหมาะสมควรแกํการงานหรือ
เหมาะแกํการใช๎งานตามหลักพุทธศาสนาคือการใช๎จิตที่พร๎อมดีนั้นเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาใน
การพิจารณาสภาวธรรมให๎เกิดความรู๎แจ๎งตามความเป็นจริง สมาธิที่ถูกต๎องไมํใชํอาการที่จิตหมด
ความรู๎สึก ปลํอยตัวตนเข๎ารวมหายไปในอะไร ๆ แตํเป็นภาวะที่ใจสวําง โลํงโปรํง เบิกบาน พร๎อมที่จะ
ใช๎ปัญญา การขาดสมาธิพละของชาวพุทธในปัจจุบัน จะเห็นได๎ชัดวํา เกิดภาวะความตึงเครียดและ
ความโกรธทางอารมณ์ ความหมกมํุนหลงใหลติดใจงํายในทางกามคุณ 5 เป็นต๎น   
 3.7.5 ปัญหาการขาดปัญญาพละ 
 การขาดปัญญาพละ คือ การที่จิตอยูํในภาวะขาดความรู๎ที่ละเอียด ขาดความรู๎ที่แจํมแจ๎ง           
ไมํสามารถหยั่งรู๎เข๎าใจตามความเป็นจริง หรือรู๎ไมํเทําทันสภาวการณ์ บุคคลที่ขาดปัญญาพละนั้นจะ        
มีลักษณะนิสัยที่ขาดการพิจารณา ขาดการไตรํตรอง ไมํเข๎าใจเหตุผล มีพฤติกรรมที่หลง หรืองมงายใน
สิ่งที่น าไปสูํความเสื่อมถอยในการพัฒนาตน เชํน ไมํรู๎วําอะไร อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรเป็น
ประโยชน์ อะไรไมํเป็นประโยชน์ อะไรเป็นเหตุให๎เกิดความเสื่อมพินาศ เมื่อไมํรู๎ในสิ่งตําง ๆ ที่กลําวมา
นี้ จะน าชีวิตไปสูํความหลงมืดมัว และมีโอกาสท ากรรมที่ผิดพลาดได๎มาก 
 ปัญญาพละที่พุทธศาสนาต๎องการ คือ ต๎องเป็นปัญญาที่สามารถชํวยให๎พ๎นทุกข์ทางจิตใจได๎ 
เรียกวํา ภาวนามยปัญญา ซึ่งการพัฒนาปัญญานี้ต๎องอาศัยการปฏิบัติ เพ่ือฝึกให๎จิตเกิดความรู๎          
ความเข๎าใจแบบประจักษ์กับความจริงในสิ่งทั้งหลายวํามีความไมํเที่ยง  สิ่งที่ เกิดขึ้นนั้นมีความ
เปลี่ยนแปลงไปตามตุปัจจัยไมํมีตัวตนให๎ยึดถือ เมื่อประจักษ์กับความจริงนี้มากขึ้น ความขัดแย๎งใน
จิตใจก็จะลดน๎อยลง สามารถวางใจให๎เป็นกลางรักษาความสมดุลของจิตทํามกลางกุศลธรรมและ
อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแกํจิตได๎ จึงไมํยินดีหลงใหลมัวเมาเคลิ้มไปตามอารมณ์หรือสิ่งที่           
นําปรารถนา ไมํขุํนมัวหมํนมองคลุ๎มคลั่งไปเพราะอารมณ์หรือสิ่งที่ไมํต๎องการ จนปัญญามีก าลัง
สามารถตัดสินเลือกกระท าเหตุในทางที่ถูกได๎ และพัฒนาก าลังตํอเนื่องไปจนจิตหลุดพ๎นจากกิเลส
อยํางสิ้นเชิง อนึ่ง พึงท าความเข๎าใจเกี่ยวกับการฟังธรรมบรรยายแล๎วเกิดความเข๎าใจในธรรม หรือ    
การคิดพิจารณาตํอพระธรรมนั้นแล๎วเกิดความรู๎ความเข๎าใจที่ละเอียดลึกซึ้ง ก็คิดวําตนเองรู๎ทุกอยําง          
มีปัญญาที่พัฒนาแล๎ว แตํนั่นเป็นเพียงปัญญาระดับหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปัญญาตามหลัก            

                                                           
43 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ๎างแล๎ว, หน๎า 834. 
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พุทธศาสนาเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังที่เรียกวํา สุตมยปัญญาและเป็นปัญญาที่เกิดจากการคิด
พิจารณาที่เรียกวํา จินตมยปัญญา ยังไมํใชํปัญญาพละที่พุทธศาสนาต๎องการ 
 การขาดปัญญาพละของชาวพุทธและคนสํวนมากในโลกนี้ก าลังตกอยูํในภาวะความไมํรู๎       
4 อยํางนี้ คือ 1) ความไมํรู๎ในทุกข์ ได๎แกํ ความไมํตระหนักรู๎วําตนเองก าลังมีปัญญาและก าลังกํอ
ปัญหาตําง ๆ ที่เป็นเรื่องบีบคั้นชีวิตจิตใจ 2) ความไมํรู๎เหตุแหํงทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาวําคืออะไร 
มักเลี่ยงหนีความจริง ชอบมองออกไปข๎างนอกหรือมองให๎ไกลตัวจากที่เป็นอยูํในปัจจุบัน จึงมักมองหา
ตัวการข๎างนอกท่ีจะซัดทอดโทษให๎หรือถ๎าจะเกี่ยวกับตนเองก็ให๎เป็นเรื่องหํางไกลออกไปจนรู๎สึกวําพ๎น
จากความรับผิดชอบของตน จึงไมํได๎แก๎ไขข๎อบกพรํองและพร๎อมจะกระท าสิ่งที่ตนผิดพลาดได๎อีก     
3) ไมํรู๎ความดับทุกข์ คือ ไมํรู๎วําทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหาที่กดดันบีบคั้นนั้นสามารถแก๎ไขให๎หมดสิ้น
ไปได๎ 4) ความไมํรู๎ทางดับทุกข์ หรือวิธีปฏิบัติเพื่อก าจัดสาเหตุแหํงปัญหา44  
 การปฏิบัติพละ 5 จึงต๎องเริ่มจากการมีตถาคตโพธิศรัทธาเป็นส าคัญ ถ๎าปราศจากศรัทธานี้
แล๎ว การศึกษาและปฏิบัติเป็นไปได๎ยาก เพราะไมํเชื่อในศักยภาพของตนเองวําจะพัฒนาได๎             
จึงไมํเกิดแรงจูงใจที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเอง และไมํมีใครสามารถก๎าวหน๎าไปบนหนทางธรรมได๎โดยไมํมี
ศรัทธา ศรัทธาจึงเป็นสิ่งแรกที่จะต๎องมีและจะต๎องประกอบไปด๎วยปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ตรง
ในการปฏิบัติ ธรรมนั้นจึงสมบูรณ์ เพราะศรัทธาเปรียบเสมือนเท๎า ปัญญาเปรียบเสมือนตา ผู๎ที่มีแตํ
ปัญญาโดยไมํมีศรัทธา จะท าได๎เพียงแคํพูดถึงธรรมะหรืออริยมรรคเทํานั้น แตํไมํสามารถจะก๎าวเดินไป
บนหนทางแหํงอริยมรรคได๎เลย ในท านองเดียวกัน ผู๎ที่มีศรัทธาโดยไมํมีปัญญาเปรียบดังผู๎มีเท๎าแตํไมํมี
ตา ก็จะพยายามเดินหรือวิ่งไปตามหนทางแหํงอริยมรรค แตํผู๎นั้นจะไมํรู๎เลยวําการเดินหรือการวิ่งนั้น
เป็นไปโดยถูกทางหรือไมํ ดังนั้น ทั้งศรัทธาและปัญญาจึงต๎องมีควบคูํกันไปและพร๎อมกันนั้นจะต๎อง        
มีการปฏิบัติที่ถูกต๎องด๎วย 

สรุปวํา ศรัทธามีความส าคัญในการก าหนดจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาชีวิต ถ๎าเริ่มต๎นจาก
ศรัทธาที่ถูกแล๎วลงมือกระท าเหตุที่ถูกตามอยํางที่เชื่อ ผลยํอมเกิดถูกต๎องตามแหํงการกระท า             
ในทางตรงกันข๎าม เมื่อศรัทธามีอิทธิพลเป็นตัวก าหนดวิถีชีวิต แตํถ๎าหากเริ่มต๎นด๎วยการมีศรัทธาที่ผิด 
วิถีชีวิตก็ยํอมผิดตาม นอกจากนี้ ศรัทธายังเป็นสิ่งจ าเป็นในเบื้องต๎นส าหรับผู๎ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาตน
ตามหลักพุทธศาสนา เพราะถ๎าเริ่มต๎นด๎วยการขาดตถาคตโพธิศรัทธาแล๎ว วิริยะสติ สมาธิ              
ตามความมํุงหมายก็ไมํเกิด ท าให๎ไมํสามารถด าเนินไปสูํปัญญาพ๎นทุกข์ได๎      
 
3.8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพละ 5 

เรื่องของพละ 5 นี้ เป็นธรรมที่ท าให๎บุคคลผู๎ปฏิบัติธรรม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต               
ของตนเองและสํงผลตํอบุคคลรอบข๎างได๎ พละ 5 เป็นธรรมที่จะท าให๎บุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเอง             
มีสติปัญญาที่จะน าตนเองให๎ยิ่งใหญํในกิจของตนท าให๎เกิดความมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต          
พละ 5 เมื่อฝึกดีแล๎วจะเป็นคุณสมบัติที่มีอยูํในตัวของบุคคล บุคคลที่ประสบความส าเร็จและ            
มีความสุขสงบในชีวิต มักมีบุคลิกภาพที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในธรรมที่ตนก าลังปฏิบัติอยูํโดยชอบ
แล๎ว ยํอมเป็นบุคคลที่มีก าลังใจกล๎าแข็ง หากปรารถนาหรือต๎องการสิ่งใดในชีวิตแล๎ว จะมีความมานะ

                                                           
44 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), ความสุขท่ีแท้จริง, อ๎างแล๎ว, หน๎า 905-911. 
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บากบั่น เพียรพยายามกระท าให๎ส าเร็จจนได๎ บุคคลผู๎นั้นยํอมเป็นผู๎มีสติรู๎ตัวอยูํเสมอ ควบคุมตนเองได๎
ดี ไมํใจลอย ไมํเผลอไผล ยํอมเป็นผู๎มีสมาธิดี มีใจสงบแนํวแนํ ไมํฟูุงซําน หากท าการสิ่งใดอยูํก็จะมี
สมาธิอยูํกับสิ่งที่ท า ไมํวอกแวก อีกทั้งยังเป็นผู๎มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด ซึ่งเกิดจากการเรียนรู๎และ       
การปฏิบัติธรรมที่เป็นพ้ืนฐานอันงาม เราสามารถเติมพลังให๎กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได๎           
โดยการปฏิบัติธรรมพละ 5 
 3.8.1 พละ 5 เป็นใหญ่ในจิตของตน 

3.8.1.1 สัทธาพละ 
สัทธาพละ คือ ความเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ตนเองก าลังปฏิบัติและน ามาใช๎ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตโดยหลักธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท จะมีสัทธาเป็นอันดับแรกและมีปัญญาในล าดับ
สุดท๎ายของหลักธรรมนั้น ๆ เพื่อจะเข๎าใจความหมาย บทบาท และความส าคัญของสัทธา อันจะได๎น า
สัทธาพละนี้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต กลําวคือ 

1) ศรัทธาเป็นเพียงขั้นหนึ่งในการพัฒนาปัญญาและคุณภาพชีวิต กลําวได๎วํา             
เป็นขั้นต๎นที่สุด 

2) ศรัทธาที่ประสงค์ ต๎องเป็นความเชื่อความซาบซึ้งที่เนื่องด๎วยเหตุผล คือ มีปัญญา 
รองรับและเป็นทางสืบทอดสํงตํอแกํปัญญาได๎ มิใชํเพียงความรู๎สึกมอบตัวมอบความไว๎วางใจให๎สิ้นเชิง 
โดยไมํต๎องถามหาเหตุผล อันเป็นลักษณะทางฝุายอาเวคด๎านเดียว 

3) ศรัทธาที่ เป็นความรู๎สึกฝุายอาเวคด๎านเดียว ถือวํา  เป็นความเชื่อที่งมงาย              
เป็นสิ่งที่จะต๎องละเสียหรือแก๎ไขให๎ถูกต๎อง สํวนความรู๎สึกฝุายอาเวคที่เนื่องอยูํกับศรัทธาแบบที่ถูกต๎อง             
เป็นสิ่งที่น ามาใช๎ในกระบวนการปฏิบัติธรรมให๎เป็นประโยชน์ได๎มากพอสมควรในระยะต๎น แตํจะถูก
ปัญญาเข๎าแทนที่โดยสิ้นเชิงในที่สุด 

4) ศรัทธาที่มุํงหมายในกระบวนการพัฒนาปัญญานั้นอาจให๎ความหมายสั้น ๆ วํา            
เป็นความซาบซึ้งด๎วยมั่นใจในเหตุผลเทําที่ตนมองเห็น คือมั่นใจตนเอง โดยเหตุผลวํา จุดหมายที่อยูํ
เบื้องหน๎านั้นเป็นไปได๎จริงแท๎และมีคําควรแกํการที่ตนจะด าเนินไปให๎ถึง เป็นศรัทธาที่เร๎าใจให๎อยาก
พิสูจน์ความจริงของเหตุผลที่มองเห็นอยูํ เบื้องหน๎านั้นตํอ ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นบันไดขั้นต๎นสูํความรู๎          
ตรงข๎ามกับความรู๎สึกมอบใจให๎แบบอาเวค ซึ่งท าให๎หยุดคิดหาเหตุผลตํอไป 

5) เพ่ือควบคุมศรัทธาให๎อยูํในความหมายที่ถูกต๎อง ธรรมหมวดใดก็ตามในพุทธธรรม 
ถ๎ามีศรัทธาเป็นสํวนประกอบข๎อหนึ่งแล๎ว จะต๎องมีปัญญาเป็นอีกข๎อหนึ่งเสมอไป และตามปกติ 
ศรัทธายํอมมาเป็นข๎อที่หนึ่ง พร๎อมกับท่ีมีปัญญาคุมเป็นข๎อสุดท๎าย 

3.8.1.2 วิริยะพละ 
วิริยะพละ คือ ความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติในธรรม อันเป็นธรรมพ้ืนฐานในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและในหลักธรรมเกื้อหนุนอ่ืนอีกเพ่ือให๎บรรลุในหลักธรรมนั้น ๆ ซึ่งก าลังความเพียรนี้          
มีปรากฏในพุทธศาสนสุภาษิต โดยจะกลําวไว๎พอสังเขปเพ่ือน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และแนวทางการรักษาความเพียรให๎ทรงไว๎เพื่อการปฏิบัติซึ่งหลักธรรม 

1) คนลํวงทุกข์ได๎ด๎วยความเพียร กลําวคือ ผู๎ เกียจคร๎าน ยํอมมีชีวิตคลุกอยูํใน            
อกุศลธรรม จึงอยูํเป็นทุกข์ การกระท าความเพียร เชํนหมั่นขยันท าการงานก็ยํอมพ๎นความเกียจคร๎าน          
ไมํต๎องทุกข์เพราะไร๎ทรัพย์ ไมํต๎องทุกข์เพราะท าทุจริตเลี้ยงชีพ โดยสรุปแล๎วการจะพ๎นทุกข์ตําง  ๆ    
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ล๎วนมีความเพียรเข๎ามาเก่ียวข๎องทั้งสิ้น ท าให๎เป็นสุขในการด ารงชีพ พ๎นจากกิเลส พ๎นจากอกุศลกรรม 
และพ๎นจากสังสารวัฏ 

2) ความเพียรปูองกันผู๎ปราศจากปัญญาไมํได๎ กลําวคือ บางครั้งบางเรื่องความเพียร
พยายามอยํางเดียว ไมํชํวยให๎ถึงความส าเร็จ หากไมํมีปัญญาคอยสนับสนุนความเพียร 

3) ผู๎ท าการเหมาะเจาะ ไมํทอดธุระ ขยันมั่นเพียร ยํอมหาทรัพย์ได๎ คือ  รู๎จักกาล 
สถานที่ บุคคลและการงาน ที่ตนต๎องเข๎าไปเกี่ยวข๎องเป็นอยํางดี แล๎วใช๎ความรู๎ความเฉลียวฉลาดและ
ความเพียรเข๎าท ากิจนั้น ๆ ก็ยํอมได๎ทรัพย์ทั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตระ 

4) ชนทั้งหลายผู๎ไมํเกียจคร๎าน ขุดภาคพ้ืนที่หนทางกลางทะเลทราย ได๎พบน้ าที่            
กลางทะเลทรายอันราบเรียบ ฉันใด มุนีผู๎ประกอบด๎วยความเพียรและก าลัง ไมํเกียจคร๎าน             
พึงประสบความสงบใจ ฉันนั้น กลําวคือ มุนีในที่นี้หมายเอาบุคคลผู๎มีปัญญา มีก าลังกายและ            
ก าลังญาณยํอมได๎อริยธรรม 

3.8.1.3 สติพละ 
สติพละ คือ ก าลังในความระลึกได๎ โดยไมํหลงไปกับการพัฒนาการปฏิบัติซึ่งหลักธรรมนั้น 

และไมํหลงไปกับการที่จะน าหลักธรรมนั้นมาใช๎ในพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สติมีหน๎าที่ดึงอารมณ์มาสูํจิต เหนี่ยวอารมณ์ไว๎กับจิต คุมหรือก ากับจิตไว๎กับอารมณ์          

ตรึงเอาไว๎ไมํยอมให๎ลอยผํานหรือคลาดกันไป จะเป็นการดึงมาซึ่งอารมณ์ที่ผํานไปแล๎ว หรือจะดึงไว๎        
ซึ่งอารมณ์ท่ีจะผํานไปก็ได๎ สติจึงมีขอบเขตความหมายคลุมถึง การระลึก นึกถึง นึกไว๎ นึกได๎ ระลึกได๎   
ไมํเผลอ ตรงกับความจ า เฉพาะในสํวนที่เป็นการระลึกและความสามารถในการระลึก ด๎วยเหตุนี้สติ  
จึงเป็นธรรมตรงข๎ามกับสัมโมสะ ซึ่งแปลวํา  การลืม สติเป็นการริเริ่มเองจากภายใน โดยอาศัย           
พลังแหํงเจตจ านง 

สติ จึงเป็นธรรมส าคัญในทางจริยธรรมเป็นอยํางมาก เพราะเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติหน๎าที่
และเป็นตัวคอยปูองกันยับยั้งตนเอง ทั้งที่จะไมํให๎หลงเพลินไปตามความชั่วและที่จะไมํให๎ความชั่ว 
เล็ดลอดเข๎าไปในจิตใจได๎ พูดงําย ๆ วําที่จะเตือนตนในการท าความดีและไมํเปิดโอกาสแกํความชั่ว 

พุทธธรรม เน๎นความส าคัญของสติเป็นอยํางมากในการปฏิบัติจริยธรรมทุกชั้น การด าเนิน
ชีวิตหรือการประพฤติปฏิบัติโดยมีสติก ากับอยูํเสมอนั้น มีชื่อเรียกโดยเฉพาะวํา “อัปปมาท” หรือ
ความไมํประมาท 

ความหมายของ “อัปปมาท” ที่วํา “การเป็นอยูํโดยไมํขาดสติ” ขยายความวําการระมัดระวัง
อยูํเสมอ ไมํยอมถล าลงไปในทางเสื่อมและไมํยอมพลาดโอกาสส าหรับความเจริญก๎าวหน๎า ตระหนักดี
ถึงสิ่งที่จะต๎องท าและต๎องไมํท า ใสํใจส านึกอยูํเสมอในหน๎าที่ ไมํปลํอยปละละเลยกระท าการด๎วย 
ความจริงจังและพยายามเดินรุดหน๎าอยูํตลอดเวลา เป็นหลักความรู๎สึกรับผิดชอบขั้นพ้ืนฐาน45           

3.8.1.4 สมาธิพละ 
สมาธิพละ คือ ก าลังความตั้งจิตมั่นหรือภาวะที่จิตแนํวแนํตํอสิ่งที่ก าหนด การมีจิตก าหนด          

ถึงการบรรลุซึ่งหลักธรรมนั้น ๆ หากการตั้งจิตไมํมั่นเสียแล๎วจะท าให๎จิตนั้นมีการฟูุงและท าให๎จิตหลง      

                                                           
45 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ 35,  (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ จ ากัด, 2555), หน๎า 759. 
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แนวปฏิบัติได๎ วําโดยสาระส าคัญสมาธิที่ใช๎ถูกทาง เพ่ือจุดหมายในทางหลุดพ๎น เป็นไปเพ่ือปัญญา            
ที่รู๎เข๎าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง มิใชํเพื่อผลในทางสนองความอยากของตัวตน 

ความมุํงหมายของสมาธิที่ใช๎อยํางถูกต๎องหรือพูดตามศัพท์วํา ความมุํงหมายของสัมมาสมาธิ
นั้นเพื่อเตรียมจิตให๎พร๎อมที่จะใช๎ปัญญาอยํางได๎ผล โดยสรุปพอจะประมวลประโยชน์ของสมาธิได๎ คือ 

1) ประโยชน์ที่เป็นจุดมุ่งหมายหรืออุดมคติทางธรรม 
ประโยชน์ที่เป็นความมุํงหมายแท๎จริงของสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา คือ เป็นสํวนส าคัญ

อยํางหนึ่งแหํงการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุด อันได๎แกํความหลุดพ๎นจากกิเลสและทุกข์ท้ังปวง 
1.1 ประโยชน์ที่ตรงแท๎ของข๎อนี้ คือ การเตรียมจิตให๎พร๎อมที่จะใช๎ปัญญาพิจารณาให๎รู๎

แจ๎งสภาวธรรมตามความเป็นจริง เรียกตามศัพท์วําเป็นบาทแหํงวิปัสสนา หรือท าให๎ เกิด              
ยถาภูตญาณทัสสนะ ซึ่งจะน าไปสูํวิชชาและวิมุตติในที่สุด 

1.2 ประโยชน์ที่รองลงมา แม๎จะไมํถือวําเป็นจุดมุํงหมายที่แท๎จริง คือ การบรรลุภาวะ
ที่จิตหลุดพ๎นจากกิเลสชั่วคราว ที่เรียกวําเจโตวิมุตติประเภทยังไมํเด็ดขาด กลําวคือ หลุดพ๎นจากกิเลส
ด๎วยอ านาจพลังจิต 

2) ประโยชน์ในด้านสุขภาพจิต และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ตัวอยํางในข๎อนี้ เชํนท าให๎เป็นผู๎มีจิตใจและมีบุคลิกลักษณะที่เข๎มแข็ง หนักแนํน มั่นคง สงบ 

เยือกเย็น สุภาพ นุํมนวล สดชื่น ผํองใส กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปรํา เบิกบาน สงํางาม มีเมตตา
กรุณา มองดูรู๎จักตนเองและผู๎อ่ืนตามความเป็นจริง 

คนมีนิวรณ์ มีลักษณะตรงข๎าม เชํนอํอนไหว ติดใจหลงใหลงําย หรือหยาบกระด๎าง ฉุนเฉียว 
เกรี้ยวกราด หงุดหงิด วูํวาม วุํนวาย เศร๎าซึม ขี้ระแวง ลังเล 

สมาธิเตรียมจิตให๎อยูํในสภาพพร๎อมและงํายแกํการปลูกฝังคุณธรรมตําง ๆ และเสริมสร๎าง
นิสัยที่ดี รู๎จักท าใจให๎สงบและสะกดยั้งผํอนเบาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจได๎ เรียกอยํางสมัยใหมํวํา             
มีความม่ันคงทางอารมณ์และมีภูมิคุ๎มกันโรคทางจิต 

ประโยชน์ข๎อนี้จะเพ่ิมพูนยิ่งขึ้น ในเมื่อใช๎จิตที่มีสมาธินั้นเป็นฐานปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน  
คือ ด าเนินชีวิตอยํางมีสติ ตามดูรู๎ทันพฤติกรรมทางกายวาจา ความรู๎สึกนึกคิดและภาวะจิตของตนที่
เป็นไปตําง ๆ มองอยํางเอามาเป็นความรู๎ส าหรับใช๎ประโยชน์อยํางเดียว ไมํยอมเปิดชํองให๎
ประสบการณ์และความเป็นไปเหลํานั้น กํอพิษเป็นอันตรายแกํชีวิตจิตใจของตนได๎เลย ประโยชน์ข๎อนี้
ยํอมเป็นไปในชีวิตประจ าวันด๎วย 

3) ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
3.1 ใช๎ชํวยท าให๎จิตใจผํอนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ หายกระวนกระวาย         

ยั้งหยุดจากความกลัดกลุ๎มวิตกกังวล เป็นเครื่องพักผํอนกาย ให๎ใจสบายและมีความสุข เชํน            
บางทํานท าอานาปานสติในเวลาที่จ าเป็นต๎องรอคอยและไมํมีอะไรจะท า เหมือนเวลานั่งติดอยูํในรถ
ประจ าทาง หรือปฏิบัติสลับแทรกในเวลาท างานใช๎สมองหนัก เป็นต๎น 

3.2 เป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการท างาน การเลําเรียนและการท ากิจทุกอยําง 
เพราะจิตที่เป็นสมาธิแนํวแนํอยูํกับสิ่งที่ก าลังกระท า ไมํฟูุงซําน ไมํวอกแวก ไมํเลื่อนลอยเสีย ยํอมชํวย
ให๎เรียน ให๎คิด ให๎ท างานได๎ผลดี การงานก็เป็นไปโดยรอบคอบ ไมํผิดพลาดและปูองกันอุบัติเหตุได๎ดี 
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เพราะเมื่อมีสมาธิก็ยํอมมีสติก ากับอยูํด๎วย ดังที่ทํานเรียกวําจิตเป็นกัมมนียะหรือกรรมนีย์ แปลวํา         
ควรแกํงานหรือเหมาะแกํการใช๎งาน ยิ่งได๎ประโยชน์ในข๎อหนึ่งมาชํวยเสริมก็ยิ่งได๎ผลดีมากยิ่งขึ้นไปอีก 

3.3 ชํวยเสริมสุขภาพกายและใช๎แก๎ไขโรคได๎ รํางกายกับจิตใจอาศัยกันและมีอิทธิพล
ตํอกัน ปุถุชนทั่วไปเมื่อกายไมํสบาย จิตใจก็พลอยอํอนแอเศร๎าหมองขุํนมัว ครั้นเสียใจ ไมํมีก าลังใจ           
ก็ยิ่งซ้ าให๎โรคทางกายนั้นทรุดหนักลงไปอีก แม๎ในเวลาที่รํางกายเป็นปกติ พอประสพเรื่องราวให๎           
เศร๎าเสียใจรุนแรง ก็ล๎มปุวยเจ็บไข๎ไปได๎ 

สํวนผู๎ที่มีจิตใจเข๎มแข็งสมบูรณ์ เมื่อเจ็บปุวยกาย ก็ไมํสบายอยูํแคํกายเทํานั้น จิตใจไมํพลอย
ปุวยไปด๎วย ยิ่งกวํานั้นกลับใช๎ใจที่สบายมีก าลังจิตเข๎มแข็งนั้น หันกลับมาสํงอิทธิพลบรรเทาหรือ        
ผํอนเบาโรคทางกายได๎อีกด๎วย อาจท าให๎โรคหายงํายและไวขึ้น หรือแม๎แตํใช๎ก าลังสมาธิระงับ
ทุกขเวทนาทางกายไว๎ก็ได๎ 

ในด๎านดีผู๎มีจิตใจผํองใสเบิกบาน ยํอมชํวยให๎กายเอิบอ่ิม ผิวพรรณผํองใส สุขภาพกายดี           
เป็นภูมิต๎านทานโรคไปในตัว ความสัมพันธ์นี้มีผลตํออัตราสํวนของความต๎องการและการเผาผลาญใช๎
พลังงานของรํางกายด๎วย เชํน จิตใจที่สบายผํองใสสดชื่นเบิกบานนั้น ต๎องการอาหารน๎อยลงในการที่
จะท าให๎รํางกายสมบูรณ์ผํองใส เชํนคนธรรมดามีเรื่องดีใจ ปลาบปลื้มอ่ิมใจ ไมํหิวข๎าวหรือพระที่บรรลุ
ธรรมแล๎วมีปีติเป็นภักษา ฉันอาหารวันละมื้อเดียว แตํผิวพรรณผํองใส เพราะไมํหวนละห๎อยความหลัง 
ไมํเพ๎อหวังอนาคต ประโยชน์ข๎อนี้จะสมบูรณ์ ตํอเมื่อมีปัญญาที่รู๎เทําทันสภาวธรรมประกอบอยูํด๎วย46  

3.8.1.5 ปัญญาพละ 
ปัญญาพละ คือ ความรู๎เทําทันสภาวะตามความเป็นจริงและการรู๎แจ๎งแทงตลอดในหลักธรรม 

สามารถน าไปใช๎ในหลักธรรมเกื้อหนุนอันละเอียดอํอนขึ้นและสามารถน าไปพัฒนาปรับความสมดุล           
ในการจะน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต อันเป็นโลกียธรรม แตํบุคคลสามารถพัฒนาการปฏิบัติซึ่งหลักธรรม
สนับสนุนอ่ืน ด๎วยการพัฒนาปัญญาเพ่ือบรรลุเปูาหมายสูงสุดในโลกุตตรธรรม คือ ความรู๎แจ๎งแทง
ตลอดในอริยสัจ 4 อันจะให๎ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ คือ พระนิพพาน 

ปัญญามาแทนที่ ตัณหาหมดหน๎าที่ มีฉันทะเต็มที่ มาถึงจุดนี้เข๎าใจวําข๎อสงสัยที่ส าคัญอยําง
หนึ่งคงจะหมดหรือหายไปด๎วย คือข๎อสงสัยที่วําพระอรหันต์เป็นผู๎หมดสิ้นตัณหาแล๎ว เมื่อไมํมี ตัณหา
ซึ่งเป็นแรงชักจูงการกระท าตําง ๆ พระอรหันต์มิกลายเป็นผู๎อยูํนิ่งเฉย ไมํกระตือรือร๎น ไมํอยากท า
อะไร กลายเป็นคนไมํมีชีวิตชีวาไปหรือ ทั้งนี้พร๎อมทั้งข๎อสงสัยที่วําพระอรหันต์เป็นอยูํด๎วยปัญญา            
จะอยูํอยํางไร มีแตํปัญญา ไมํมีตัณหา จะท าการอะไรได๎หรือ เป็นอันวําเมื่อคนพัฒนามากขึ้น ตัณหาก็
ลดบทบาทลงไป พร๎อมทั้งการจางลงของโมหะหรืออวิชชา โดยมีปัญญาพาฉันทะมาท างานอยําง         
ชาญฉลาด ให๎เกิดผลดีทั้งแกํชีวิตและแกํทุกคนทุกสิ่งที่เกี่ยวข๎อง จนในที่สุดเมื่อคนพัฒนาตนจนสิ้น
โมหะก็ไมํต๎องพ่ึงตัณหาให๎ชํวยพาท าอะไร ๆ แตํมีปัญญาที่รู๎จริง ชํวยให๎ฉันทะซึ่งชัดวําท าอะไรจึงจะ
เป็นคุณเป็นประโยชน์ดีแนํ มาครองบทบาทเต็มที่ ในการท ากิจกรรม และกิจการทุกอยําง 

ถึงตอนนี้ฉันทะพาคนท าตามที่ปัญญาบอกและพระอรหันต์ไมํมีอะไรต๎องท าเพ่ือตนเอง เพราะ
เป็นบุคคลที่เต็มแล๎วอ่ิมแล๎ว ก็จึงคิดแตํวําจะท าอะไรให๎คนอ่ืนและให๎ทั้งโลกมีความสุข ดังที่เคยบอก

                                                           
46 เรื่องเดียวกัน, หน๎า 788.  



 
73 

 

คติของพระอรหันต์ที่วํา พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ คือ ท าการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน      
เพ่ือเกื้อการุณย์แกํชาวโลก 

ตรงนี้คือจุดที่พระพุทธเจ๎าทรงเป็นผู๎น า นอกจากน าคนในการพัฒนาตน ก็น าอริยชนใน          
การบ าเพ็ญประโยชน์สุขแกํมวลชน พระพุทธเจ๎าทรงท าไมํหยุดเพราะทรงเป็นอิสระชน เป็นเสรีชนที่
แท๎ แม๎แตํข๎างในก็ไมํมีตัณหามาเหนี่ยวรั้ง แตํตรงข๎ามทรงมีฉันทะและปัญญาเต็มเปี่ยม จึงทรงท าได๎ 

สรุปวํา ถ๎าเราปฏิบัติธรรมพละ 5 นี้แล๎ว เราจะมีบุคลิกภาพที่เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู๎มีก าลังใจ
ดี มีความเพียรพยายามสูง มีสติรู๎ตัวอยูํเสมอ มีสมาธิในการท างานดี และมีสติปัญญาดี แตํผู๎ปฏิบัติมี
ธรรมอยํางหนึ่งและไมํปฏิบัติธรรมเกื้อหนุนอยํางหนึ่ง เชํน มีความศรัทธาอันเข๎มแข็งแตํขาดปัญญา        
ก็อาจท าให๎เลื่อมใสในสิ่งที่ไมํนําเลื่อมใส หรือถ๎ามีสมาธิ อันกล๎าแข็ง แตํมีวิริยะอันอํอนแรง คือจะท าให๎
ความเกียจคร๎านเข๎าครอบง าได๎ในที่สุด และจะท าให๎สมาธิที่เข๎มแข็งอํอนแรงตามไปด๎วย47                

ดังนั้น จากที่ได๎กลําวมา บุคคลสมควรที่จะปฏิบัติหลักธรรมพละ 5 และหลักธรรมเกื้อหนุน 
ซึ่งจะท าให๎พละ 5 ทรงอานุภาพยิ่งขึ้น และเมื่อบุคคลสามารถท าได๎อยํางนี้แล๎ว การจะท าสิ่งใด           
ยํอมประสบความส าเร็จดังใจปรารถนาเสมอ สิ่งหนึ่งที่ท าให๎คนเราไมํสามารถด าเนินชีวิตได๎ด๎วย        
ความมั่นใจ สิ่งนั้นคือ ความวิตกกังวล คนเรามีความกลัวหลายอยําง เชํนกลัวเสียเงิน กลัวเสียชื่อเสียง 
กลัวเสียของรัก กลัวการเจ็บปุวย กลัวอุบัติเหตุ กลัวตาย ถ๎าเราตัดความวิตกกังวลไปได๎จิตใจของเรา          
ก็เบาสบาย และด าเนินชีวิตประจ าวันได๎อยํางมั่นใจไมํหวาดหวั่นตํอภัยอันตรายตําง ๆ มีธรรมอัน           
มีประโยชน์ตํอการเกื้อหนุนธรรมพละ 5 หรือธรรมพละ 5 ไปเกื้อหนุนธรรมอ่ืน อันจะมีประโยชน์          
ตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสนาเถรวาทให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังจะกลําวในตอนท๎าย 
ได๎แกํ ศรัทธาก าจัด อกุศล คือ ความไมํเชื่อ วิริยะก าจัดอกุศล คือ ความเกียจคร๎าน สติก าจัดอกุศล คือ 
ความประมาท สมาธิก าจัดอกุศล คือ อุทธัจจะ ปัญญาก าจัดอกุศล คือ อวิชชา 

 
3.9 การประยุกต์ใช้พละ 5 ที่มีต่อการพัฒนาชีวิตที่ดีงาม 

มนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาสิ่งตําง ๆ จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการพัฒนาคุณภาพ 
ของมนุษย์ให๎มีความรู๎มีความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม                
มีความพร๎อมที่จะตํอสู๎เพื่อตนเองและสังคม มีความพร๎อมที่จะประกอบกิจของตนได๎ การศึกษาพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีงามนั้น ก็เพ่ือที่จะได๎พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต๎องเหมาะสมและเจริญยิ่งขึ้นไป           
ทั้งจริยธรรมและศีลธรรมอันเป็นสิ่งจ าเป็นตํอคุณภาพชีวิตของมนุษย์อี กประการหนึ่งนอกเหนือ           
จากปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิตให๎มีคุณภาพ คือสภาพการด ารงชีวิตที่สามารถตอบสนองความต๎องการ
ของตนเองได๎อยํางเหมาะสมกับอัตภาพ 

กลําวได๎วํา องค์คุณในหลักธรรมพละ 5 เป็นหลักธรรมมูลรากตํอการพัฒนาชีวิตที่ดีงาม           
ในด๎านของรูปธรรม วิริยพละเป็นก าลังของไตรสิกขา ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการพัฒนามนุษย์          
การฝึกฝนและการพัฒนาชีวิตที่น าพุทธภาวนามาใช๎นั้น ได๎น าหลักการงําย ๆ ของศีล สมาธิ ปัญญา   
มาใช๎สอนและอบรม ศีลเป็นเรื่องของการที่ต๎องส ารวมกายกํอน ถ๎ากายไมํส ารวมระวังแล๎ว ศีลก็ไมํเกิด 

                                                           
47 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ๎างแล๎ว, หน๎า 830. 
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มนุษย์ เป็นองค์ รวมที่ พัฒนาชี วิตอยํ า งมีดุลยภาพ เป็นองค์รวมที่นํ าสนใจและติด ตาม48                  
กลําวไว๎วํา การพัฒนาทักษะชีวิต ควรได๎รับการขัดเกลา และฝึกฝนอยํางมีคุณภาพ ศักยภาพของ
มนุษย์ที่เอ้ือตํอการพัฒนา มีพระพุทธพจน์มากมายที่เน๎นย้ าหลักการฝึกฝนพัฒนาตนของมนุษย์ 
หลักการฝึกฝนการพัฒนาชีวิตอยํางมีคุณภาพตามหลักพุทธภาวนาของพระธรรมปิฎก (ป .อ. ปยุตฺโต) 
ได๎แกํ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา ซึ่งได๎อธิบายไว๎วํา 

ด๎านกายภาวนา เป็นการพัฒนากาย คือ การพัฒนาอินทรีย์ ได๎แกํ การใช๎อินทรีย์ทั้ง 6 ภายใน 
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช๎ส าหรับสัมพันธ์ หรือเป็นทางเชื่อมตํอกับโลกภายนอก            
(คือ อินทรีย์ภายนอก 6) ได๎แกํ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ท่ีใจรับรู๎ เปิดชํองทางที่เข๎าไปสัมพันธ์
กับสภาพแวดล๎อมทางวัตถุ และทางธรรมชาติทั้งหมด ในการฝึกพัฒนากาย หรือฝึกพัฒนาอินทรีย์นั้น 
การพัฒนากายจึงเป็นการพัฒนาอินทรีย์ คือ ฝึกให๎มีอินทรีย์สั งวร ได๎แกํ ความส ารวมอินทรีย์ 6             
เพ่ือเป็นเครื่องมือให๎เกิดความแข็งแกรํงของศีล ความประพฤติ เพ่ือสนับสนุนจิตให๎มีพลังงานที่มั่นคง
และเป็นทางให๎เจริญปัญญาอีกด๎วย ในมหาอัสสปุรสูตร พระพุทธองค์ทรงตรัสไว๎วํา เป็นกิจที่ควรท าให๎
ยิ่งขึ้นไป ดังพระพุทธพจน์ที่วํา 

เธอทั้งหลายควรส าเหนียกอยํางนี้วํา เราทั้งหลายจักเป็นผู๎คุ๎มครองทวารแล๎ว
ใน อินทรี ย์ ทั้ งหลาย  เห็ นรู ปทางตาแล๎ ว ไมํ รวบถือ  ไมํ แยกถือ  จั กปฏิบั ติ                 
เพ่ือความส ารวมจักขุนทรีย์ ซึ่งเมื่อไมํส ารวมแล๎ว ก็จะเป็นเหตุให๎ถูกบาปอกุศลธรรม 
คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบง าได๎ จักรักษาจักขุนทรีย์ ถึงความส ารวมในจักขุนทรีย์ 
...ฟังเสียทางหู...รู๎ธรรมทางใจ49 
การพัฒนาอินทรีย์ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝนในด๎านการใช๎งาน คือ ท าให๎อินทรีย์เหลํานั้น  

มีความเฉียบคม มีความละเอียด มีความไว มีความคลํอง มีความจัดเจน คล๎ายกับการฝึกทักษะและ
เพ่ือฝึกฝนในด๎านการเลือกสิ่งที่มีคุณคําและมีประโยชน์มากที่สุด ขณะเดียวกันก็มีวิธีหลีกเว๎นจาก            
สิ่งที่เป็นภัย เป็นโทษหรือสิ่งไมํดีตําง ๆ ไมํให๎ทะลักเข๎ามาสูํอินทรีย์ โดยมีใจเป็นตัวรับรู๎ทั้งหมด              
จะต๎องปูองกันไว๎กอํน 

ด๎านศีลภาวนา เป็นการพัฒนาด๎วยศีล หรือการฝึกอบรมทางกายและทางวาจา ครอบคลุมไป
ถึงความส ารวมอินทรีย์ภายใน 6 ประการ มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันแสดงออกทางกายทวาร          
ซึ่งเป็นไปในฝุายกุศลกรรมบถ จัดเป็นคุณประโยชน์ทั้งแกํตนเองและคนอ่ืน โดยใจความหมายถึง        
การไมํท าร๎ายเบียดเบียน คนอ่ืนให๎บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ไมํลํวงเกินสิทธิทรัพย์สินสมบัติ และ         
ไมํลํวงเกินตํอคูํครองคนรัก ขณะเดียวกันก็มีเมตตาจิตคิดชํวยเหลือจุนเจือไมํเห็นแกํตัว ไมํคิดเอา
เปรียบให๎เกียรติกันและกัน สํวนทางวาจานั้นก็ประพฤติสุจริตเป็นฝุายกุศลกรรมบถ ได๎แกํ เว๎นจาก
การพูดเท็จ พูดสํอเสียด พูดค าหยาบ พูดจาเหลวไหลไร๎สาระ ตรงกันข๎ามก็แตํสิ่งที่เป็นประโยชน์พูด
ถูกกาลเทศะ พูดค าเป็นมงคลไพเราะ เสนาะโสต พูดค าจริง พูดด๎วยเมตตาจิต พูดประสาน
ผลประโยชน์ จึงชื่อวํามีกายอันพัฒนาแล๎ว มีความประพฤติอันพัฒนาดีแล๎ว เหมาะสมตามฐานะของผู๎
ปฏิบัติ กลําวคือพระภิกษุยํอมด ารงตนอยูํในพระธรรมวินัย 227 สิกขาบท สามเณรยํอมสมาทานใน   
                                                           

48 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาคนกันได้อย่างไร, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สหธรรมิก จ ากัด. ม.ป.ป.), หน๎า 39. 

49 ม.มู. 12/421/455. 
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ศีล 10 ประการ ส าหรับฝุายคฤหัสถ์พึงปฏิบัติตนและพัฒนาตนอยูํในหลักศีล 5 และ 8 ตามแตํละ
โอกาสจะประพฤติปฏิบัติได๎ การฝึกฝนอบรมในด๎านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกาย
วาจา คือ การอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนด๎วยดี ให๎ เกื้อกูล ไมํเบียดเบียน ไมํท าลายและอาชีวะ โดยเนื้อหา
สาระส าคัญก็เพ่ือให๎บุคคลสามารถด ารงตนให๎อยูํรํวมกับสังคม หรืออยูํรํวมกับคนอ่ืนได๎อยํางปกติสุข 
ทั้งศีลที่เป็นสิกขาบททั่วไป และศีลที่เป็นองค์มรรค คือ สัมมาวาจา เจรจาชอบ หมายถึง การพูดหรือ
เจรจาชอบมี 4 ประการ คือ ละมุสาวาท คือ เว๎นการพูดเท็จ ละปิสุณวาจา คือ เว๎นการพูดสํอเสียด            
ละผรุสวาจา คือ เว๎นจากพูดค าหยาบคาย ละสัมผัปปลาปะ คือ เว๎นการพูดเพ๎อเจ๎อ เหลวไหล ไร๎สาระ 
สัมมากัมมันตะ หมายถึง การงานชอบ คือ การกระท าชอบมี 3 ประการ ได๎แกํ การละจาก
ปาณาติบาต หมายถึง เว๎นการท าลายชีวิตทั้งคนและสัตว์ทุกจ าพวก ละอทินนาทาน คือ เว๎นการเอา
ทรัพย์สมบัติ สิ่งของคนอ่ืนที่ไมํอนุญาตหรือไมํได๎มีเจตนาที่จะให๎ ละกาเมสุมิจฉาจารา คือ  เว๎นความ
ประพฤติผิดในกาม หมายถึง ไมํลํวงเกินในสามี ภรรยาอันเป็นที่รักยิ่งของคนอ่ืน สัมมาวายามะ 
หมายถึง ความเพียร ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ การงาน หน๎าที่อันสุจริต เชํน ท างาน
ไมํให๎อากูล หมายถึง ไมํค๎างงาน ไมํผัดผํอนงานไมํจับจดงาน ไมํยุํงเหยิงสับสน เป็นต๎น เมื่อกลําวถึง
หลักการของสัมมาอาชีวะนั้น พึงเข๎าใจวําเป็นการแสวงหาทรัพย์แล๎วใช๎สอยทรัพย์นั้นโดยชอบธรรม 
ตั้งแตํปัจจัย 4 อันเป็นพื้นฐานในการครองชีพ และผลตอบแทนในด๎านจิตใจด๎วย ไมํใชํท างานเพ่ือวัตถุ
หรือเพียงเพ่ือได๎ทรัพย์มาเทํานั้น 

ด๎านจิตตภาวนา เป็นการพัฒนาด๎านจิตใจที่อาศัยสมาธิเป็นตัวแทนในการฝึก หมายถึง           
การฝึกปรือในด๎านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ได๎แกํ  การรวมเอาองค์มรรคข๎อสัมมาวายามะ 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เข๎ามาวําโดยสาระก็คือ การฝึกให๎มีจิตใจเข๎มแข็ง มั่นคง แนํวแนํ ควบคุมตน
ได๎ดี มีสมาธิ มีก าลังใจสูง ให๎เป็นจิตที่สงบ ผํองใส เป็นสุข บริสุทธิ์  ปราศจากสิ่งรบกวนหรือท าให๎        
เศร๎าหมอง อยูํในสภาพเหมาะแกํการใช๎งานมากที่สุด โดยเฉพาะการใช๎ปัญญาอยํา งลึกซึ้ง และ           
ตรงตามความเป็นจริง50 โดยยํออธิจิตต สิกขา ก็คือ หลักสมาธิ ความแนํวแนํแหํงจิตใจ โดยใช๎หลัก
สมถะ และวิปัสสนาเป็นส าคัญ ในการพัฒนาจิต เพ่ือให๎มีคุณภาพที่ดีจนสามารถละอวิชชาได๎
ตามล าดับ ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว๎วํา “สมถะที่ภิกษุเจริญแล๎ว ยํอมให๎จิตเจริญ จิตที่เจริญแล๎วยํอ
มละราคะได๎ วิปัสสนาที่ภิกษุเจริญแล๎ว ยํอมให๎ปัญญาเจริญปัญญาที่เจริญแล๎ว ยํอมละอวิชชาได”๎51  

การจะพัฒนาจิตใจให๎เกิดความส าเร็จในด๎านตําง ๆ เชํน ให๎มีก าลังที่เข๎มแข็ง มีสุขภาพจิตที่ดี  
เป็นต๎น มีเปูาหมายในการพัฒนาจิต ดังตํอไปนี้ 

เปูาหมายของการพัฒนาจิต คือท าให๎บุคคลที่ฝึกฝนพัฒนาจิตดีแล๎ว ยํอมถึงเปูาหมายได๎         
ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ให๎มีคุณธรรมตําง ๆ ที่เสริมสร๎างจิตใจให๎ดีงาม เป็นจิตใจที่สูง ประณีต เชํน         
มีเมตตา มีความรัก ความเป็นมิตร มีกรุณา อยากชํวยเหลือ ปลดเปลื้องทุกข์ของผู๎อ่ืน มีจาคะ คือ        
มีน้ าใจเผื่อแผํ มีคารวะ มีความกตัญญู เป็นต๎น 

2) ให๎เป็นจิตที่มีความสามารถ เชํน มีสติดี มีวิริยะ คือ ความเพียร มีขันติ คือ อดทน   
มีสมาธิ คือ จิตตั้งมั่นแนํวแนํ มีสัจจะ คือ จริงจัง มีอธิษฐาน คือ เด็ดเดี่ยวแนํวแนํตํอจุดหมายที่ท าเป็น
                                                           

50 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ๎างแล๎ว, หน๎า 715. 
51 องฺ.ทุก. 20/32/76. 
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จิตที่พร๎อมและเหมาะที่จะใช๎งานโดยเฉพาะงานทางปัญญา คือ การคิดพิจารณาให๎เห็นความจริง
ชัดเจนถูกต๎อง 

3) ให๎เป็นจิตที่มีสุขภาพที่ดี มีความสุข สดชื่น รําเริงเบิกบาน ปลอดโปรํง สงบ ผํองใส 
พร๎อมที่จะยิ้มแย๎มได๎ ปราโมทย์ ไมํเครียด ไมํกระวนกระวาย ไมํคับข๎องใจ ไมํขุํนมัวเศร๎าหมอง ไมํหดหูํ
โศกเศร๎า เป็นต๎น52  

แนวทางการพัฒนาจิตตภาวนานี้ มุํงให๎เห็นวํามนุษย์สามารถที่จะพัฒนาตนเองมีจิตใจอันผํอง
ใส ปราศจากเครื่องมลทินหรือเครื่องเศร๎าหมองจิตได๎ โดยอาศัยการเจริญสมาธิ ภาวนา หรือ       
จิตตภาวนา ด๎วยกรรมฐาน 40 ประการ ตามหลักของพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือบังคับควบคุมจิต
ให๎ปฏิบัติตามค าสั่งของผู๎พัฒนาได๎ แม๎จะต๎องใช๎เวลาแตกตํางกันไปในแตํละบุคคล แตํเมื่อถือหลักที่วํา 
บุคคลจะลํวงทุกข์ได๎เพราะความเพียรแล๎ว ยํอมจะส าเร็จผลในเวลาอันควร และได๎รับผล  คือ      
ปฏิเวธธรรม เกิดความสงบ เย็นภายในใจของตนเอง สามารถจะระงับความโกรธ ความรุนแรง         
ความอํอนแอทางจิตใจ ท าให๎จิตใจมีพลัง มีอ านาจเข๎มแข็ง สามารถตํอสู๎ฟันฝุาอุปสรรค โรคภัยไข๎เจ็บ 
ความคับแค๎นใจ ความเสียใจตําง ๆ นานา ไปได๎เพราะจิตใจเป็นอิสระไมํถูกโลกธรรมทั้งฝุายดี และ   
ฝุายเลวครอบง าจิต ดังนั้นผู๎พัฒนาจิตใจของตนเสมอ จึงสามารถเอาชนะความล าบากความทุกข์ไปได๎ 
แตกตํางจากคนผู๎ไมํพัฒนาจิตใจโดยสิ้นเชิง 

ด๎านปัญญาภาวนา เป็นการพัฒนาด๎านปัญญา ความรู๎ความเข๎าใจ คิดได๎หยั่งเห็นสามารถ
น าไปพัฒนาทักษะในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎อง อยูํในสังคมอยํางสุขสงบสุข แตํในขั้นตอนและ
หลักการก็อยูํในไตรสิกขานั่นเอง 

การพัฒนาทักษะชีวิตด๎วยพุทธภาวนา  เป็นการพัฒนาคนให๎รู๎จักเป็นอยูํ ได๎อยํางดี           
โดยสอดคล๎องกับความจริงของชีวิตที่เป็นไปตามธรรมดา การพัฒนามนุษย์ทั้งหลายให๎อยูํในศีลกํอน
แตํการจะปฏิบัติศีลได๎ก็คงต๎องมีการส ารวมกายจัดระเบียบทางกายให๎เรียบร๎อย เมื่อกายเรียบร๎อย   
ศีลยํอมเกิด บุคคลเมื่อมีศีลก็ยํอมปูพ้ืนฐานของจิตให๎มีเมตตาขึ้น และด๎วยปัญญาก็จะเกิดความรู๎          
ความเข๎าใจ ได๎มากขึ้นวํา สิ่งไหน ควรท า ไมํควรท า พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได๎เขียนไว๎เกี่ยวกับ
การศึกษาหรือไตรสิกขาวําเป็นระบบที่การพัฒนาด๎านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมด๎านจิตใจ เจตจ านง 
และด๎านปัญญาความรู๎ความเข๎าใจ ยํอมด าเนินประสานไปด๎วยกันและสํงผลตํอกัน โดยเจตจ านง       
ของจิตแสดงตัวออกมาสูํพฤติกรรมและการสัมพันธ์สิ่งแวดล๎อม มีปัญญาที่เข๎าใจมาพัฒนาพฤติกรรม
ให๎ท าได๎ผลดียิ่งขึ้น 

ปัญญา หมายถึง ความรู๎ทั่ว ปรีชาหยั่งรู๎เหตุผล ความรู๎เข๎าใจชัดเจน ความรู๎เข๎าใจหยั่งแยกได๎
ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์ มิใชํประโยชน์ และรู๎ที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการความรอบรู๎         
ในกองสังขารมองเห็นตามเป็นจริง53 ปัญญานั้นเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตะ คือ ความรู๎ที่เข๎ามานั้นเป็น
ข๎อมูลดิบ เป็นของดิบ ยังไมํรู๎วําเป็นอยํางไร มีคุณคําอยํางไร จะเอาไปใช๎อยํางไร ถ๎าคนไมํมีปัญญา 
ความรู๎นั้นก็เอามากกองไว๎เฉย ๆ ไมํรู๎วําจะเอาไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางไร แตํคนที่มีปัญญาจะสามารถ
                                                           

52 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ , พิมพ์ครั้ง          
ที่ 9, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2540), หน๎า 80-81.  

53 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทุกข์ส าหรับเห็น สุขส าหรับเป็น, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 2546, 
หน๎า 164. 
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วินิจฉัยได๎ เลือกเฟูนได๎วํา ถ๎าเราจะท าอะไรให๎ส าเร็จสักอยํางหนึ่ง จะต๎องเอาความรู๎นี้ไปใช๎ไปท า
อยํางไร ไปดัดแปลงอยํางไร เอาความรู๎นั้นไปยักเยื้องใช๎งานท าการแก๎ไขปัญหาจัดท าสิ่งตําง  ๆ             
ให๎ส าเร็จผลตามต๎องการได๎ ความรู๎ที่เข๎าใจสิ่งทั้งหลายตาม ความจริง ความรู๎ที่สามารถสืบสาวเหตุ
ปัจจัยของสิ่งตําง ๆ ความรู๎ที่สามารถคิด พิจารณาวินิจฉัยได๎เลือกเฟูนกลั่นกรองได๎ เชื่อมโยงประสาน
ได๎ท าให๎เอาสุตะหรือข๎อมูลขําวสารวิชาการตําง ๆ ไปใช๎งาน สามารถจัดสรรจัดการท าสิ่งตําง ๆ             
ให๎ส าเร็จได ๎ความรู๎อยํางนี้ เรียกวํา ปัญญา การมีปัญญาที่พัฒนาแล๎ว ได๎แกํการได๎ฝึกฝนอบรมตนเอง
ให๎มีปัญญารู๎สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เชํน การมีปัญญาพิจารณารู๎ไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง 
และอนัตตา ตามความเป็นจริง ปราศจากการยึดถือวําเป็นตัวเราของเรา54  

การพัฒนาด๎านปัญญา หมายถึง การฝึกปรือปัญญาให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจสรรพสิ่งทั้งปวง
ตามความเป็นจริง จนกระทั่งหลุดพ๎น มีจิตใจเป็นอิสระ ผํองใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ ได๎แกํ  รวมเอา      
องค์มรรคข๎อสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ 2 อยํางแรกเข๎ามา วําโดยสาระ ก็คือ การฝึกอบรม          
ให๎เกิดปัญญาบริสุทธิ์ที่รู๎แจ๎งชัดตรงตามสภาพความเป็นจริง ไมํเป็นความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจที่ถูก
บิดเบือนเคลือบคลุม ย๎อมสี อ าพราง หรือ พรํามัว เป็นต๎น เพราะอิทธิพลของกิเลส มีอวิชชาและ
ตัณหาเป็นผู๎น าที่ครอบง าอยูํ การฝึกปัญญาเชํนนี้ต๎องอาศัยการฝึกจิตให๎บริสุทธิ์เป็นพ้ืนฐาน แตํในเวลา
เดียวกัน เมื่อปัญญาที่บริสุทธิ์รู๎เห็นตามเป็นจริงนี้เกิดขึ้นแล๎ว ก็กลับชํวยให๎จิตนั้น สงบ มั่นคง บริสุทธิ์ 
ผํองใสแนํนอนยิ่งขึ้น 

การพัฒนาตนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อม เรียกวํา  ศีล การพัฒนาด๎านเจตจ านงและ
คุณสมบัติในจิตใจก็เป็น สมาธิ ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของคุณธรรม ความดี เรื่องสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพของจิตใจ เชํนความเข๎มแข็งหนักแนํน เพียรพยายาม สติ สมาธิ ความสุข ความรําเริง
เบิกบานผํองใสเป็นคุณสมบัติส าคัญของจิตใจ การพัฒนาด๎านปัญญาความรู๎ความเข๎าใจการรู๎จักมองสิ่ง
ทั้งหลายตามที่มันเป็นและความสามารถแยกแยะ วิเคราะห์สืบสาวหาเหตุปัจจัยตําง ๆ ระบบทั้ง 3 
เรียกวํา ไตรสิกขา ก็วัดผลด๎วยภาวนา 4 นั่นเอง 

หลักการภาวนานี้ สามารถสงเคราะห์เข๎ากับหลักอปัณณกปฏิปทาได๎ คือ  กายภาวนา            
สีลภาวนา สงเคราะห์เข๎ากับการส ารวมอินทรีย์ เพราะเป็นการฝึกอบรมอินทรีย์ให๎ส ารวมระมัดระวัง      
มิให๎เกิดความยินดี ยินดีในเวลาที่อายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอก และการรู๎จักประมาณ
ในการบริโภคอาหาร เพราะการบริโภคก็ต๎องฝึกกายเชํนกัน เพ่ือมิให๎เกิดความโลภ ติดในรส         
ของอาหาร เมื่อส ารวมทางกายดีแล๎ว ยํอมท าให๎มีศีล สํวนจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาสงเคราะห์
เข๎าในหลักชาคริยานุโยค เพราะเป็นการประกอบความเพียรด๎วยการนั่งสมาธิและเดินจงกรม             
ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยใช๎หลักภาวนา คือ สมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นเครื่องฝึกจิต 

บุคคลที่จะประสบความส าเร็จในการพัฒนาตนในด๎านตําง ๆ นั้น จ าต๎องศึกษาและปฏิบัติ    
ตามหลักพุทธธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ส าหรับหลักธรรมพละ 5 อันเป็นธรรมเกื้อหนุน
พ้ืนฐานที่มีความส าคัญตํอการพัฒนาตนและเป็นหลักธรรมที่จะน าไปสูํการรู๎แจ๎งเห็นจริงในหลักธรรม
อ่ืนอีก อันประกอบด๎วย สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ และปัญญาพละ จึงมีความจ าเป็น
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อยํางยิ่งที่บุคคลต๎องปฏิบัติพละ 5 ให๎เต็มรอบและบริบูรณ์ เพ่ือเป็นองค์คุณในการพัฒนาตนให๎บรรลุ
ถึงเปูาหมายสูงสุด 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน อันพึงได๎รับ
จากการประกอบกิจการหรือมีอาชีพที่สุจริต ถูกต๎องทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชน์ที่ได๎
จากการประกอบกิจนั้น เป็นผลที่ได๎ทันตาเห็นไมํต๎องรอถึงภายภาคหน๎าผลประโยชน์ที่ได๎รับ           
จากการประกอบกิจ 

อาจจะเป็นเงิน สิ่งของ ชื่อเสียง เกียรติยศ การยกยํองสรรเสริญ หรือกลําวอยํางงําย  ๆ วํา
เป็นผลประโยชน์อาจเป็นวัตถุหรือผลตอบแทนทางด๎านจิตใจก็ได๎ อาจเป็นสิ่งที่บุคคลทั่ว  ๆ ไป
ปรารถนา การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได๎มา ซึ่งประโยชน์นั้นจะต๎องแสวงหาอยํ างมีหลักการและ              
มีแผนการซึ่งหลักการและแผนการนี้เรียกวํา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา 
หมายถึงประโยชน์ในปัจจุบัน 4 ประการ55 คือ 

1) อุฏฐานสัมปทา คือ ถึงพร๎อมด๎วยความหมั่น เชํนขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด๎วย          
การหมั่นประกอบการงาน เป็นผู๎ขยันไมํเกียจคร๎านในการงานนั้น ประกอบด๎วยปัญญาเครื่องสอดสํอง            
อันเป็นอุบายในการงานนั้น ให๎สามารถท าได๎ส าเร็จ 

2) อารักขสัมปทา คือ ถึงพร๎อมด๎วยการรักษาโภคทรัพย์ที่หามาได๎ด๎วย                  
ความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม เขารักษาคุ๎มครองโภคทรัพย์เหลํานั้นไว๎ได๎พร๎อมมูล ไมํให๎ถูกลัก
หรือท าลายไปโดยภัยตําง ๆ 

3) กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไมํคบคบชั่ว อยูํอาศัยในบ๎านหรือนิคมใด ยํอมด ารงตน
เจรจา สนทนากับบุคคลในบ๎านหรือนิคมนั้น ซึ่งเป็นผู๎มีสมาจารบริสุทธิ์ ผู๎ถึงพร๎อมด๎วยศรัทธา ศีล
จาคะ ปัญญา 

4) สมชีวิตา อยูํอยํางพอเพียง รู๎ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแหํงโภคทรัพย์ แล๎วเลี้ยง
ชีพพอเหมาะ ไมํให๎สุรุํยสุรํายฟูมฟายนัก ไมํให๎ฝืดเคืองนัก ด๎วยคิดวํารายได๎ของเราจักต๎องเหนือ
รายจําย และรายจํายของเราจักต๎องไมํเหนือรายได๎56  

ในการปฏิบัติเพ่ือให๎ส าเร็จประโยชน์ตํอตนเองและได๎รับประโยชน์ในปัจจุบันตามหลัก      
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ที่เกื้อหนุนและเชื่องโยงกับพละ 5 นี้ พระธรรมปิฎกได๎กลําวไว๎ในหนังสือ
ธรรมนูญชีวิตวํา “คนที่จะเรียกได๎วํารู๎จัก รู๎จักใช๎ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น ใช๎เงินเป็น เป็นคนที่ท ามาหา
กินที่ดีตั้งตัวสร๎างหลักฐานได๎ และใช๎ทรัพย์สมบัติให๎เป็นประโยชน์ เป็นผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ทางเศรษฐกิจ          
อยํางถูกต๎อง เพราะปฏิบัติตามหลักธรรม ตํอไปนี้” และความส าคัญของทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์นั้น          
มีหลักธรรม 4 อยํางนี้มีประโยชน์มากมายหลายประการแกํผู๎ประพฤติปฏิบัติตาม รวมทั้งสํงผลดีไปถึง
สังคมด๎วย คือ 

1) ท าให๎บุคคลสามารถสร๎างหลักฐานได๎อยํางมั่นคง 
2) ท าให๎เป็นคนที่มีเกียรติ มีชื่อเสียง มีคนเชื่อฟังนับถือ 
3) เป็นทางเสริมสร๎างสัมพันธไมตรี 
4) ท าให๎มีโอกาสได๎บ าเพ็ญประโยชน์แกํสํวนรวม 

                                                           
55 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), หลักแม่บทของการพัฒนาตน, อ๎างแล๎ว, หน๎า 130. 
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5) เป็นแบบอยํางท่ีดีให๎บุคคลอื่นได๎ปฏิบัติตามทั้งในด๎านการท างานและการด ารงชีวิต 
6) สร๎างความเจริญก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจให๎แกํชาติทางอ๎อมและชํวยลดปัญหา         

สังคมได๎57  
การปฏิบัติตนตามหลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกตถะ” เป็นเรื่องของบุคคลที่ตระหนักในหน๎าที่     

ความรับผิดชอบของตน เพราะเมื่อบุคคลสามารถปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท แล๎วน ามา
ประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตนในการด ารงชีวิต หลักธรรมนั้นมีองค์คุณอยูํ แล๎วจะสํงผลประโยชน์สูงสุด 
ในปัจจุบันตํอผู๎ปฏิบัติ ทั้งยังสามารถสํงผลตํอผู๎ที่อยูํแวดล๎อม ไมํวําในระดับครอบครัว ระดับสังคม 
ระดับชาติ หรือแม๎แตํระดับนานาชาติ ยังจะกลําวได๎วําหลักธรรมดังกลําวเป็นปัจจัยมูลฐานที่ส าคัญ             
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและประเทศชาติ เพราะเม่ือประชากรมีการพัฒนา การปฏิบัติตนอยูํ
ในหลักธรรมแล๎ว ความเพียรและปัญญาก็จะเกิดแกํประชากร ท าให๎เกิดการพัฒนาในด๎านอ่ืนตํอไป         
อยํางมั่นคง 

การฝึกการปฏิบัติการบ าเพ็ญความดีงาม ต๎องใช๎ความเพียรพยายาม เมื่อพบความยากล าบาก 
จิตใจอํอนแอ เกิดความท๎อถอยหรือท๎อแท๎  ก าลั งความเพียรในตนลดลง ขอให๎น๎อมระลึก                   
ถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ๎าวํา พระองค์ได๎บ าเพ็ญบารมีมาจนส าเร็จอยํางนี้ได๎ด๎วยความเพียรพยายาม          
อยํางจริงจัง พระองค์ทรงความเข๎มแข็ง มุํงมั่น เด็ดเดี่ยว ไมํท๎อถอย เราก็จะต๎องเข๎มแข็ งไมํท๎อถอย
เชํนเดียวกับพระองค์ เมื่อน๎อมระลึกถึงพระองค์แล๎วก็เกิดก าลังใจเดินหน๎าตํอไป การน๎อมระลึกถึง   
พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า จึงท าให๎เกิดก าลังในตนที่จะก๎าวสูงยิ่งขึ้น ตํอจากนั้นก็ได๎แบบอยํางจากพระองค์
วํา เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าเพียรบ าเพ็ญบารมีนั้น พระองค์ทรงลองผิดลองถูกมามากด๎วยก าลังแหํง
ศรัทธาและความเพียร เพราะไมํมีใครเป็นต๎นแบบ ไมํมีใครเป็นตัวอยําง พระองค์ทรงเรียนรู๎ฝึกหัดด๎วย
พระองค์เอง ยากยิ่งนักกวําจะตรัสรู๎ด๎วยพระองค์เอง เมื่อพระองค์ทรงผํานประสบการณ์มาแล๎ว            
ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดสั่งสอนแกํพวกเรา พวกเราได๎ตัวอยํางจากพระองค์แล๎ว ก็เทํากับ
ปฏิบัติได๎ทันที นี่คือการปฏิบัติที่เรียกวํา “ถึงพระพุทธเจ๎าเป็นสรณะ” คือ ถือเอาพระสัมมาสัม-                
พุทธเจ๎าเป็นที่พ่ึงตามความหมายที่กลําวมา รวม 4 อยําง คือ 

1) ท าให๎เราเกิดความม่ันใจในความเป็นสัตว์ที่ฝึกได๎ของตน 
2) ส านึกในหน๎าที่ท่ีจะฝึกฝนพัฒนาตนเอง 
3) เกิดก าลังใจในการที่ปฏิบัติเชํนนั้น และ 
4) ได๎พระองค์เป็นแบบอยําง พร๎อมทั้งวิธีปฏิบัติที่ประทานไว๎ 

มนุษย์ที่เกิดมาแล๎ว ถ๎าไมํเรียนรู๎ไมํท าความเข๎าใจสิ่งตําง ๆ ทั้งหลายอยํางมีเหตุผลถูกต๎อง
เพียงพอ ไมํฝึกฝนอบรมพัฒนา ไมํมีทักษะความช านาญสามารถ ไมํมีหลักในการด าเนินชีวิตทางสังคม 
มีชีวิตทางสังคมเป็นอยูํด าเนินไปตามอ านาจความอยากหรือตามสัญชาตญาณ ก็จะไมํแตกตํางไปจาก
สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแนํนอน ชีวิตสักแตํวําเคลื่อนไหวเป็นไปไมํมีความเจริญ รุํงเรืองก๎าวหน๎า             
มีแตํจะถอยหลังพบกับอุปสรรคปัญหาติดขัดคับข๎องในชีวิตทางสังคม ความอยากความไมํรู๎จริง             
จึงเป็นปัญหาส าคัญของชีวิตทางสังคม ดังนั้น เป็นความจ าเป็นที่มนุษย์ต๎องศึกษาเรียนรู๎อบรมพัฒนา
ตนเอง ต๎องรู๎เข๎าใจวํา มันคืออะไร ท าด๎วยอะไร เกิดขึ้นได๎อยํางไร และมีเพ่ืออะไร จะปฏิบัติตํอสิ่ง
                                                           

57 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2544), หน๎า 38. 



 
80 

 

ทั้งหลายอยํางไร จึงจะบรรลุเปูาหมายที่ตั้งเอาไว๎ หากรู๎เข๎าใจปฏิบัติตํอสิ่งเหลํานั้นได๎ถูกต๎อง ชีวิตทาง
สังคมก็จะด าเนินเป็นไปได๎ด๎วยดี ไมํมีอุปสรรคปัญหาชีวิตทางสังคม จึงมีค าถามส าคัญวํา ชีวิตไร๎ปัญหา             
เป็นอยํางไร จะพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎อยํางไร จะเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาได๎อยํางไร 

สรุปวํา พละ 5 โดยเฉพาะวิริยพละ เป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีงามทั้ง 4 ด๎าน คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา ให๎มีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกัน กับไตรสิกขาเป็นธรรมสมังคี จนเป็นรูปธรรม 
 
3.10 เป้าหมายของการพัฒนาพละ 5 
 มีค าถามเกิดขึ้นวํา เหตุใดค าสอนของพระพุทธเจ๎าจึงมีลักษณะ ให๎มนุษย์หลุดพ๎นไปจากโลก
ของการเวียนวํายตายเกิด ทั้งที่ความเกิดก็คือสัจธรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติบังคับเอาไว๎ไมํได๎        
พระพุทธองค์ก็ ทรงเป็นผู๎ประกาศธรรมที่ตรัสรู๎ในสัจธรรมดังกลําวด๎วยพระองค์เอง ถ๎าเป็นเชํนนี้              
ค าสอนของพระพุทธองค์ขัดแย๎งในตัวเองหรือไมํ 
 ค าถามข๎างต๎น เป็นลักษณะค าถามที่ผู๎ถามไมํได๎ศึกษาค าสอนของพระพุทธศาสนาให๎ถํองแท๎ 
จึงไมํเข๎าใจธรรมะของพระพุทธเจ๎า ซึ่งไมํได๎ทรงห๎ามให๎มาเกิด เพราะการเกิดเป็นสิ่งที่บังคับไมํได๎         
แตํสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้น คือ หากยังเกิดอยูํก็ต๎องประสบกับสภาวะทุกข์ เมื่อพระพุทธองค์
แสวงหาความพ๎นทุกข์ได๎เองแล๎ว จึงน ามาสอนให๎แกํสรรพสัตว์ ได๎แกํ การเจริญสติปัฏฐาน 4 อินทรีย์ 
5 พละ 5 เพ่ือให๎อยูํกับทุกข์ (ขันธ์ 5) อยํางเป็นสุข จนพ๎นไปจากความทุกข์อยํางถาวร ถ๎าเมื่อใดพ๎นไป
จากความทุกข์ (สังสารวัฏ) ได๎แล๎ว ก็ไมํมีการเกิดเป็นผลตามมา ดังที่พระพุทธองค์ตรัสวํา “เมื่อละ
ความติดเนื่องด๎วยอ านาจแหํงตัณหาได๎แล๎ว สลัดทิ้งความติดเนื่องด๎วยอ านาจแหํงทิฏฐิได๎แล๎ว จึงไมํเข๎า
ไปติดพันในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก เป็นผู๎หลุดพ๎นแล๎ว มีใจเป็นอิสระจากกิเลส58 เป็นเปูาหมาย
ของการพัฒนาพละ 5 คือ นิพพาน เป็นบรมสุขที่เกิดจากการมีอิสรภาพทางจิตใจและอิสรภาพทาง
ปัญญาด๎วยการหลุดพ๎น (วิมุตติ) จากความทุกข์ทั้งปวง59  ซึ่งเป็นภาวะที่มนุษย์สามารถประจักษ์แจ๎ง
ได๎ในชีวิตปัจจุบันนี้60 อันเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา หรืออยํางน๎อยที่สุดก็ควรเพียรให๎ถึง
โสดาปัตติผล เพ่ือเป็นการประกันความปลอดภัยของตนเองวําไมํตกอบายภูมิอยํางแนํนอน61 โดยต๎อง
อาศัยการปฏิบัติมีธรรมเป็นใหญํ62 เป็นผู๎ปฏิบัติสมควรแกํธรรม63 เพ่ือข๎ามสงสารแล๎วบรรลุถึง
นิพพาน64 กลําวคือ เมื่อบุคคลใดปฏิบัติธรรมยิ่งเห็นจริงด๎วยตนเองแล๎ววํา สังขารทั้งปวงไมํเที่ยง 
สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด

                                                           
58 ขุ.ม. 2/148/394-396. 
59 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : กองทุนวุฒิธรรมเพื่อ

การปฏิบัติธรรม, 2544), หน๎า 102-104. 
60 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ๎างแล๎ว, หน๎า 371. 
61 พระภัททันตะ อาสภมหาเถร (อัคคมหกัมมัฏบานจริยะ), วิปัสสนาธุระ, ส านักวิปัสสนาวิเวกอาศรม, 

2536), หน๎า 127. 
62 ขุ.ป. 31/39/501. 
63 องฺ.ติก. 20/40/201. 
64 ขุ.ม. 29/192/553. 
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ล๎วนมีความดับไปเป็นธรรมดา บุคคลนั้นจะเกิดศรัทธาวิมุตติ65 ที่ไมํต๎องเชื่อใครอ่ืนไมํวําจะเป็นสมณะ 
พราหมณ์ เทวดา หรือพรหมก็ตาม ดังที่พระพุทธองค์ตรัสกับพระสารีบุตรวํา 

สารีบุตร เธอเชื่ อไหมวํ า ศรัทธา ที่บุคคลเจริญแล๎ว  ท าให๎มากแล๎ว              
ยํอมหยั่งลงสูํอมตธรรมมีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน๎า มีอมตธรรมเป็นที่สุด...วิริยะ
....สติ...สมาธิ.. .ปัญญาที่บุคคลเจริญแล๎ว ท าให๎มากแล๎ว ยํอมหยั่งลงสูํอมตธรรม             
มีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน๎ามีอมตธรรมเป็นที่สุด 

พระสารีบุตรกราบทูลวํา 
ข๎าแตํพระองค์ผู๎ เ จริญ ในข๎อนี้ ข๎ าพระองค์ ไมํ จ าต๎ องด า เนิน ไปด๎ วย            

ความเชื่อตํอพระผู๎มีพระภาคเลยวํา ศรัทธา ... วิริยะ ... สติ ... สมาธิ ... ปัญญา              
ที่บุคคลเจริญแล๎ว ท าให๎มากแล๎วยํอมหยั่งลงสูํอมตธรรม มีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้อง
หน๎ามีอมตธรรมเป็นที่สุด ชนเหลําใดไมํรู๎ ไมํเห็น ไมํเข๎าใจ มิได๎ท าให๎แจ๎ง มิได๎สัมผัส
ด๎วยปัญญาแล๎ว ชนเหลํานั้น พึงต๎องมีความเชื่อตํอผู๎ อ่ืน ชนเหลําใด รู๎เห็น เข๎าใจ           
ท าให๎แจ๎ง สัมผัสด๎วยปัญญาแล๎ว ชนเหลํานั้น ยํอมไมํมีความสงสัย ไมํมีความแคลงใจ
ในข๎อนั้น 
พระพุทธองค์ตรัสตอบวํา “นรชนใดผู๎ไมํต๎องเชื่อใคร รู๎จักนิพพานที่ปัจจัยอะไรปรุงแตํงไมํได๎   

ตัดรอยตํอแหํงการเกิดใหมํ ท าลายโอกาสแหํงการทํองเที่ยวไปในสงสาร คลายความหวังแล๎ว นรชน
นั้นแล เป็นบุรุษสูงสุด”66  

สรุปวํา การพัฒนาพละ 5 มีเปูาหมายสูงสุด คือ นิพพาน เป็นความสุขที่ไร๎ความทุกข์            
โดยสิ้นเชิง ซึ่งตามหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มองวําการพ๎นทุกข์ หรือการมีชีวิตที่เป็นอิสระ
จากกิเลสเทํานั้น จึงมีความสุขได๎อยํางแท๎จริง หรืออยํางน๎อยก็ควรได๎บรรลุจุดหมายขั้นต๎น คือ         
ความเป็นอริยะขั้นโสดาบันบุคคล เพราะโสดาปัตติผลประเสริฐกวําความเป็นเอกราชในแผํนดินกวํา
การไปสูํสวรรค์ หรือกวําความเป็นใหญํในโลกทั้งปวง  
 
3.11 สรุป 

การประยุกต์ใช๎พละ 5 จากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ในด๎านของการเจริญกรรมฐาน           
ที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมตําง ๆ คือ ความส าคัญของสัทธาพละกับอาตาปี (มีความเพียร) สัทธาพละ           
จะท าให๎เกิดสภาวะของคนมีก าลังกล๎าหาญ ท าความเพียรด๎วยความอดทนอยํางตํอเนื่องแม๎ต๎องเผชิญ
กับความทุกข์ยากล าบากเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายที่ควรจะถึง และเป็นตัวเรํงกระตุ๎นให๎การท าหน๎าที่    
ของสติให๎ตื่นตัวตํอการก าหนดพิจารณาอารมณ์กรรมฐานอยํางตํอเนื่อง ไมํให๎เกิดความเผลอเลอ 
ความส าคัญของวิริยพละกับสติมา (มีสติ) ด๎วยอุปการะจากวิริยพละซึ่งเป็นตัวเรํงก าลัง สติก็ตั้งมั่นท า
กิจหรือหน๎าที่ของตนโดยการพิจารณาได๎จากลักษณะ 3 ประการของสติ คือ การเฝูาดูอยํางจดจํอ       
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสติความส าคัญของวิริยพละกับสัมปชาโน (ความรู๎ตัว) ขณะที่ใช๎ความเพียร

                                                           
65 ที.ปา. 11/150/111. 
66 ขุ.ม. 29/88/274-275.  
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ประคองสติก าหนดอารมณ์กรรมฐานอยูํสัมปชัญญะจะชํวยให๎สามารถก าหนดแนํวแนํอยูํในปัจจุบัน 
ขณะท าให๎การปฏิบัติด าเนินไปได๎อยํางตํอเนื่อง 
 ความส าคัญของพละในอิทธิบาท 4 ในอิทธิบาทนั้น พละ มุํงท าหน๎าที่เป็นองค์ธรรมข๎อหนึ่ง          
ที่เป็นธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยในการที่จะท าให๎บุคคลมีจิตใจกระตือรือร๎น มีก าลังใจเป็นแรงผลักดันให๎
เกิดมีความอาจหาญในการท างานตําง ๆ แล๎วอาศัยองค์ธรรมที่เกี่ยวข๎องเป็นปัจจัยตํอไป ความส าคัญ
ของพละในสัมโพชฌงค์ 7 พละในสัมโพชฌงค์นี้ท าหน๎าที่ยกจิตขึ้นจากความหดหูํท๎อถอย ให๎มีความ
บากบั่นตํอสู๎กับอุปสรรค เพื่อก๎าวไปข๎างหน๎าอยํางอาจหาญมั่นคงและไมํหวั่นไหวเกรงกลัวตํออุปสรรค
ใด ๆ โดยมีสติสัมโพชฌงค์และธัมมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นองค์ธรรมที่สํงเสริม และเมื่อเจริญเต็มที่แล๎วก็
สามารถอุดหนุนให๎เกิดองค์ธรรมคือปิติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ซ่ึงเป็นองค์ธรรมในหมวดเดียวกันตามล าดับ 

การประยุกต์ใช๎พละ 5 ในการพัฒนาตนการที่บุคคลจะประสบความส าเร็จในชีวิตในด๎าน          
ตําง ๆ นั้น ทั้ งทางโลกและทางธรรมตามหลักพุทธธรรมได๎นั้น จ าต๎องมีหลักการมีอุดมคติ              
เป็นแรงผลักดันไป ส าหรับหลักธรรมที่มีความส าคัญตํอการอุดหนุนหลักการและอุดมคตินั้น ขาดไมํได๎
ก็คือ พละ 5 คือ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละและปัญญาพละ ซึ่งเป็นค าสอนส าคัญ             
ทางพระพุทธศาสนาใช๎เป็นหลักธรรมที่ใช๎ในการฝึกฝนพัฒนาจิต และสร๎างปัญญาไปพร๎อม ๆ กัน             
จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องอาศัยหลักการของพละคือก าลังเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิต            
ให๎เป็นไปตามที่มุํงหวังไว๎ ซึ่งต๎องเชื่อมโยงกับหลักธรรม คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ใน
ปัจจุบัน อันตนพึงได๎รับจากการประกอบกิจการหรือมีอาชีพที่สุจริต ถูกต๎องทั้งทางกฎหมายและ
ศีลธรรม 

การประยุกต์ใช๎พละ 5 ที่มีตํอการพัฒนาชีวิตที่ดีงามทั้ง 4 ด๎าน คือ กายภาวนา ศีลภาวนา 
จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา เพราะวําศรัทธาพละเป็นก าลังสนับสนุนให๎เกิดวิริยะพละ ในด๎านกาย
ภาวนา และศีลภาวนา สติพละ สมาธิพละ เป็นก าลังสนับสนุนในด๎านจิตภาวนาและปัญญาภาวนา 
เมื่อการทรงอยูํของปัญญาภาวนานั้น จะมีผลท าให๎ปัญญาพละ เข๎าไปชํวยหนุนสํงก าลังทางปัญญาให๎มี
ความเข๎มแข็งมากขึ้น ประโยชน์ที่ผู๎ปฏิบัติจะได๎รับจากการเจริญพละ 5 ยํอมมีผลตํอการพัฒนา
ชีวิตประจ าวันให๎มีความก๎าวหน๎าอยํางผาสุก มีการด าเนินชีวิตอยํางบุคคลที่ไมํประมาทแล๎ว              
ท าให๎สามารถด ารงตนอยํางเป็นปกติสุข ทั้งหน๎าที่การงานหรือชีวิตครอบครัว เพราะผู๎ปฏิบัติน า          
ความด ารงอยูํของศีล สมาธิ ปัญญา ที่มีอยูํในตนของผู๎ปฏิบัติเองมาใช๎อยํางเต็มความสามารถที่มีอยูํ 

ในการน าหลักธรรมพละ 5 และหลักธรรมเกื้อหนุนอ่ืน ๆ อันมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันมา
พัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น ผู๎ปฏิบัติสามารถน าประโยชน์ที่เกิดจากการปฏิบัติมาพัฒนาได๎ ทั้งในแงํสํวนตัว
และสํวนรวม เพราะถ๎าผู๎ปฏิบัติเจริญหลักธรรมพละ 5 ให๎เต็มรอบแล๎ว ยํอมยังหลักธรรมอ่ืนให๎เจริญ
ขึ้นด๎วย ยังผลให๎การพัฒนาการของชีวิตในด๎านตําง ๆ ทั้งทางกายและทางใจ มีความสงบสุขและ
ประสบความส าเร็จในกิจทั้งปวงของตนและครอบครัวได๎ ทั้งนี้ถ๎าผู๎ปฏิบัติยังเจริญหลักธรรมตํอไปให๎           
มีความเข๎มแข็งมากขึ้น จนสามารถที่จะละกิเลส ตัณหา อาสวะและอวิชชาลงได๎ ยํอมยังผลให๎             
เกิดประโยชน์ตํอผู๎ปฏิบัติเองทั้งในโลกนี้ และยํอมยังผลให๎เกิดประโยชน์ทั้งในโลกหน๎าอีกด๎วย 



 
บทท่ี 4 

วิเคราะหก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5 
 

ในบทนี้  ผู้ วิจัยจะได้วิ เคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5            
จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

4.1 วิเคราะห์ความส าคัญของการพัฒนาพละ 5 กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ        
ชาวพุทธ 

4.2 วิเคราะห์หลักการพัฒนาพละ 5 
4.3 วิเคราะห์หมวดธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดพละ 5 
4.4 การประยุกต์ใช้พละ 5 ในการพัฒนาตน 
4.5 วิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับพละ 5 
4.6 สรุป 
 

4.1 วิเคราะห์ความส าคัญของการพัฒนาพละ 5 กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ            
ชาวพุทธ  

หลักการพัฒนาตนในพระพุทธศาสนา คือ การพัฒนาจิตใจ1 เป็นการยกจิตของตนขึ้นสู่
ระดับสูงเหนืออ านาจกิเลสทั้งปวง หรือเป็นการฝึกฝนตนเอง การอบรมตนเอง การท าตนเองให้             
เจริญขึ้น2 โดยอาศัยพละ 5 เป็นหลักธรรมส าคัญในฐานะหลักปฏิบัติไปสู่จุดหมายขั้นต่าง ๆ ของชีวิต3 
พัฒนาเพ่ือให้เกิดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติเป็นพ้ืนฐาน เป็นไปเพ่ือบรรลุ
ประโยชน์ และอ านวยให้เกิดสภาพชีวิต สภาพสังคมท่ีเกื้อกูลแก่การบรรลุจุดหมายเช่นนั้น4  

พระพุทธศาสนานั้นเน้นความส าคัญในการพัฒนาตนเป็นอย่างมาก และยกย่องผู้ที่พัฒนาตน
ว่าเป็นบุคคลสูงสุด ดังที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญผู้ปฏิบัติว่า ถึงแม้จะประสบทุกข์จากการภาวนา 
แต่ก็ประเสริฐกว่าบุคคลที่เสวยสุขจากเกียรติยศชื่อเสียงและเงินทอง5 และทรงเปรียบเทียบบุคคล 2 
จ าพวก ที่มีกิเลสเบาบางเหมือนกันแต่ต่างกัน คือ บุคคลใดที่ว่าตนเองมีกิเลสเบาบาง ทรงสรรเสริญว่า
เป็นผู้ต่ าทราม เพราะขาดความเพียรเพื่อละกิเลส ยังคงเป็นผู้มีราคะ โทสะ และโมหะ มีจิตเศร้าหมอง

                                                           
1 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), หลักแม่บทของการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์             

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547), หน้า 7. 
2 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, (กรุงเทพมหานคร : สร้างสวรรค์บุ๊คส์, 2549), 

หน้า 7. 
3 พระพรหมโมลี (วิลาส าณวโร), วิปัสสนาทีปนี, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสามัคคีสาร, 2539),            

หน้า 80-81. 
4 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 600. 
5 องฺ.สตฺตก. 23/72/158-165. 
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ขณะตายไป6 โดยนัยนี้จะเป็นผู้ประเสริฐได้ต้องผ่านการฝึกฝนปฏิบัติแล้วเท่านั้น7 ดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว้
ว่า “ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์”8 ซึ่งการปฏิบัติธรรมที่ถูกทาง จะต้องน าเอาธรรมมา
ใช้ในการด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจริง ถ้าไม่น าเอาธรรมมาใช้ การด าเนินชีวิตก็อาจจะ
ผิดพลาด อาจจะหลงไปในทิศทางท่ีเกิดความเสื่อมและความพินาศได้9  
 การจะท าชีวิตให้ดีและมีความสุขนั้น จะต้องอาศัยการพัฒนาพละ 5 ด้วยการฝึกฝนบ่อย ๆ 
จิตใจจึงจะมีก าลังมากพอที่จะต้านทานสิ่งเลวร้ายได้ สามารถควบคุมจิตใจให้คิดแต่เรื่องดี  ๆ ไม่พ่าย
แพ้ให้แก่กิเลสตัณหาทั้งหลาย ร่างกายก็จะรับแต่ค าสั่งที่ดี ๆ ส่งผลให้ชีวิตไม่ตกต่ า แต่ถ้าไม่เคยฝึกฝน
ก าลังใจให้เกิดขึ้นนั้น ก าลังใจก็จะอ่อนแอ เมื่อมีสิ่งไม่ดีต่าง ๆ เข้ามากระทบ จิตใจที่ก าลังอ่อนแอนั้นก็
จะไม่สามารถต้านทานความชั่วเหล่านั้นได้10 เกิดสภาวะทุกข์ที่เป็นความบีบคั้นขัดแย้งภายในจิตใจ 
เนื่องจากไปสัมพันธ์กับธรรมชาติด้วยภาวะที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่รู้เท่าทันความเป็นจริง            
ของสิ่งนั้น ๆ มีความอยากและไม่อยากสิ่งเหล่านั้น โดยไม่รู้ทันความเป็นจริงของมัน ยุติด้วยการเข้าไป
ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นไปอย่างที่ตนต้องการ ปัญหาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นกับชีวิตตนเองทันที เพราะสภาวะ
ทุกข์ในธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมดา ถูกแปรสภาพกลายมาเป็นทุกข์ที่เกิดจากการปรุงแต่งในจิตใจ 
ของมนุษย์เรา11 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายถึงหลักการพัฒนาตนมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ
แวดล้อมว่า ท่ามกลางธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ที่ไม่มีความมั่นคง มนุษย์ต้องดิ้นรนต่อสู้เพ่ือความอยู่
รอด แสวงหาเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต หลีกหนีและก าจัดสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ เมื่อไม่รู้สภาวะที่แท้จริงของ
ธรรมชาติ ก็ยึดมั่นต่อสิ่งที่ตนใฝุ เพ่ือสนองความอยาก ทุ่มเทคุณค่าให้กับสิ่งเหล่านั้น มองเห็นผู้ที่อ่ืน
เป็นตัวขัดขวางหรือผู้แย่งขิง ท าให้ เกิดความหวงแหน ความชิงชัง เกิดการแข่งขันแย่งชิง              
การเบียดเบียน ครั้นเมื่อได้รับการฝึกฝนพัฒนาตนจนเกิดสัมมาทิฏฐิ  เข้าใจสภาวะที่แท้จริงของโลก
และชีวิตว่า ล้วนเป็นไปตามธรรมดาของเหตุปัจจัย โลกธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ถาวร ไม่อาจเข้าไป
ครอบครองเอาไว้ได้จริง และไม่สามารถให้ความหมายแท้จริงแก่ชีวิต ชีวิตทั้งหลายเป็นอยู่ได้ก็ต้อง
สัมพันธ์ พ่ึงพาอาศัยกัน เป็นเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งสิ้น ต่างก็รักสุขเกียจทุกข์เหมือนกัน 
การรู้และเข้าใจถึงสภาวะเช่นนี้ เพ่ือให้รู้จักวางใจ วางท่าทีต่อโลกต่อชีวิตและต่อเพ่ือนมนุษย์ได้ถูกต้อง 
ท าให้จัดระบบการตีค่าในทางความคิดใหม่ เปลี่ยนจากใช้ตัณหามาใช้ปัญญาเป็นเครื่องวัดค่า รู้ว่าอะไร
เป็นคุณค่าแท้จริงส าหรับชีวิต รู้จักท าจิตใจให้เป็นอิสระ เบิกบาน บรรเทาความโลภ โกรธ และหลง 
ลดการแย่งชิง เบียดเบียน และลดปัญหาทางศีลธรรม เพราะมีฐานมั่นคงอยู่ภายใน12                         
                                                           

6 ม.มู. 12/57/44. 
7 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), หลักแม่บทของการพัฒนาตน, อ้างแล้ว, หน้า 77-78. 
8 ขุ.ธ. 25/321/133. 
9 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทุกข์ส าหรับเห็น สุขส าหรับเป็น, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 2546), 

หน้า 2-5. 
10 สนอง วรอุไร, ท าชีวิตให้ได้ดีและมีสุข, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อมรินทร์, 2549), หน้า 148-

149. 
11 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ท าอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข, (กรุงเทพมหานคร : กองทุน

วุฒิธรรม, 2541), หน้า 27. 
12 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 747-748. 
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 นอกจากนี้ การฝึกพัฒนาพละ 5 ผู้ปฏิบัติสามารถค้นพบด้วยตนเองว่า จะมีก าลังใจและก าลัง
ปัญญาขึ้นมา เมื่อพัฒนาจนเกิดโพธิศรัทธา ก็จะละเลิกความเชื่อถือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์ 
เลิกฝากความหวัง แต่ฝากความโชคชะตาไว้กับเทพเจ้า หันมาพ่ึงตนเองและฝึกพัฒนาตนเอง13             
เพราะการเปลี่ยนความเชื่อที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีประสิทธิผลที่สุด คือ            
มีลักษณะที่เชื่อต่างไปจากเดิม14 มนุษย์จึงต้องพัฒนาตนขึ้นไปให้มีความรู้ที่เรียกว่า ปัญญา เมื่อความรู้
เจริญขึ้นท าให้มองเห็นเหตุและผลมากขึ้น ความนับถือในอ านาจเร้นลับหรือสิ่งที่มองไม่เห็นต่าง  ๆ            
ก็น้อยลงเปลี่ยนมานับถือเหตุผลพัฒนาตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 
4.2 วิเคราะห์หลักการพัฒนาพละ 5 
 หลักการท าหน้าที่ขององค์ธรรมในพละ 5 นั้นจะอิงอาศัยกันเพ่ือประสานส่งเสริมให้เกิด           
การพัฒนาก าลัง และส่งผลให้เป็นปัจจัยต่อเนื่องกันไป กล่าวคือ ศรัทธาน าให้เกิดความเพียร           
ความเพียรช่วยให้สติมั่นคง เมื่อสติมั่นคงแล้วก็จะได้สมาธิที่เอ้ือต่อการพัฒนาปัญญา เมื่อสมาธิดีแล้ว  
ก็จะเกิดความเข้าใจมองเห็นโทษของตัณหา มองเห็นคุณค่าของพระธรรม เมื่อรู้ชัดเข้าใจแจ่มแจ้งด้วย
ตัวเองแล้วก็จะเกิดมีศรัทธาที่เป็นศรัทธาอย่างยิ่ง หมุนเวียนกลับมาเป็นศรัทธาที่มีก าลังมากกว่าเดิม15     
ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้มีศรัทธานั้นพยายามอย่างนี้ ครั้นพยายามแล้วระลึกอย่างนี้ ครั้นระลึกแล้วตั้งมั่น
อย่างนี้ ครั้นตั้งมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี้ ครั้นรู้ชัดแล้วย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่า นี้แล คือธรรมที่เราได้ฟังมาก่อน 
บัดนี้เราถูกต้องด้วยนามกายนั้นอยู่ และเห็นแจ้งแทงตลออดด้วยปัญญา”16  
 
4.3 วิเคราะห์หมวดธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดพละ 5 
 พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงหลักการพัฒนาพละ 5 ไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย พึงเห็นศรัทธาพละ ได้ใน
โสดาปัตติยังคะ 4 พึงเห็นวิริยะพละได้ในสัมมัปปธาน 4 พึงเห็นสติพละได้ในสติปัฏฐาน 4 พึงเห็น
สมาธิพละได้ในฌาน 4 พึงเห็นปัญญาพละได้ในอริยสัจ 4”17 ซึ่งหลักการดังที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็น
พละที่เกิดขึ้นในธรรมแต่ละหมวด ดังนี้ คือ 

4.3.1 ศรัทธาพละในโสดาปัตติยังคะ 4 
 โสดาปัตติยังคะ 4 เป็นคุณของพระโสดาบัน ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง คือ ปัญญาวุฒิธรรม 
แปลว่า ธรรมที่เป็นเพื่อความเจริญแห่งปัญญา มี 4 ประการ ได้แก่ 

1) สัปปุริสสังเสวะ คือ การเสวนาสัตบุรุษ (กัลยาณมิตร) 
2) สัทธรรมสวนะ คือ การสดับธรรม การฟังหรือเรียนรู้ธรรมที่ถูก 
3) โยนิโสมนสิการ คือ การท าในใจโดยแยบคาย การใช้ความคิดถูกวิธี 

                                                           
13 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์         

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532), หน้า 10. 
14 ลักขณา สริวัฒน,์ จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,์ 2544), หน้า 66. 
15 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 875-876. 
16 ส .ม. 19/520/332-334. 
17 องฺ.ปญฺจก. 22/15/19-20. 
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4) ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (การปฏิบัติธรรมย่อย
คล้อยแก่ธรรมใหญ่)18  
 การเสวนาสัตบุรุษ คือ การมีกัลยาณมิตร กล่าวคือ คุณสมบัติของกัลยาณมิตร ได้แก่            
เป็นผู้น่ารักด้วยมีเมตตา ความประพฤติน่าเคารพ ควรเอาอย่างระลึกและเอ่ยอ้างด้วยความซาบซึ้ง
ภูมิใจ รู้จักพูดให้ได้ผล ชี้แจง แนะน า เป็นที่ปรึกษาที่ดี อดทนต่อถ้อยค าพร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา 
ซักถาม ตลอดจนค าเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ แถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน
ให้เข้าใจ และสอนให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป ไม่ชักน าไปในทางเสื่อมเสีย หรือเรื่องไม่สมควร19         
ศรัทธาระดับแรกเกิดข้ึนเนื่องจากมีความเลื่อมใสในตัวบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรนั้น เมื่อศรัทธาเลื่อมใส
ในท่านผู้รู้ ก็ยอมเปิดใจรับฟังและเรียนรู้ธรรม เมื่อได้ฟังธรรมที่ลึกซึ้ง ละเอียด ล้ าลึก ก็น าให้เกิด
ศรัทธาเพิ่มขึ้นอีก ครั้นได้โยนิโสมนสิการ คือ คิดให้แยบคาย รู้จักคิดพิจารณาด้วยตนเองโดยแยกแยะ
และสืบสาวให้เห็นเหตุและผลว่านั่นคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ท าไมจึงเป็นอย่างนั้น จะเกิดผลอะไร
ต่อไป มีข้อดี ข้อเสีย คุณโทษอย่างไร เป็นต้น ต่อพระธรรมหรือตามธรรมที่ได้ฟังมา พิจารณาเห็น
ความจริงและรู้ว่าค าแนะน าสั่งสอนนั้นถูกต้อง ดีงาม เป็นประโยชน์จริง ก็ยิ่งมั่นใจเกิดศรัทธามากขึ้น 
จนมีสัมมาทิฏฐิ คือ ตถาคตโพธิศรัทธา (เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า) เหนี่ยวน าเข้าสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย กล่าวได้ว่า ศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการก็เช่นกันเป็น
ปัจจัยส่งเสริมศรัทธาให้มีก าลัง เพ่ือเพียรมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความมุ่งหมาย ให้ธรรม
ย่อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่ ด้วยการเจริญสติอย่างมีสมาธิจนเกิดปัญญาขั้นรู้จริงเห็นจริง เมื่อรู้จริงเห็น
จริงก็น าให้ศรัทธานั้นมีก าลังถึงขั้นไม่หวั่นไหวในการเพียรปฏิบัติต่อไป ฉะนั้น เมื่อเกิดปัญญารู้แจ้งแต่
ละครั้งก็ยังผลให้ศรัทธานั้นมีก าลังเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ครั้งไป 

4.3.2 วิริยะพละในสัมมัปปธาน 4 
 สัมมัปปธาน หมายถึง ความเพียรกล้าแข็งโดชอบ กล่าวคือ เป็นความเพียรขั้นเด็ดเดี่ยว    
แน่วแน่ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล มี 4 ประการ ได้แก่ 

1) สังวรปธาน คือ เพียรปูองกันหรือเพียรระวังอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดข้ึน 
2) ปหานปธาน คือ เพียรละหรือเพียรก าจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 
3) ภาวนาปธาน คือ เพียรเจริญหรือเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้น 
4) อนุรักขนาปธาน คือ เพียรอนุรักษ์หรือเพียรรักษากุศลที่เกิดข้ึนแล้วให้ตั้งมั่น20              

 ผู้ที่ประกอบความเพียรนั้นต้องเป็นผู้ไม่สันโดษในธรรมที่เป็นกุศล เป็นผู้ไม่ท้อถอยใน        
ความเพียร คือ เป็นผู้ระดมความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือยังกุศลให้ถึงพร้อม มีความเข้มแข็งบาก
บั่น มั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย21 คือ ไม่ยินดี พอใจในกุศลธรรมที่เกิดขึ้น แล้วหยุดท า
ความเพียร เพราะจะท าให้ตกอยู่ในความประมาท เป็นหนทางน าไปสู่ความเสื่ อมแห่งกุศลธรรม22             
ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้คงที่ในกุศลธรรมทั้งหลาย เรายกย่องสรรเสริญ

                                                           
18 ส .ม. 19/1051/576-577. 
19 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 632-633. 
20 องฺ.จตุกฺก. 21/13-14/23-26. 
21 อภิ.สงฺ. 34/140/25. 
22 ที.ปา. 11/356/390. 
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อย่างเดียว แต่ความก้าวหน้าต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลาย”23 “เราขอเตือนว่า สังขารทั้งหลายมี               
ความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงท าหน้าที่ให้ส าเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด”24 ดังที่มี            
การปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียรที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า 

ภิกษุไม่พึงหลับมาก พึงแบ่งกลางคืนและกลางวันออกเป็น 6 ส่วน ตื่นเสีย 5 
ส่วน นอนเสีย 1 ส่วน มีความเพียรเครื่องเผากิเลส พึงประกอบความเพียรเครื่องตื่น
อยู่ คือ ช าระจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวัน ส าเร็จการนอน
อย่างราชสีห์ คือ ท่าสีหไสยาสน์ โดยตะแคงทางด้านขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า            
มีสติสัมปชัญญะ ก าหนดเวลาตื่นไว้ในใจ ปรารภความเพียร วิริยะ วิริยินทรีย์          
วิริยพละ สัมมาวายามะ อันเป็นไปทางใจ25  

 จะเห็นว่า การพัฒนาความเพียรให้มีก าลังนั้น ต้องระดมความพยายาม มีความอดทนใน           
การปฏิบัติตลอดวัน เพ่ือให้ก าลังของความเพียรพัฒนาไปตามระดับจนถึงระดับวิริยะพละ และ
สัมมาวายามะ ซึ่งมีข้อควรพึงระวังในการท าความเพียร ไม่ใช่เพียงการใช้ก าลังอย่างเดียว ซึ่งอาจ
กลายเป็นการทรมานตนเองท าให้เกิดผลเสียได้ ความเพียรต้องสอดคล้องกลมกลืนกันไปกับธรรม            
ข้ออ่ืน ๆ โดยเฉพาะสติสัมปชัญญะ ใช้ปัญญาพิจารณาความเพียรให้พอเหมาะ คือ ไม่ตึงและไม่หย่อย
เกินไป26 ประคองความเพียรไปเรื่อย ๆ จนสังเกตได้ว่า อาการอดทนฝืนปฏิบัติหายไป เกิดอาการ           
อ่ิมใจ คือ ปีติ ซึ่งเป็นเครื่องวัดผลว่าความเพียรมีก าลังเพ่ิมขึ้น เมื่อเพียรต่อไปก็จะเกิดอาการเบากาย   
เบาจิต สงบเย็น คือ สมาธิ เมื่อจิตยิ่งมีสมาธิมากขึ้น คือ วางเฉยในอารมณ์ ไม่เกิดความชอบความชัง 
ก็เป็นอันว่า ก าลังของความเพียรยิ่งมีมากข้ึนด้วย 

4.3.3 สติพละในสติปัฏฐาน 4 
 ลักษณะการท างานของสติโดยทั่วไปนั้น คือ การไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอย ไม่ปล่อยอารมณ์ให้
ผ่านเรื่อยเปื่อยไป หรือไม่ปล่อยให้เกิดความฟูุงซ่านไปกับอารมณ์ต่าง ๆ แต่คอยเฝูาระวังเหมือนจับตา
ดูอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาแต่ละอย่าง มุ่งหน้าเข้าหาอารมณ์นั้น ๆ เมื่อต้องการก าหนดอารมณ์ใดแล้ว             
ก็เข้าจับดูติด ๆ ไปไม่ให้คลาดหาย คือ นึกถึงหรือระลึกไว้เสมอ ไม่ยอมให้หลงลืม27  

สติปัฏฐาน 4 ประกอบด้วย 
1) กายานุปัสสนา คือ การพิจารณากาย การตามดูรู้ทันกาย เรียกว่า รูปธรรม 
2) เวทนานุปัสสนา คือ การพิจารณาเวทนา การตามดูรู้เท่าทันเวทนา เรียกว่า 

นามธรรม 
3) จิตตานุปัสสนา คือ การพิจารณาจิต การตามดูรู้ทันจิต เรียกว่า นามธรรม 
4) ธัมมานุปัสสนา คือ การพิจารณาธรรมต่าง ๆ การตามดูรู้ทันธรรม (รูปธรรมและ

นามธรรม)28  

                                                           
23 องฺ.ทสก. 24/53/113.             
24 ที.ม. 10/218/166. 
25 ขุ.ม. 29/161/451. 
26 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 801. 
27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 809. 
28 ที.ม. 10/373/301-302. 
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 โดยสาระของการเจริญสติปัฏฐาน 4 เป็นไปเพ่ือให้จิตมีสติระลึกรู้รูปนามและนามที่เกิดขึ้น
ตามความเป็นจริง คือ ยถาภูตญาณทัสสน มีลักษณะระลึกรู้อยู่กับสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น ก าลังเป็นไปอยู่
ก าลังรับรู้ หรือก าลังกระท าในปัจจุบันทุก ๆ ขณะ ซึ่งมีข้อที่จะต้องท าความเข้าใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับ  
ค าว่าปัจจุบันขณะในทางธรรมว่า หมายถึง ขณะเดียวที่มีสิ่งเกี่ยวข้องเกิดขึ้นในขณะนั้น  ๆ โดยมีสติ
ตามทันสิ่งที่รับรู้เกี่ยวข้อง มิใช่เพ่งที่เหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในโลกภายนอก ไม่ใช่คิดเลื่อนลอย              
ฟูุงเฟูอฝัน ไปกับอารมณ์ท่ีชอบใจหรือไม่ชอบใจ หรือฟูุงซ่านพล่านไปอย่างไร้จุดหมาย ถ้าจิตรับรู้สิ่งใด
แล้วเกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจขึ้น ติดข้องวนเวียนอยู่กับภาพของสิ่งนั้นที่สร้างซ้อนขึ้นในใจ                
ก็เป็นอันตกอยู่ในอดีต ตามไม่ทัน หลุดหลงไปจากขณะปัจจุบันแล้ว หรือจิตหลุดลอยจากขณะปัจจุบัน
ไปเกาะเกี่ยวกับภาพสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ก็เป็นอันฟูุงไปในอนาคต29 ฉะนั้น ถ้าสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์หรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ ก็เป็นอันว่าสติยังไม่มีก าลัง แต่เมื่อฝึกเจริญสติปัฏฐานจนรู้จั กตัวสติแล้ว 
ให้สังเกตดูที่อาการของจิตว่ามีอาการฟูุง เผลอ หลุดลอยไปกับอารมณ์นั้น ๆ หรือไม่ ถ้าสติตามรู้เท่า
ทันสิ่งที่เกิดข้ึนกับจิต ยิ่งมาครั้งในแต่ละวันก็เป็นอันว่าสติยิ่งมีก าลังมากข้ึนเท่านั้น 
 4.3.4 สมาธิพละในฌาน 4 
 ฌาน คือ ภาวะจิตที่มีสมาธินั่นเอง แต่สมาธินั้นมีความประณีตชัดเจนผ่องใสและมีก าลังมาก
น้อยต่าง ๆ กัน แยกได้เป็นหลายระดับตามคุณสมบัติของจิต กล่าวคือ วิตก หมายถึง การจรดจิตลง           
ในอารมณ์ วิจารณ์ หมายถึง การที่จิตเคล้าอยู่กับอารมณ์ ปีติ หมายถึง ความอ่ิมใจ สุข อุเบกขา 
หมายถึง ความมีใจเป็นกลาง และเอกัคคตา หมายถึง ภาวะที่จิตมีอารมณ์แน่วแน่เป็นหนึ่งเดียว 

ฌาน แบ่งเป็น 4 ระดับ 
1) สงัดจากกามท้ังหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีองค์ 5 ได้แก่ 

วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา 
2) บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน มีภาวะใจเป็นหนึ่งผุดขึ้น มี่วิตก            

ไม่มีวิจาร เพราะวิตก วิจารระงับไป มีแต่องค์ 3 ได้แก่ ปีติ สุข และเอกัคคตา 
3) เพราะปีติจางไป จึงมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู่เป็นสุข บรรลุตติยฌาน มีองค์ 2 

ได้แก่ สุขและเอกคัคตา 
4) เพราะสุขและทุกข์ดับหายไป มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ จึงบรรลุจตุตถฌาน          

มีองค์ 2 ได้แก่ อุเบกขาและเอกัคคตา30  
 สมาธิในองค์ฌาน ว่าโดยสาระก็เป็นไปเพ่ือให้จิตของผู้ปฏิบัติมีความสงบเกื้อกูลและเป็นสุข31 
จนเข้าสู่ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว32 ในฌานทั้ง 4 ขั้นนั้น ฌานยิ่งขั้นสูงขึ้นองค์ธรรมต่าง ๆ ที่เป็น
คุณสมบัติของจิตก็ยิ่งลดน้อยลง เมื่อคุณสมบัติของจิตยิ่งลดน้อยลง ก็เป็นอันว่าสมาธิยิ่งมีก าลังมากขึ้น 
ระดับสูงสุด คือ การวางเฉยในอารมณ์ ไม่ให้เกิดความชอบ ความชัง ในขณะเจริญสติปัฏฐาน 4              

                                                           
29 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 702-704. 
30 อภิ.วิ. 35/623-624/413-414. 
31 ขุ.ป. 30/44/68-69. 
32 ขุ.ม. 29/160/446. 
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บนฐานใดฐานหนึ่งได้อย่างต่อเนื่อง ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า “บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มี
สุข มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาอยู่”33  

4.3.5 ปัญญาพละในอริยสัจ 4 
 อริยสัจ 4 คือ ความจริงอย่างประเสริฐ 4 ประการ ที่ท าให้คนเป็นพระอริยะ ได้แก่ ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธและมรรค 

1) ทุกข์ คือ การรู้สภาวะที่เป็นทุกข์ ซึ่งจะต้องก าหนดรู้ตามสภาพที่แท้จริงของมัน 
ไม่ใช่รู้ตามที่เราอยากให้มันเป็นหรือตามที่เราเกลียดชังมัน 

2) สมุทัย คือ รู้สิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ ซึ่งจะต้องก าจัดเสีย 
3) นิโรธ คือ รู้ภาวะดับทุกข์ ซึ่งจะต้องกระท าให้ประจักษ์แจ้ง 
4) มรรค คือ รู้มรรคาหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ซึ่งจะต้องฝึกฝนปฏิบัติ34              

 การพัฒนาก าลังของปัญญาไปตามระดับนั้น สามารถแบ่งเป็นขั้นกว้าง ๆ ได้ 3 ขั้น ได้แก ่  
 ขั้นญาตปริญญา คือ รู้จักสภาวะ 
 นามรูปปริจเฉทญาณ หมายถึง ความรู้เข้าใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะที่เป็นจริง ความรู้จัก
รูปธรรมและนามธรรมว่า สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ มีแต่รูปธรรมและนามธรรมเท่านั้น และก าหนดรู้ได้ว่าอะไร
เป็นรูปธรรม อะไรเป็นนามธรรม เรียกว่า ก าหนดทุกขสัจจ์ 

นามรูปปัจจัยปริคคหญาณ หมายถึง ญาณ คือ ปัญญาที่ก าหนดรู้ปัจจัยของนามรูปตาม
แนวปฏิจจสมุปบาทก็ตาม ตามแนวกระบวนการรับรู้ก็ตาม ตามแนวกฎแห่งกรรมก็ตาว่า            
เป็นนามธรรมและรูปธรรมล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยและเป็นปัจจัยแก่กันและกัน คือ ก าหนดสมุทัยสัจจ์ 

ขัน้ตีรณปริญญา คือ รู้สามัญลักษณะหรือหย่ังรู้ถึงไตรลักษณ์ 
 สัมมสนญาณ หมายถึง ญาณที่ พิจารณาหรือตรวจตรานามรูปตามแนวไตรลักษณ์                  
เมื่อพิจารณาไปจนญาณแก่กล้าขึ้น เริ่มมองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปของสิ่งทั้งหลาย 
มองเห็นความแปรปรวนของปัจจุบันธรรมว่า ธรรมเหล่านี้ ไม่มีแล้วก็มีขึ้น มีขึ้นแล้วก็ดับไป ล่ว งไป 
มองเห็นการเกิดและดับสลายทั้งโดยปัจจัย และเป็นขณะ ๆ ไป และในช่วงนี้จะเกิดสิ่งที่ เรียกว่า 
วิปัสสนูปกิเลสขึ้นมา ชวนให้หลงผิดว่าบรรลุมรรคผลแล้ว หรือหลงยึดเอาวิปัสสนูปกิเลสนั้นว่า          
เป็นทางที่ถูก ถ้าหลงไปตามนั้น ก็เป็นอันพลาดจากทาง ถ้ารู้ เท่าทันผ่าน พ้นไปได้ ก็จะรู้ว่า           
อะไรเป็นทาง อะไรมิใช่ทาง เรียกว่า ก าหนดมรรคสัจจ์ 
 ขั้นปหานปริญญา คือ รู้ถึงขั้นละความหลงผิด 
 อุทยัพพยญาณ หมายถึง ญาณอันตามเห็นความเกิดดับ  คือ พิจารณาความเกิดขึ้นและ         
ความดับไปแห่งเบญจขันธ์ จนเห็นปัจจุบันธรรมที่ก าลังเกิดขึ้น และดับสลายไปอย่างชัดเจน เข้าใจ
ภาวะที่เป็นของไม่เที่ยง ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ไม่อยู่ในบังคับบัญชาตามความอยากของใคร หยั่งรู้
ว่าสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมด เป็นความรู้เห็นชัดที่แก่กล้า ท าให้ละความส าคัญมั่น
หมายในนิจจสัญญา สุขสัญญา และอนัตตสัญญาได้ 

                                                           
33 ขุ.ป. 31/36/56. 
34 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 902. 
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 ภังคานุปัสสนาญาณ หมายถึง ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เมื่อเห็นความเกิดดับเช่นนั้น
ชัดเจนถี่เข้า ก็จะค านึงเห็นเด่นชัดในส่วนความดับที่เป็นจุดจบสิ้น มองเห็นแต่อาการที่สิ่งทั้งหลาย   
ดับไป ๆ เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ล้วนจะต้องดับสลายไปท้ังหมด 
 ภยตูปัฏฐานญาณ หมายถึง ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว คือ เมื่อพิจารณา
เห็นแต่ความแตกสลายอันมีแก่สิ่งทั้งปวงหมดทุกอย่างเช่นนั้นแล้ว สังขารทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นไป      
ในภพใดคติใด ก็ปรากฏเป็นของน่ากลัว เพราะล้วนแต่จะต้องสลายไป ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น 
 อาทีนวานุปัสสนาญาณ หมายถึง ญาณอันค านึงเห็นโทษ คือ เมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวง
ล้วนต้องแตกสลายไป เป็นของน่ากลัว ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นแล้ว ย่อมค านึงเห็นสังขารทั้งปวงนั้นว่า            
เป็นโทษ เป็นสิ่งที่มีความบกพร่อง จะต้องระคนอยู่ด้วยทุกข์ 
 นิพพิทานุปัสสนา หมายถึง ญาณอันค านึงเห็นด้วยความหน่าย คือ เมื่อพิจารณาเห็นสังขารว่า
เป็นโทษเช่นนั้นแล้ว ย่อมเกิดความหน่าย ไม่เพลิดเพลินติดใจ  
 มุญจิตุกัมยตาญาณ หมายถึง ญาณหยั่งรู้ที่ท าให้ต้องการจะพ้นไปเสีย คือ เมื่อหน่ายสังขาร
ทั้งหลายแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะพ้นไปเสียจากสังขารเหล่านั้น 
 ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ หมายถึง ญาณอันพิจารณาทบทวนเพ่ือให้เห็นทางคือเมื่อต้องการ  
จะพ้นไปเสีย จึงหันกลับไปยกเอาสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาก าหนดด้วยไตรลักษณ์ เพ่ือมอง     
หาอุบายที่จะปลดเปลื้องออกไป 
 สังขารเปกขาญาณ หมายถึง ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร คือ เมื่อพิจารณา
สังขารทั้งหลายต่อไป ย่อมเกิดความรู้เห็นสภาวะของสังขารตามความเป็นจริง มันก็เป็นอยู่เป็นไปของ
มันอย่างนั้นเป็นธรรม จึงวางใจเป็นกลางท าเฉยได้ ไม่ยินดียินร้าย ไม่ขัดใจติดใจในสังขารทั้งหลาย 
ญาณนี้จัดเป็นวิปัสสนาที่ถึงจุดสุดยอด ที่เชื่อมถึงมรรคอันเป็นที่ออกจากสิ่งที่ยึด 
 สัจจานุโลมมิกญาณ หมายถึง ญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหยั่งรู้อริยสัจจ์ คือ เมื่อวางใจ
เป็นกลางต่อสังขารทั้งหลาย ญาณอันคล้อยต่อการตรัสรู้อริยสัจจ์ ย่อมเกิดข้ึนในล าดับถัดไป 
 โคตรภูญาณ หมายถึง ญาณท่ีเป็นรอยต่อระหว่างภาวะปุถุชนกับอริยบุคคล 
 มรรคญาณ หมายถึง ความรู้ในอริยมรรค 4 เกิดถัดจากโคตรภูญาณ เมื่อมรรคญาณเกิดแล้ว 
ผลญาณ ก็เกิดขึ้น ในล าดับถัดไปจากมรรคญาณนั้น  ๆ ตามล าดับของแต่ละขั้นของความเป็น
อริยบุคคล ความเป็นอริยบุคคลย่อมเกิดขึ้นโดยญาณนี้ 
 ถัดจากบรรลุมรรคผลด้วยมรรคญาณและผลญาณแล้ว ก็จะเกิดญาณอีกอย่างหนึ่งขึ้น
พิจารณา มรรค ผล พิจารณากิเลสที่ละแล้ว กิเลสที่ยังเหลืออยู่และพิจารณานิพพาน เรียกว่า      
ปัจจเวกขณญาณ เป็นอันจบกระบวนการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นหนึ่ง ๆ 
 
4.4 การประยุกต์ใช้พละ 5 ในการพัฒนาตน 

บุคคลที่จะประสบความส าเร็จในการพัฒนาตนในด้านต่าง ๆ นั้น จ าต้องศึกษาและปฏิบัติ
ตามหลักพุทธธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ส าหรับหลักธรรมพละ 5 อันเป็นธรรมเกื้อหนุน
พ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาตนและเป็นหลักธรรมที่จะน าไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรม
อ่ืนอีก อันประกอบด้วย สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ และปัญญาพละ จึงมีความจ าเป็น
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อย่างยิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติพละ 5 ให้เต็มรอบและบริบูรณ์ เพ่ือเป็นองค์คุณในการพัฒนาตนให้บรรลุ
ถึงเปูาหมายสูงสุด 

ความส าคัญของพละหรือก าลังที่เมื่อบุคคลปฏิบัติแล้วจะสามารถน าไปเชื่อมโยงกับหลักธรรม
อ่ืน อันจะส่งผลให้การพัฒนาตนได้รับประโยชน์คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาตนในปัจจุบัน อันตนพึงได้รับจากการประกอบกิจที่สุจริต ทั้งยังถูกต้องทั้งจริยธรรมและ
ศีลธรรม ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน อันพึงได้รับ
จากการประกอบกิจการหรือมีอาชีพที่สุจริต ถูกต้องทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชน์ที่ได้
จากการประกอบกิจนั้น เป็นผลที่ได้ทันตาเห็นไม่ต้องรอถึงภายภาคหน้า ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก          
การประกอบกิจอาจจะเป็นเงิน สิ่งของ ชื่อเสียง เกียรติยศ การยกย่องสรรเสริญ หรือกล่าวอย่างง่าย ๆ 
ว่าเป็นผลประโยชน์อาจเป็นวัตถุหรือผลตอบแทนทางด้านจิตใจก็ได้ อาจเป็นสิ่งที่บุคคลทั่ว ๆ ไป
ปรารถนา การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้มาซึ่งประโยชน์นั้นจะต้องแสวงหาอย่างมีหลักการและ            
มีแผนการ ซึ่งหลักการและแผนการนี้เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา 
หมายถึงประโยชน์ในปัจจุบัน 4 ประการ35 ได้แก่ 

1) อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น เช่นขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด้วยการหมั่น
ประกอบการงาน เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้น ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่องอันเป็น
อุบายในการงานนั้น ให้สามารถท าได้ส าเร็จ 

2)  อ า รั ก ข สั ม ป ท า  ถึ ง พ ร้ อ ม ด้ ว ย ก า ร รั ก ษ า โ ภ ค ท รั พ ย์ ที่ ห า ม า ไ ด้ ด้ ว ย                      
ความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูล ไม่ให้ถูกลัก 
หรือท าลายไปโดยภัยต่าง ๆ 

3) กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคบชั่ว อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใด ย่อมด ารงตน
เจรจา สนทนากับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้น ซึ่งเป็นผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล
จาคะ ปัญญา 

4) สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลี้ยง
ชีพพอเหมาะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟูมฟายนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ของเราจักต้องเหนือ
รายจ่าย และรายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้36  

ในการปฏิบัติเพ่ือให้ส าเร็จประโยชน์ต่อตนเองและได้รับประโยชน์ในปัจจุบันตามหลัก            
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ที่เกื้อหนุนและเชื่องโยงกับพละ 5 นี้ พระธรรมปิฎกได้กล่าวไว้ในหนังสือ
ธรรมนูญชีวิตว่า “คนที่จะเรียกได้ว่ารู้จัก รู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น ใช้เงินเป็น เป็นคนที่ท ามาหา
กินที่ดี ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจ
อย่างถูกต้อง เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมต่อไปนี้” และความส าคัญของทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์นั้น         
มีหลักธรรม 4 อย่างนี้มีประโยชน์มากมายหลายประการแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม รวมทั้งส่งผลดีไปถึง
สังคมด้วย คือ 

 
                                                           

35 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ 20, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, 2551), หน้า 130. 

36 ขุ.สุ.อ. 1/37/69. 
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1) ท าให้บุคคลสามารถสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคง 
2) ท าให้เป็นคนที่มีเกียรติ มีชื่อเสียง มีคนเชื่อฟังนับถือ 
3) เป็นทางเสริมสร้างสัมพันธไมตรี 
4) ท าให้มีโอกาสได้บ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 
5) เป็นแบบอย่างท่ีดีให้บุคคลอื่นได้ปฏิบัติตามทั้งในด้านการท างานและการด ารงชีวิต 
6) สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ชาติทางอ้อม และช่วยลดปัญหาของ

สังคมได้37  
การปฏิบัติตนตามหลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกตถะ” เป็นเรื่องของบุคคลที่ตระหนักในหน้าที่  

ความรับผิดชอบของตน เพราะเมื่อบุคคลสามารถปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท แล้วน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนในการด ารงชีวิต หลักธรรมนั้นมีองค์คุณอยู่แล้วจะส่งผลประโยชน์สูงสุด    
ในปัจจุบันต่อผู้ปฏิบัติ ทั้งยังสามารถส่งผลต่อผู้ที่อยู่แวดล้อม ไม่ว่าในระดับครอบครัว ระดับสังคม 
ระดับชาติ หรือแม้แต่ระดับนานาชาติ ยังจะกล่าวได้ว่าหลักธรรมดังกล่าวเป็นปัจจัยมูลฐานที่ส าคัญ           
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและประเทศชาติ เพราะเมื่อประชากรมีการพัฒนา การปฏิบัติตนอยู่
ในหลักธรรมแล้ว ความเพียรและปัญญาก็จะเกิดแก่ประชากร ท าให้เกิดการพัฒนาในด้านอ่ืนต่ อไป
อย่างมั่นคง 

การฝึกการปฏิบัติการบ าเพ็ญความดีงาม ต้องใช้ความเพียรพยายาม เมื่อพบความยากล าบาก 
จิตใจอ่อนแอ เกิดความท้อถอยหรือท้อแท้ ก าลังความเพียรในตนลดลง ขอให้น้อมระลึกถึงองค์
สัมมาสัมพุทธเจ้าว่า พระองค์ได้บ าเพ็ญบารมีมาจนส าเร็จอย่างนี้ได้ด้วยความเพียรพยายามอย่าง
จริงจัง พระองค์ทรงความเข้มแข็ง มุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว ไม่ท้อถอย เราก็จะต้องเข้มแข็งไม่ท้อถอย
เช่นเดียวกับพระองค์ เมื่อน้อมระลึกถึงพระองค์แล้วก็เกิดก าลังใจเดินหน้าต่อไป การน้อมระลึกถึง  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงท าให้เกิดก าลังในตนที่จะก้าวสูงยิ่งขึ้น ต่อจากนั้นก็ได้แบบอย่างจากพระองค์
ว่า เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียรบ าเพ็ญบารมีนั้น พระองค์ทรงลองผิดลองถูกมามากด้วยก าลังแห่ง
ศรัทธาและความเพียร เพราะไม่มีใครเป็นต้นแบบ ไม่มีใครเป็นตัวอย่าง พระองค์ทรงเรียนรู้ฝึกหัดด้วย
พระองค์เอง ยากยิ่งนักกว่าจะตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง เมื่อพระองค์ทรงผ่านประสบการณ์มาแล้ว ก็ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดสั่งสอนแก่พวกเรา พวกเราได้ตัวอย่างจากพระองค์แล้ว ก็เท่ากับปฏิบัติได้
ทันที นี่คือการปฏิบัติที่เรียกว่า “ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ” คือ ถือเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึง
ตามความหมายที่กล่าวมา รวม 4 อย่าง คือ 

1) ท าให้เราเกิดความมั่นใจในความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ของตน 
2) ส านึกในหน้าที่ท่ีจะฝึกฝนพัฒนาตนเอง 
3) เกิดก าลังใจในการที่ปฏิบัติเช่นนั้น และ 
4) ได้พระองค์เป็นแบบอย่าง พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติที่ประทานไว้ 

 มนุษย์ที่เกิดมาแล้ว ถ้าไม่เรียนรู้ไม่ท าความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายอย่างมีเหตุผลถูกต้อง
เพียงพอ ไม่ฝึกฝนอบรมพัฒนา ไม่มีทักษะความช านาญสามารถ ไม่มีหลักในการด าเนินชีวิตทางสังคม 
มีชีวิตทางสังคมเป็นอยู่ด าเนินไปตามอ านาจความอยากหรือตามสัญชาตญาณ ก็จะไม่แตกต่างไปจาก
                                                           

37 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2544), หน้า 38. 
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สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแน่นอน ชีวิตสักแต่ว่าเคลื่อนไหวเป็นไปไม่มีความเจริญ รุ่งเรืองก้าวหน้า              
มีแต่จะถอยหลังพบกับอุปสรรคปัญหาติดขัดคับข้องในชีวิตทางสังคม ความอยากความไม่รู้จริงจึงเป็น
ปัญหาส าคัญของชีวิตทางสังคม ดังนั้น เป็นความจ าเป็นที่มนุษย์ต้องศึกษาเรียนรู้อบรมพัฒนาตนเอง 
ต้องรู้เข้าใจว่า มันคืออะไร ท าด้วยอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และมีเพ่ืออะไร จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลาย
อย่างไร จึงจะบรรลุเปูาหมายที่ตั้งเอาไว้ หากรู้เข้าใจปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้ถูกต้อง ชีวิตทางสังคมก็จะ
ด าเนินเป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีอุปสรรคปัญหาชีวิตทางสังคม จึงมีค าถามส าคัญว่า ชีวิตไร้ปัญหาเป็น
อย่างไร จะพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างไร จะเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาได้อย่างไร 

มนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพ
ของมนุษย์ให้มีความรู้มีความสามารถ มีทักษะ พ้ืนฐานที่จ าเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม              
มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบกิจของตนได้ การศึกษาพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีงามนั้น ก็เพ่ือที่จะได้พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเจริญยิ่งขึ้นไป ทั้ง
จริยธรรมและศีลธรรมอันเป็นสิ่งจ าเป็นต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์อีกประการหนึ่งนอกเหนือจาก
ปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ คือ สภาพการด ารงชีวิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับอัตภาพ 

องค์คุณในหลักธรรมพละ 5 เป็นหลักธรรมมูลรากต่อการพัฒนาชีวิตที่ดีงามในด้านของ
รูปธรรม วิริยพละเป็นก าลังของไตรสิกขา ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการพัฒนามนุษย์การฝึกฝนและ
การพัฒนาชีวิตที่น าพุทธภาวนามาใช้นั้น ได้น าหลักการง่าย ๆ ของศีล สมาธิ ปัญญามาใช้สอนและ
อบรม ศีลเป็นเรื่องของการที่ต้องส ารวมกายก่อน ถ้ากายไม่ส ารวมระวังแล้ว ศีลก็ไม่เกิด มนุษย์ เป็น
องค์รวมที่ พัฒนาชีวิตอย่างมีดุลยภาพ เป็นองค์รวมที่น่าสนใจและติดตาม พระธรรมปิฎก               
(ป.อ. ปยุตฺโต)  กล่าวไว้ว่า การพัฒนาทักษะชีวิต ควรได้รับการขัดเกลา และฝึกฝนอย่างมีคุณภาพ 
ศักยภาพของมนุษย์ที่เอ้ือต่อการพัฒนา มีพระพุทธพจน์มากมาย ที่เน้นย้ าหลักการฝึกฝนพัฒนาตน
ของมนุษย์ หลักการฝึกฝนการพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักพุทธภาวนา ได้แก่ กายภาวนา ศีล
ภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา38 ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า 

ด้านกายภาวนา เป็นการพัฒนากาย คือ การพัฒนาอินทรีย์ ได้แก่ การใช้อินทรีย์ทั้ง 6 ภายใน 
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ส าหรับสัมพันธ์ หรือเป็นทางเชื่อมต่อกับโลกภายนอก            
(คือ อินทรีย์ภายนอก 6) ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ท่ีใจรับรู้ เปิดช่องทางที่เข้าไปสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมทางวัตถุ และทางธรรมชาติทั้งหมด ในการฝึกพัฒนากาย หรือฝึกพัฒนาอินทรีย์นั้น 
การพัฒนากายจึงเป็นการพัฒนาอินทรีย์ คือ ฝึกให้มีอินทรีย์สังวร ได้แก่ ความส ารวมอินทรีย์ 6          
เพ่ือเป็นเครื่องมือให้เกิดความแข็งแกร่งของศีล ความประพฤติ เพ่ือสนับสนุนจิตให้มีพลังงานที่มั่นคง
และเป็นทางให้เจริญปัญญาอีกด้วย ในมหาอัสสปุรสูตร พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นกิจที่ควรท าให้
ยิ่งขึ้นไป ดังมีข้อความพุทธพจน์ที่ว่า 

เธอทั้งหลายควรส าเหนียกอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารแล้ว
ในอินทรีย์ทั้ งหลาย เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือ ไม่แยกถือ จักปฏิบัติ เ พ่ือ           
ความส ารวมจักขุนทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่ส ารวมแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคือ 

                                                           
38 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : กองทุนวุฒิธรรมเพือ่

การปฏิบัติธรรม, 2544), หน้า 39. 
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อภิชฌาและโทมนัสครอบง าได้ จักรักษาจักขุนทรีย์ ถึงความส ารวมในจักขุนทรีย์ ...
ฟังเสียทางหู...รู้ธรรมทางใจ39  

 การพัฒนาอินทรีย์ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝนในด้านการใช้งาน คือ ท าให้อินทรีย์เหล่านั้น   
มีความเฉียบคม มี ความละเอียด มีความไว มีความคล่อง มีความจัดเจน คล้ายกับการฝึกทักษะและ
เพ่ือฝึกฝนในด้านการเลือกสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากที่สุด ขณะเดียวกันก็มีวิธีหลีกเว้นจากสิ่งที่
เป็นภัย เป็นโทษหรือสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ไม่ให้ทะลักเข้ามาสู่อินทรีย์ โดยมีใจเป็นตัวรับรู้ทั้งหมด จะต้อง
ปูองกันไว้ก่อน 
 ด้านศีลภาวนา เป็นการพัฒนาด้วยศีล หรือการฝึกอบรมทางกายและทางวาจา ครอบคลุมไป
ถึงความส ารวมอินทรีย์ภายใน 6 ประการ มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันแสดงออกทางกายทวาร           
ซึ่งเป็นไปในฝุายกุศลกรรมบถ จัดเป็นคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและคนอ่ืน โดยใจความหมายถึง          
การไม่ท าร้ายเบียดเบียน คนอ่ืนให้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ไม่ล่วงเกินสิทธิทรัพย์สินสมบัติ และ        
ไม่ล่วงเกินต่อคู่ครองคนรัก ขณะเดียวกันก็มีเมตตาจิตคิดช่วยเหลือจุนเจือไม่เห็นแก่ตัว ไม่คิดเอา
เปรียบให้เกียรติกันและกัน ส่วนทางวาจานั้นก็ประพฤติสุจริตเป็นฝุายกุศลกรรมบถ ได้แก่  เว้นจาก     
การพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดจาเหลวไหลไร้สาระ ตรงกันข้ามก็แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พูด
ถูกกาลเทศะ พูดค าเป็นมงคลไพเราะ เสนาะโสต พูดค าจริง พูดด้วยเ มตตาจิต พูดประสาน
ผลประโยชน์ จึงชื่อว่ามีกายอันพัฒนาแล้ว มีความประพฤติอันพัฒนาดีแล้ว เหมาะสมตามฐานะ           
ของผู้ปฏิบัติ กล่าวคือ พระภิกษุย่อมด ารงตนอยู่ในพระธรรมวินัย 227 สิกขาบท สามเณรย่อม
สมาทานในศีล 10 ประการ ส าหรับฝุายคฤหัสถ์พึงปฏิบัติตนและพัฒนาตนอยู่ในหลักศีล 5 และ 8 
ตามแต่ละโอกาสจะประพฤติปฏิบัติได้ การฝึกฝนอบรมในด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย           
ความสุจริตทางกายวาจา คือ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดี ให้เกื้อกูล ไม่เบียดเบียน ไม่ท าลาย และ
อาชีวะโดยเนื้อหาสาระส าคัญก็เพ่ือให้บุคคลสามารถด ารงตนให้อยู่ร่วมกับสังคม หรืออยู่ร่วมกับคนอ่ืน
ได้อย่างปกติสุข ทั้งศีลที่เป็นสิกขาบททั่วไป และศีลที่เป็นองค์มรรค คือ สัมมาวาจา เจรจาชอบ 
หมายถึง การพูดหรือเจรจาชอบ มี 4 ประการ คือ ละมุสาวาท คือ เว้นการพูดเท็จ ละปิสุณวาจา คือ 
เว้นการพูดส่อเสียด ละผรุสวาจา คือ เว้นจากพูด ค าหยาบคาย ละสัมผัปปลาปะ  คือ เว้นการพูด           
เพ้อเจ้อ เหลวไหลไร้สาระ สัมมากัมมันตะ หมายถึง การงานชอบ คือ การกระท าชอบมี 3 ประการ 
ได้แก่ การละจากปาณาติบาต หมายถึง เว้นการท าลายชีวิตทั้งคนและสัตว์ทุกจ าพวก ละอทินนาทาน 
คือ เว้นการเอาทรัพย์สมบัติสิ่งของ คนอ่ืนที่ไม่อนุญาตหรือไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ ละกาเมสุมิจฉาจารา 
คือ เว้นความประพฤติผิดในกาม หมายถึง ไม่ล่วงเกินในสามี ภรรยาอันเป็นที่รักยิ่งของคนอ่ืน 
สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียร ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ การงาน หน้าที่อัน
สุจริต เช่น ท างานไม่ให้อากูล หมายถึง ไม่ค้างงาน ไม่ผัดผ่อนงานไม่จับจดงาน ไม่ยุ่งเหยิงสับสน         
เป็นต้น เมื่อกล่าวถึงหลักการของสัมมาอาชีวะนั้น พึงเข้าใจว่าเป็นการแสวงหาทรัพย์แล้วใช้สอยทรัพย์
นั้นโดยชอบธรรม ตั้งแต่ปัจจัย 4 อันเป็นพ้ืนฐานในการครองชีพ และผลตอบแทนในด้านจิตใจด้วย 
ไม่ใช่ท างานเพ่ือวัตถุหรือเพียงเพ่ือได้ทรัพย์มาเท่านั้น 

                                                           
39 ม.มู. 12/421/455. 
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 ด้านจิตตภาวนา เป็นการพัฒนาด้านจิตใจที่อาศัยสมาธิเป็นตัวแทนในการฝึก หมายถึง      
การฝึกปรือในด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ได้แก่  การรวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาวายามะ 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เข้ามาว่าโดยสาระก็คือ การฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคง แน่วแน่ ควบคุมตน
ได้ดี มีสมาธิ มีก าลังใจสูง ให้เป็นจิตที่สงบ ผ่องใส เป็นสุข บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวนหรือท าให้เศร้า
หมอง อยู่ในสภาพเหมาะแก่การใช้งานมากที่สุด โดยเฉพาะการใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้ง และตรงตาม
ความเป็นจริง40 โดยย่ออธิจิตตสิกขา คือ หลักสมาธิ ความแน่วแน่แห่งจิตใจ โดยใช้หลักสมถะ และ
วิปัสสนาเป็นส าคัญ ในการพัฒนาจิต เพ่ือให้มีคุณภาพที่ดีจนสามารถละอวิชชาได้ตามล าดับ ดังพระ
พุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า “สมถะที่ภิกษุเจริญแล้ว ย่อมให้จิตเจริญ จิตที่เจริญแล้วย่อมละราคะได้ 
วิปัสสนาที่ภิกษุเจริญแล้ว ย่อมให้ปัญญาเจริญปัญญาที่เจริญแล้ว ย่อมละอวิชชาได้”41  
 การจะพัฒนาจิตใจให้เกิดความส าเร็จในด้านต่าง ๆ เช่น ให้มีก าลังที่เข้มแข็ง มีสุขภาพจิตที่ดี 
เป็นต้น มีเปูาหมายในการพัฒนาจิต ดังต่อไปนี้ 

เปูาหมายของการพัฒนาจิต คือ ท าให้บุคคลที่ฝึกฝนพัฒนาจิตดีแล้ว ย่อมถึงเปูาหมายได้ใน   
3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ให้มีคุณธรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม เป็นจิตใจที่สูง ประณีต เช่น            
มีเมตตา มีความรัก ความเป็นมิตร มีกรุณา อยากช่วยเหลือ ปลดเปลื้องทุกข์ของผู้อ่ืน มีจาคะ คือ              
มีน้ าใจเผื่อแผ่ มีคารวะ มีความกตัญญู เป็นต้น 

2) ให้เป็นจิตที่มีความสามารถ เช่น มีสติดี มีวิริยะ คือ ความเพียร มีขันติ คือ อดทน         
มีสมาธิ คือจิตตั้งมั่นแน่วแน่ มีสัจจะ คือ จริงจัง มีอธิษฐาน คือ เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อจุดหมายที่ท า             
เป็นจิตที่พร้อมและเหมาะที่จะใช้งานโดยเฉพาะงานทางปัญญา คือ การคิดพิจารณาให้เห็นความจริง
ชัดเจนถูกต้อง 

3) ให้เป็นจิตที่มีสุขภาพที่ดี มีความสุข สดชื่น ร่าเริงเบิกบาน ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส 
พร้อมที่จะยิ้มแย้มได้ ปราโมทย์ ไม่เครียด ไม่กระวนกระวาย ไม่คับข้องใจ ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง ไม่หดหู่
โศกเศร้า เป็นต้น42  

แนวทางการพัฒนาจิตตภาวนานี้ มุ่งให้เห็นว่ามนุษย์สามารถที่จะพัฒนาตนเองมีจิตใจ              
อันผ่องใส ปราศจากเครื่องมลทินหรือเครื่องเศร้าหมองจิตได้ โดยอาศัยการเจริญสมาธิ ภาวนา หรือ       
จิตตภาวนา ด้วยกรรมฐาน 40 ประการ ตามหลักของพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือบังคับควบคุมจิต
ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้พัฒนาได้ แม้จะต้องใช้เวลาแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่เมื่อถือหลักที่ว่า 
บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรแล้ว ย่อมจะส าเร็จผลในเวลาอันควร และได้รับผลคือ            
ปฏิเวธธรรม เกิดความสงบ เย็นภายในใจของตนเอง สามารถจะระงับความโกรธ ความรุนแรง           
ความอ่อนแอทางจิตใจ ท าให้จิตใจมีพลัง มีอ านาจเข้มแข็ง สามารถต่อสู้ฟันฝุาอุปสรรค โรคภัยไข้เจ็บ 
ความคับแค้นใจ ความเสียใจต่าง ๆ นานา ไปได้เพราะจิตใจเป็นอิสระไม่ถูกโลกธรรมทั้งฝุายดี และ

                                                           
40 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ 35,  (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพผ์ลิธัมม์ จ ากัด, 2555), หน้า 715. 
41 องฺ.ทุก. 20/32/76. 
42 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ , พิมพ์ครั้ง          

ที่ 9, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2540), หน้า 80-81. 
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ฝุายเลวครอบง าจิต ดังนั้น ผู้พัฒนาจิตใจของตนเสมอ จึงสามารถเอาชนะความล าบากความทุกข์ไปได้ 
แตกต่างจากคนผู้ไม่พัฒนาจิตใจโดยสิ้นเชิง 

ด้านปัญญาภาวนา เป็นการพัฒนาด้านปัญญา ความรู้ความเข้าใจ คิดได้หยั่งเห็นสามารถ
น าไปพัฒนาทักษะในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง อยู่ในสังคมอย่างสุขสงบสุข แต่ในขั้นตอนและ
หลักการก็อยู่ในไตรสิกขานั่นเอง 

การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยพุทธภาวนาเป็นการพัฒนาคนให้รู้ จักเป็นอยู่ ได้อย่างดี                  
โดยสอดคล้องกับความจริงของชีวิตที่เป็นไปตามธรรมดา การพัฒนามนุษย์ทั้งหลายให้อยู่ในศีลก่อน
แต่การจะปฏิบัติศีลได้ก็คงต้องมีการส ารวมกายจัดระเบียบทางกายให้เรียบร้อย เมื่อกายเรียบร้อย  
ศีลย่อมเกิด บุคคลเมื่อมีศีลก็ย่อมปูพ้ืนฐานของจิตให้มีเมตตาขึ้น และด้วยปัญญาก็จะเกิดความรู้    
ความเข้าใจ ได้มากขึ้นว่า สิ่งไหน ควรท า ไม่ควรท า พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้เขียนเกี่ยวกับ
การศึกษาหรือไตรสิกขาไว้ว่า เป็นระบบที่การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านจิตใจ 
เจตจ านง และด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจ ย่อมด าเนินประสานไปด้วยกันและส่งผลต่อกัน          
โดยเจตจ านงของจิตแสดงตัวออกมาสู่พฤติกรรมและการสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม มีปัญญาที่เข้าใจมา
พัฒนาพฤติกรรมให้ท าได้ผลดียิ่งขึ้น 

ปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่ว ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล ความรู้เข้าใจชัดเจน ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้
ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ และรู้ที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการ ความรอบรู้ใน
กองสังขารมองเห็นตามเป็นจริง”43 ปัญญานั้นเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตะ คือ ความรู้ที่เข้ามานั้นเป็นข้อมูล
ดิบ เป็นของดิบ ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร จะเอาไปใช้อย่างไร ถ้าคนไม่มีปัญญา ความรู้
นั้นก็เอามากกองไว้เฉย ๆ ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร แต่คนที่มีปัญญาจะสามารถวินิจฉัย
ได้ เลือกเฟูนได้ว่า ถ้าเราจะท าอะไรให้ส าเร็จสักอย่างหนึ่ง จะต้องเอาความรู้นี้ไปใช้ไปท าอย่างไร              
ไปดัดแปลงอย่างไร เอาความรู้นั้นไปยักเยื้องใช้งานท าการแก้ไขปัญหาจัดท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จผลตาม
ต้องการได้ ความรู้ที่เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความจริง ความรู้ที่สามารถสืบสาวเหตุปัจจัยของสิ่งต่าง ๆ 
ความรู้ที่สามารถคิด พิจารณาวินิจฉัยได้ เลือกเฟูนกลั่นกรองได้ เชื่อมโยงประสานได้ ท าให้เอาสุ ตะ
หรือข้อมูลข่าวสารวิชาการต่าง ๆ ไปใช้งาน สามารถจัดสรร จัดการท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้ ความรู้
อย่างนี้เรียกว่า ปัญญา การมีปัญญาที่พัฒนาแล้ว ได้แก่การได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีปัญญารู้สิ่ง
ทั้งหลายตามความเป็นจริง เช่น การมีปัญญาพิจารณารู้ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา 
ตามความเป็นจริง ปราศจากการยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา44  

การพัฒนาด้านปัญญา หมายถึง การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสรรพสิ่งทั้งปวง
ตามความเป็นจริง จนกระทั่งหลุดพ้น มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ ได้แก่รวมเอา    
องค์มรรค ข้อสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ 2 อย่างแรกเข้ามา ว่าโดยสาระก็คือการฝึกอบรมให้เกิด
ปัญญาบริสุทธิ์ที่รู้แจ้งชัดตรงตามสภาพความเป็นจริง ไม่เป็นความรู้ ความคิด ความเข้าใจที่           
ถูกบิดเบือนเคลือบคลุม ย้อมสี อ าพราง หรือ พร่ามัว เป็นต้น เพราะอิทธิพลของกิเลส มีอวิชชาและ
ตัณหาเป็นผู้น าที่ครอบง าอยู่ การฝึกปัญญาเช่นนี้ต้องอาศัยการฝึกจิตให้บริสุทธิ์เป็นพ้ืนฐาน แต่ในเวลา

                                                           
43 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทุกข์ส าหรับเห็น สุขส าหรับเป็น, อ้างแล้ว, หน้า 164. 
44 ส .สฬา. 18/32/34-37. 
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เดียวกัน เมื่อปัญญาที่บริสุทธิ์รู้เห็นตามเป็นจริงนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็กลับช่วยให้จิตนั้น สงบ มั่นคง บริสุทธิ์ 
ผ่องใสแน่นอนยิ่งขึ้น 

การพัฒนาตนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เรียกว่าศีล การพัฒนาด้านเจตจ านงและ
คุณสมบัติในจิตใจก็เป็น สมาธิ ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของคุณธรรม ความดี เรื่องสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพของจิตใจ เช่นความเข้มแข็งหนักแน่น เพียรพยายาม สติ สมาธิ ความสุข ความร่าเริง
เบิกบานผ่องใสเป็นคุณสมบัติส าคัญของจิตใจ การพัฒนาด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจการรู้จักมอง 
สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นและความสามารถแยกแยะ วิเคราะห์สืบสาวหาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ระบบทั้ง 3 
เรียกว่า ไตรสิกขา ก็วัดผลด้วยภาวนา 4 นั่นเอง 

หลักการภาวนานี้ สามารถสงเคราะห์เข้ากับหลักอปัณณกปฏิปทาได้ คือ  กายภาวนา        
สีลภาวนา สงเคราะห์เข้ากับการส ารวมอินทรีย์ เพราะเป็นการฝึกอบรมอินทรีย์ให้ส ารวมระมัดระวัง  
มิให้เกิดความยินดี ยินดีในเวลาที่อายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอก และการรู้จักประมาณ
ในการบริโภคอาหาร เพราะการบริโภคก็ต้องฝึกกายเช่นกัน เพ่ือมิให้เกิดความโลภ ติดในรส         
ของอาหาร เมื่อส ารวมทางกายดีแล้ว ย่อมท าให้มีศีล ส่วนจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาสงเคราะห์
เข้าในหลักชาคริยานุโยค เพราะเป็นการประกอบความเพียรด้วยการนั่งสมาธิและเดินจงกรม          
ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยใช้หลักภาวนา คือ สมถและวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นเครื่องฝึกจิต 

ดังนั้น พละ 5 โดยเฉพาะวิริยพละ เป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีงามทั้ง 4 ด้าน คือกายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา ให้มีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกัน กับไตรสิกขาเป็นธรรมสมังคีจนเป็นรูปธรรม 
 
4.5 วิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับพละ 5 

4.5.1 สติปัฏฐาน 4 
สติปัฏฐาน 4 ประกอบด้วยค าว่า สติ ที่มีความหมายว่า สติ, ความระลึกได้ และค าว่า ปัฏฐาน 

ที่มีความหมายว่า ที่ตั้ง, ฐาน มีรูปวิเคราะห์ว่า สติยา ปฏฺ าน  สติ จ สา ปฏฺ านญฺจาติ สติปฏฺ าน  
หมายถึง ที่ตั้งของสติ คือ มีสติเป็นฐานเพ่ือเข้าไปสู่อารมณ์ท้ังหลายมี 4 ประการ คือ 

1. กายานุปัสสนา การพิจารณาเห็นกายในกาย หมายถึง การตั้งสติก าหนดพิจารณา
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นร่างกาย โดยพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียง           
การรวมตัวของส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่เท่ียงแท้ยั่งยืน ไม่ใช่ตัวตน 

การก าหนดอิริยาบถใหญ่ในด้านการเคลื่อนไหวทางกายเปรียบเทียบการเดินจงกรม 6 ระยะ 
โดยท่านวิปัสสนาจารย์ก าหนดแบ่งไว้ เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติเป็นขั้น ๆ ดังนี้45 ได้แก่ 

1) ระยะ ก าหนด ขวาย่างหนอ-ซ้ายย่างหนอ 
2) ระยะ ก าหนด ยกหนอ-เหยียบหนอ 
3) ระยะ ก าหนด ยกหนอ-ย่างหนอ-เหยียบหนอ 
4) ระยะ ก าหนด ยกส้นหนอ-ยกหนอ-ย่างหนอ-เหยียบหนอ 

                                                           
45 พระพุทธโฆสาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจอาสภมหา

เถร), พิมพ์ครั้งท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส จ ากัด, 2551), หน้า 103. 
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5) ระยะ ก าหนด ยกส้นหนอ-ยกหนอ-ย่างหนอ-ลงหนอ-ถูกหนอ 
6) ระยะ ก าหนด ยกส้นหนอ-ยกหนอ-ย่างหนอ-ลงหนอ-ถูกหนอ-กดหนอ46             

การก าหนดอิริยาบถย่อยเป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งเนื่องอยู่กับอิริยาบถหลัก เช่น  การก้าวไป       
การถอยกลับ การแลดู เหลียวดู การคู้ การเหยียด การครองสังฆาฏิ บาตร จีวร การฉัน การเคี้ยว    
การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ เป็นต้น พระพุทธองค์ตรัสวิธีปฏิบัติทุก ๆ อิริยาบถที่เคลื่อนไหวทางร่างกาย 
มีพุทธด ารัสว่า “ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหติ”47 แปลว่า                  
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุท าความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ ในอิริยาบถย่อย ๆ 
อ่ืนก็มีพุทธด ารัสตรัสไว้ในลักษณะเดียวกันนี้ ในอรรถกถาได้กล่าวอธิบายไว้ว่า 

ภิกษุย่อมเป็นผู้ท าสัมปชัญญะ (ความเป็นผู้รู้พร้อม) ในการก้าวไปข้างหน้า และถอยกลับมา
ข้างหลัง ย่อมเป็นผู้ท าสัมปชัญญะ ในการแลไปข้างหน้า แลเหลียวไปข้างซ้าย ข้างขวา ย่อมเป็นผู้ท า
สัมปชัญญะ ในการคู้อวัยวะเข้า เหยียดอวัยวะออกย่อมเป็นผู้ท าสัมปชัญญะ ในการทรงผ้าสังฆาฏิ 
บาตร และจีวร ย่อมเป็นผู้ท าสัมปชัญญะ ในการกิน ดม เคี้ยว และลิ้ม ย่อมเป็นผู้ท าสัมปชัญญะใน 
การถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ย่อมเป็นผู้ท าสัมปชัญญะในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด และ            
ความเป็นผู้นิ่งอยู่48  

2. เวทนานุปัสสนา การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา หมายถึง  การตั้งสติก าหนด
พิจารณาเวทนา คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉย ๆ เมื่อคราวได้เห็นรูป ได้ยินเสียง ได้ดมกลิ่น           
ได้ลิ้มรส ได้ถูกต้องสัมผัส และด้วยการได้นึกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เคยสัมผัสมาแล้วทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 
คือ ตา หูจมูก ลิ้น กาย โดยพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงความรู้สึก ไม่ใช่สิ่งที่
เที่ยงแท้ยั่งยืน ไม่ใช่ตัวตน 

พระพุทธองค์ตรัสการเจริญเวทนานุปัสสนาไว้ว่า อิธ ภิกฺขเว ภิกขุ สุข  วา เวทน  เวทยมาโน 
สุข  เวทน  เวทยามีติ ปชานาติ ทุกฺข  วา เวทน  เวทยมาโน ทุกฺข  เวทน  เวทยามีติ ปชานาติ อทุกฺขมสุข  
วา เวทน  เวทยมาโน อทุกฺขมสุข  เวทน  เวทยามีติ ปชานาติ49 ภิกษุในพระศาสนานี้ เมื่อเสวยสุขเวทนา 
ย่อมรู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาอยู่ เมื่อเสวยทุกขเวทนา ย่อมรู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาอยู่ เมื่อเสวยอุเบกขา
เวทนา ย่อมรู้ชัดว่าเสวยอุเบกขาเวทนาอยู่ การพิจารณาเวทนามี 3 อย่าง50 คือ  

1) สุขเวทนา คือ ความรู้สึกทางกาย ได้แก่ ความสบายกาย ความโล่ง เป็นต้น ผู้ปฏิบัติ
ตามก าหนดรู้สุขเวทนาว่า “สบายหนอ” “โล่งหนอ” ตามความเป็นจริงย่อมรู้ชัดว่า มีเพียงสภาวธรรม     
ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ไม่มีเรา ของเรา 

2) ทุกขเวทนา คือ ความรู้สึกเป็นทุกข์ทางกาย ได้แก่ ความเจ็บ ปวด เมื่อย ชา คัน 
ร้อน เย็น จุกเสียด เหนื่อย เป็นต้น ผู้ปฏิบัติตามก าหนดรู้ทุกข์เวทนาว่า “เจ็บหนอ” “ปวดหนอ” 
“เมื่อยหนอ” “ชาหนอ” “คันหนอ” “ร้อนหนอ” “เย็นหนอ” “จุกหนอ” “เสียดหนอ” “เหนื่อย

                                                           
46 ธนิต อยู่โพธ์ิ, วิปัสสนานิยม, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

2540), หน้า 28. 
47 ที.ม. 10/376/250. 
48 ที.ม.อ. 14/276/212. 
49 ที.ม. 10/380/265. 
50 ส .สฬา. 18/270/302-303. 
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หนอ” ตามความเป็นจริงย่อมรู้ชัดว่า มีเพียงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่
ตัวตน ไม่มีเรา ของเรา 

3) อุเบกขาเวทนา คือ ความรู้สึกเป็นกลาง ไม่สุขไม่ทุกข์ เมื่ออุเบกขาเวทนาเกิดขึ้น         
ก็รู้ว่า ไม่สุขไม่ทุกข์ คือ เฉย ๆ ผู้ปฏิบัติตามก าหนดรู้ “เฉยหนอ” การพิจารณาเวทนาให้ละเอียดออก
อีก เป็น 5 อย่าง คือ 

1) สุขเวทนา คือ ความรู้สึกเป็นสุขทางกาย 
2) ทุกขเวทนา คือ ความรู้สึกเป็นทุกข์ทางกาย 
3) โสมนัสเวทนา คือ ความรู้สึกเป็นสุขทางใจ 
4) โทมนัสเวทนา คือ ความรู้สึกเป็นทุกข์ทางใจ 
5) อุเบกขาเวทนา คือ ไม่สุข ไม่ทุกข์ รู้สึกเฉย ๆ 

วิธีการก าหนดเวทนามีอยู่ 3 ประการ คือ 
1) การก าหนดแบบเผชิญหน้า คือตั้งใจก าหนดแบบไม่ท้อถอยตายเป็นตาย โดยเอาจิตไป         

จดจ่ออาการปวด จี้ลงไปบริเวณที่ซึ่งกาลังปวดมากที่สุด วิธีนี้ผู้ปฏิบัติจะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อย  เพราะ
ต้องใช้พลังจิตอย่างทุ่มเทและจดจ่อมากที่สุด แต่ก็มีประโยชน์ในการหยั่งเห็นทุกขลักษณะอย่างพิเศษ
ของเวทนาได้เร็ว 

2) การก าหนดสู้แบบกองโจร คือ ตั้งใจก าหนดแบบจู่โจมในตอนแรก ๆ พอรู้สึกว่าก าลัง   
ความเพียรมีน้อยก็ถอยออกมาเตรียมความพร้อมใหม่ เมื่อพร้อมแล้วก็เข้าไปก าหนดอีกครั้งหนึ่ง เช่น        
ขณะก าหนดปวดอยู่นั้น ความปวดกลับทวีความรุนแรงมากขึ้นจนไม่สามารถทนไหว จึงหยุดก าหนดรู้
อาการปวด แต่เปลี่ยนไปก าหนดรู้อาการพอง-ยุบ หรืออารมณ์อ่ืน ๆ แทนแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องเปลี่ยน
อิริยาบถไปยืนหรือเดินในขณะนั้น 

3) การก าหนดสู้แบบถอยทัพหรือสังเกตการณ์ คือเมื่อรู้สึกว่าปวดหรือเจ็บมาก ก็มิได้ไป
ก าหนดตอกย้ าลงไปอีก เพียงแต่ก าหนดรู้ดูด้วยสติปัญญาอยู่เฉย ๆ เช่น ก าหนดว่า ปวดหนอ ๆ ๆ          
เจ็บหนอ ๆ ๆ เมื่อยหนอ ๆ ๆ ชาหนอ ๆ ๆ หรือรู้หนอ ๆ ๆ เป็นต้น ไม่เน้นหรือย้ า อุปมาเหมือนทหาร
ที่เฝูาดูข้าศึกอยู่บนที่สูง หรือหอสังเกตการณ์ไม่ได้ท าการสู้รบกับข้าศึกแต่ประการใด เพียงแต่เฝูา
สังเกตการเคลื่อนไหวของข้าศึกเท่านั้น51  

3. จิตตานุปัสสนา การพิจารณาเห็นจิตในจิต หมายถึง การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต 
คือ ความคิดต่าง ๆ เช่น พิจารณาดูว่าจิตมีราคะหรือไม่มีราคะ จิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะ จิตมีโมหะ
หรือไม่มีโมหะ โดยพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงความคิดเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแท้
ยั่งยืน ไม่ใช่ตัวตน 

พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก 
อภิชฺฌา โทมนสฺส” มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ก าจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได้52 ซึ่งหมายถึง สติตั้งมั่นพิจารณาเนือง ๆ ซึ่งจิต คือ วิญญาณขันธ์ มี 16 ประการ 
ได้แก่ 
                                                           

51 พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), มหาสติปัฏฐานสูตรทางสู่พระนิพพาน, แปลโดย พระคันธสารา       
ภิวงศ,์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยรายวันการพิมพ์, 2549), หน้า 252. 

52 ม.ม. 12/131/103. 
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1) เมื่อจิตมีราคะเกิดข้ึน ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตมีราคะ 
2) เมื่อจิตปราศจากราคะ ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตปราศจากราคะ 
3) เมื่อจิตมีโทสะเกิดขึ้น ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตมีโทสะ 
4) เมื่อจิตปราศจากโทสะ ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตปราศจากโทสะ 
5) เมื่อจิตมีโมหะเกิดข้ึน ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตมีโมหะ 
6) เมื่อจิตปราศจากโมหะ ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตปราศจากโมหะ 
7) เมื่อจิตหดหู่และท้อถอย ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตหดหู่และท้อถอย 
8) เมื่อจิตฟุูงซ่าน ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตฟุูงซ่าน 
9) เมื่อจิตเป็นมหัคคตะ ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตเป็นมหัคคตะ 
10) เมื่อจิตไม่เป็นมหัคคตะ ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตไม่เป็นมหัคคตะ 
11) เมื่อจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า (สอุตตรจิต) ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งว่า 
12) เมื่อจิตไม่มีจิตอ่ืนยิ่งกว่า (อนุตตรจิต) ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่าจิตไม่มีจิตอ่ืน         

ยิ่งกว่า 
13) เมื่อจิตสงบแล้ว (สมาหิตจิต) ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตสงบ 
14) เมื่อจิตไม่สงบ (อสมาหิตจิต) ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตไม่สงบ 
15) เมื่อจิตพ้นจากกิเลสแล้ว (วิมุตตจิต) ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตพ้นจากกิเลส 
16) เมื่อจิตไม่พ้นจากกิเลส (อวิมุตตจิต) ให้เอาสติตามก าหนดรู้ว่า จิตไม่พ้น           

จากกิเลส53      
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ วิธีพิจารณาการใช้สติก าหนดรู้อาการที่ปรากฏทางจิต            

ถ้าความคิดเกิดขึ้นในขณะที่ก าลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ ความคิดนั้นจะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี           
ก็ให้ก าหนดสติว่า คิดหนอ ๆ ๆ การที่ความคิดเกิดขึ้นก็เพราะจิตจะนึกถึงความบกพร่องของตนเอง           
จึงคิดลักษณะเช่นนี้ ควรเตือนจิตของตนว่า สิ่งที่ล่วงมาแล้วอย่าได้เก็บเอามาคิด สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็           
อย่าคิด ขอให้ใช้สติก าหนดอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด โดยพิจารณาเห็นในจิตเนือง ๆ ดังนี้  

การปฏิบัติในข้อนี้ก็เพ่ือจะก าจัดซึ่งความเห็นว่าเป็นของเที่ยง หรือบรรเทาเสียซึ่งความเที่ยง 
ที่จะเข้าไปยึดไปถือความเที่ยงนั้น ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงอันใดที่เกิดขึ้นในชีวิต ผู้ปฏิบัติจะได้
มองความเปลี่ยนแปลงนั้น โดยไม่รู้สึกเสียใจอะไร จะอย่างไรก็ได้ เพราะพิจารณาแล้วว่าในชีวิต          
ของคนเราย่อมมีความเปลี่ยนแปลง แล้วก็มองดูด้วยสติว่ามันเป็นอย่างนี้เอง การก าหนดต้นจิต            
เป็นการก าหนดรู้นามที่เป็นใหญ่ในกองสังขาร ซึ่งท าหน้าที่สั่งการควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดของรูป 
เพ่ือให้โยคีบุคคลรู้เท่าทันจิตที่ต้องการเปลี่ยนจากอิริยาบถหนึ่งไปสู่อีกอิริยาบถหนึ่ง ใจจะน้อมว่า
ต้องการขึ้นมาก่อน เช่น จิตอยากจะคู้ก็ก าหนดว่า “อยากจะคู้หนอ ๆ ๆ” จิตอยากจะเดินก็ก าหนดว่า 
“อยากจะเดินหนอ ๆ ๆ” เป็นต้น ให้ก าหนด 3 ครั้งเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถ้าก าหนดครั้ง
หรอืสองครั้งก็น้อยไป หากก าหนดเกิน 3 ครั้งก็มากเกินไปท าให้เสียเวลา 

ค าว่า “อยาก” ในที่นี้มิได้สื่อความหมายที่เป็นตัณหาแต่เป็นความต้องการที่ประกอบด้วย
กุศล เป็นความพอใจที่จะบ าเพ็ญภาวนากุศลในการปฏิบัติธรรม แต่อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติจะเริ่มฝึก

                                                           
53 ที.ม. 10/381/314-315. 
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การก าหนดต้นจิตเมื่อสมาธิเริ่มแก่กล้าเห็นรูป-นามเริ่มปรากฏชัด กล่าวคือ สามารถแยกรูปแยกนาม
ได้ว่า รูปก็อย่างหนึ่ง นามก็อย่างหนึ่ง เมื่อโยคีมีจิตที่ว่องไวจึงสามารถก าหนดต้นจิตได้ การตาม
ก าหนดรู้จิต ที่คิดน้อมไปหาหรือรับอารมณ์ในที่ไกลหรือใกล้ นักปฏิบัติควร เอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะ           
การก าหนดรู้จิตนั้นเป็นของละเอียดอ่อนมาก ถ้าก าหนดไม่ถูกวิธีบางครั้ง ท าให้สับสนและฟูุงซ่าน          
มากขึ้น ประกอบกับอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียด และอาการมึนตึง ของศีรษะได้ด้วย             
อันเป็นปัญหาและอุปสรรคของนักปฏิบัติบางท่าน ที่ขาดความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติด้วยวิธีก าหนดรู้
แบบนี้อย่างถูกต้อง ก่อนการก าหนดนักปฏิบัติต้องวางใจให้เป็นปกติเสมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นมา
ก่อนเพราะเมื่อไม่มีสภาวะลักษณะอย่างนี้ใจเราก็เป็นปกติ ไม่มีชอบหรือชัง แต่พอสภาวะนี้เข้ามาท า
ให้ใจเราเสียความเป็นปกติไป 

ฉะนั้น การก าหนดต้องดูด้วยสติปัญญาให้รู้ตามความจริงที่เกิดขึ้น ไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งหรือ
ใส่ข้อมูลอื่นใดเข้าไปอีก ขอให้ก าหนดรู้อย่างเดียว มันเกิดอะไรคิดอะไรก็ให้ก าหนดรู้ไปตามนั้น เพราะ
เรามีหน้าที่ก าหนดรู้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เข้าถึงความจริง หรือรู้เท่าทันความเป็นจริงที่
เกิดขึ้น จนสามารถถอนอุปปาทานความยึดมั่นถือมั่นลงได้ เราไม่มีหน้าที่คิด แต่จิต มีหน้าที่คิด              
เรามีหน้าที่ก าหนดรู้ก็ให้ดูไปตามนั้น อย่าไปสร้างสิ่งใหม่ให้เป็นปัญหาแก่ตัวเอง 

4. ธัมมานุปัสสนา การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม หมายถึงการตั้งสติก าหนดพิจารณา
ธรรมคือนิวรณ์ 5 ขันธ์ 5 อายตนะ 12 โพชฌงค์ 7 อริยสัจ 4 โดยพิจารณาให้เห็นว่า คืออะไร         
เป็นอย่างไร มีอยู่ในตนหรือไม่ เกิดขึ้นเจริญบริบูรณ์และดับไปได้อย่างไร พิจารณาตามความเป็นจริง
ของธรรมแต่ละอย่าง54  

สติตั้งมั่นพิจารณาเนือง ๆ ซึ่งธรรม 5 หมวด คือนิวรณ์ 5 ขันธ์ 5 อายตนะ 12 โพชฌงค์ 7 
อริยสัจจ์55 พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺยโลเก 
อภิชฺฌาโทมนสฺส” มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ ก าจัดอภิชฌา และ
โทมนัสในโลกเสียได้56  

4.5.2 อายตนะมี 12 
อายตนะ คือ ที่ต่อ ที่เชื่อมรูปนาม ได้แก่ อายตนะ 12 ว่าด้วยการตั้งสติก าหนดพิจารณา 

อายตนะภายใน 6 อายตนะภายนอก 657 คือ 
1) จักขวายตนะ   1) รูปายตนะ 
2) โสตายตนะ  2) สัททายตนะ 
3) ฆานายตนะ   3) คันธายตนะ 
4) ชิวหายตนะ   4) รสายตนะ 
5) กายายตนะ   5) โผฏฐัพพายตนะ 
6) มนายตนะ   6) ธัมมายตนะ  

                                                           
54 ม.ม. 13/247/291. 
55 ที.ม. 10/382/316. 
56 ที.ม.ฎีกา. 2/110. 
57 ที.ม. 10/384/319. 
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อายตนะ 12 ว่าด้วยการตั้งสติก าหนดพิจารณาอายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ 
และอายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ สักแต่ว่าอายตนะเป็นที่ต่อของ
ชีวิต (คือ ระหว่างรูปกับรูป หรือระหว่างรูปกับนาม ให้ติดต่อกันเกิดความรู้ทางใจขึ้นได้) และเป็นที่
ไหลมาของบุญและบาป ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เป็นเพียงปรมัตถธรรม คือ ขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ สัจจะ เท่านั้น58 โดยมีวิธีการก าหนดรู้ตามนี้ 

1) รู้ชัดตา รู้ชัดรูป เครื่องร้อยรัดทั้งหลาย อาศัยตาและรูปเกิดขึ้น รู้ชัดสังโยชน์นั้น 
การเกิด การละ ดับไม่มี รู้ชัดด้วยเหตุนั้น ขณะเห็นรูปก าหนดว่า เห็นหนอ ๆ ๆ 

2) รู้ชัดหู รู้ชัดเสียง เครื่องร้อยรัด (สังโยชน์) อาศัยหูและเสียงเกิดขึ้น รู้ชัดสังโยชน์นั้น
การเกิด การละ ดับไม่มี รู้ชัดด้วยเหตุนั้น ขณะได้ยินก าหนดรู้ว่า ได้ยินหนอ ๆ ๆ 

3) รู้ชัดจมูก รู้ชัดกลิ่น เครื่องร้อยรัด (สังโยชน์) อาศัยจมูกและกลิ่นเกิดขึ้น รู้ชัด
สังโยชน์นั้น การเกิด การละ ดับไม่มี รู้ชัดด้วยเหตุนั้น ขณะรู้กลิ่นก าหนดรู้ว่า รู้หนอ ๆ ๆ 

4) รู้ชัดลิ้น รู้ชัดรส เครื่องร้อยรัด (สังโยชน์) อาศัยลิ้นและรสเกิดขึ้น รู้ชัดสังโยชน์นั้น
การเกิด การละ ดับไม่มี รู้ชัดด้วยเหตุนั้นขณะที่ลิ้มรส ก าหนดว่า รู้หนอ ๆ ๆ 

5) รู้ชัดกาย รู้ชัดสัมผัส เครื่องร้อยรัด (สังโยชน์) อาศัยกายและสัมผัสเกิดขึ้น การเกิด 
การละ ดับไม่มี ก็รู้ชัดเหตุนั้น ขณะรู้สัมผัสก าหนดรู้ว่า ถูกหนอ ๆ ๆ 

6) รู้ชัดใจ รู้ชัดธรรมารมณ์ เครื่องร้อยรัด (สังโยชน์) อาศัยใจและธรรมารมณ์เกิดขึ้น 
การเกิด การละ ดับไม่มี ก็รู้ชัดเหตุนั้น ขณะนึกคิด ก าหนดรู้ว่าคิดหนอ ๆ ๆ 

สติปัฏฐาน 4 นี้ เป็นการใช้สติเป็นฐานเข้าไปสู่อารมณ์ทั้งหลาย โดยก าหนดอาการว่าไม่งาม 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา และด้วยการท ากิจให้ส าเร็จในการละความส าคัญว่างาม ว่าเที่ยง             
ว่าเป็นสุข ว่ามีอัตตาในกาย เวทนา จิต และธรรม เป็นการตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็น
ตามความเป็นจริง โดยอิงอาศัยกาย เวทนา จิต และธรรม เป็นฐานรองรับ เมื่อผู้ฝึกตนปฏิบัติดีแล้ว   
จะส่งผลให้ถึงความบริสุทธิ์ท าให้หลุดพ้นจากความเศร้าโศกเสียใจ ความพิไรร าพัน สามารถดับ           
ความทุกข์โทมนัสลงได้ ให้บรรลุนิพพานได้ ดังพระพุทธพจน์ที่ทรงยกยอ่งสติปัฏฐาน 4 ว่าเป็นทางสาย
เอกเพ่ือบรรลุนิพพานว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพ่ือความหมดจดของสัตว์ทั้งหลาย           
เพ่ือก้าวล่วงโสกะ (ความเศร้าโศก) และปริเทวะ (พิไรร าพัน) เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุ            
ญายธรรม (ธรรมที่ถูกต้อง) เพ่ือท านิพพานให้แจ้ง คือ สติปัฏฐาน 4”59  

สิ่งที่ล่วงมาแล้วอย่าได้เก็บเอามาคิด สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าคิด ขอให้ใช้สติก าหนดอยู่          
กับปัจจุบันให้ดีที่สุด โดยพิจารณาเห็นในจิตเนือง ๆ ดังนี้ 

สรุปว่า สติปัฏฐาน 4 หมายถึง ที่ตั้งแห่งสติ คือ มีสติเป็นฐานเพื่อเข้าไปสู่อารมณ์ทั้งหลายโดย
การก าหนดอาการทั้ง 4 ประการ คือ 1) กายานุปัสสนา คือ การพิจารณาเห็นกายในกาย 2) เวทนา
นุปัสสนา คือ การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 3) จิตตานุปัสสนา คือ การพิจารณาเห็นจิตในจิต และ 
4) ธัมมานุปัสสนา คือ การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม เป็นการใช้สติเป็นฐานเข้าไปก าหนดอาการทั้ง 4 
คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นการตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลาย
ให้รู้เห็นตามความเป็นจริง 
                                                           

58 ที.ปา. 11/304/255. 
59 ส .ม. 19/367/211. 
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4.5.3 สัมมัปปธาน 4 
สัมมัปปธาน ประกอบด้วยค าว่า สัมมา ที่มีความหมายว่า ถูกต้อง โดยชอบ และค าว่า ปธาน 

ที่มีความหมายว่าความเพียร มีรูปวิเคราะห์ว่า สมฺมา ปทหนฺติ เอเตนาติ สมฺมปฺปธาน 60 มีความหมาย
ว่า ความเพียรที่ถูกต้อง หมายถึง ความเพียรในการละความชั่วและท าความดี ซึ่งสนับสนุนให้เกิด             
การบรรลุธรรม มี 4 ประการ61 คือ 

1) สังวรปธาน เพียรระงับยับยั้งบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น หมายถึง การท าฉันทะ      
ให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งมั่น เพ่ือไม่ให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิด           
ให้เกิดข้ึน 

2) ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว หมายถึง การท าฉันทะให้เกิด 
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งมั่น เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้ว 

3) ภาวนาปธาน เพียรท ากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หมายถึง การท าฉันทะให้เกิด
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งมั่น เพ่ือท ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดข้ึน 

4) อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นมิให้เสื่อมและเจริญ
ยิ่งขึ้นไปจะไพบูลย์ หมายถึง การท าฉันทะให้เกิด พยามยาม ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งมั่น  
เพ่ือความตั้งมั่น เพ่ือความไม่หลงลืม เพ่ือความไพบูลย์ เพ่ือความเจริญ เพ่ือให้บริบูรณ์แห่งกุศลธรรม 
ที่เกิดขึ้นแล้ว62  

4.5.4 อิทธิบาท 4 
อิทธิบาท ประกอบด้วยค าว่า อิทธิ ที่มีความหมายว่า ฤทธิ์ , ความส าเร็จ และค าว่า บาท ที่มี

ความหมายว่า หนทาง, การถึง มีรูปวิเคราะห์ว่า อิทฺธิ เอว ปาโท อิทฺธิปาโท หรือ อิทฺธิยา ปาท  อิทฺธิ
ภูต  วา ปาทนฺติ อิทฺธิปาท 63 มีความหมายว่า หนทางแห่งความส าเร็จ หมายถึงคุณธรรมที่สามารถน าผู้
ปฏิบัติไปสู่ความส าเร็จได้ตามที่ปรารถนา มี 4 ประการได้แก่ 

1) ฉันทะ คือ ความพอใจ หมายถึง ความต้องการที่จะท า ใฝุใจรักที่จะท าสิ่งนั้นอยู่
เสมอ และปรารถนาที่จะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

2) วิริยะ คือ ความเพียร หมายถึง ความขยันหมั่นประกอบสิ่งที่จะท านั้นด้วย          
ความพยายาม เข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 

3) จิตตะ คือ ความมีจิตตั้งมั่น หมายถึง ความตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้น          
ด้วยความคิด เอาจิตใจฝักใฝุไม่ปล่อยใจให้ฟุูงซ่านเลื่อนลอย 

4) วิมังสา คือ ความไตร่ตรอง หมายถึง การหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจ
ตรา หาเหตุผลและตรวจสอบในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผนวัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง64  

                                                           
60 ขุ.ป.อ. 1/13/106. 
61 สินชัย วงษ์จ านง, “การศึกษาคติภพของคฤหัสถ์ผู้เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2548, หน้า 32. 
62 องฺ.จตุกฺก. 21/69/96. 
63 ที.ปา.อ. 3/306/202. 
64 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ , อ้างแล้ว, 

(กรุงเทพมหานคร :  บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, 2549), หน้า 553. 
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อิทธิบาท 4 ประการนี้ เป็นคุณธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้กิจการงานที่ท านั้นส าเร็จ        
ตามประสงค์ทุกประการ เพราะเมื่อคนเรามีฉันทะ ย่อมท าให้เกิดความต้องการ มนุษย์เมื่อมี          
การแนะน าย่อมท าให้เกิดความต้องการที่จะท างาน มีใจรักที่จะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะ         
ให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้นไป วิริยะท าให้คนเรามีความเข้มแข็ง อดทน และลงมือท างานด้วยความพยายาม
อย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอย จิตตะท าให้จิตของผู้ลงมือท ามีความมั่นคง มุ่งมั่นในงานที่ท าไม่เลื่อนลอย           
ไม่ฟูุงซ่าน วิมังสาท าให้เกิดความรอบรู้ รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง ใคร่ครวญ หาเหตุผลและ
วิธีการต่าง ๆ ในการท างานเพ่ือให้งานนั้นส าเร็จผลตามที่มุ่งหมาย65  

4.5.5 อินทรีย์ 5 
อินทรีย์ ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน ๆ โดยเป็นเจ้าการในการท าหน้าที่และเป็นหัวหน้า       

น าสัมปยุตตธรรมในการก าจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์หรือความเป็นใหญ่ หมายถึงคุณธรรมที่เป็นใหญ่         
ในการท าความดีด้านมี 5 ประการ66 คือ 

1) สัทธา คือ ความเชื่อ หมายถึง กิริยาที่เชื่อ ความเชื่อมั่นในกรรม ผลของกรรม และ         
พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ความเชื่อมั่นว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนเอง 

2) วิริยะ คือ ความเพียร หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น          
ความบากบั่น ความอุตสาหะก้าวไปอย่างไม่ท้อถอย 

3) สติ คือ ความระลึกได้ หมายถึง กิริยาที่ระลึก ความทรงจ า ความไม่เลื่อนลอย 
ความไม่ลืมสติ 

4) สมาธิ คือ ความตั้งจิตมั่น หมายถึง ความไม่ฟูุงซ่านแห่งจิต ภาวะที่จิตไม่ส่ายไป         
ความสงบ ความด ารงอยู่แห่งจิต 

5)  ปัญญา คือ ความรู้แจ้ งชัดในเหตุผล หมายถึ ง  ความไม่หลง ความวิจัย           
ความเลือกสรร กิริยาที่รู้ชัด เป็นต้น 

อินทรีย์ 5 นี้ สัทธาเป็นใหญ่ในการตัดสินใจเชื่อ วิริยะเป็นใหญ่ในการประคับประคองจิตให้
ก้าวหน้า สติเป็นใหญ่ในการเกื้อหนุนจิตให้แจ่มชัดด้วยการพิจารณา สมาธิเป็นใหญ่ในการควบคุมจิต
ไม่ให้ฟูุงซ่าน ปัญญาเป็นใหญ่ในการท าให้รู้ชัดในเหตุผล ในการปฏิบัติธรรมนั้นผู้บรรลุธรรมจะต้องมี
การตัดสินใจเชื่อ มีความเพียร มีความระลึกถึงหลักปฏิบัติ มีการพิจารณาให้ชัดเจน มีจิตใจมั่นคง       
ไม่หวั่นไหว มีความเข้าใจชัดในเหตุผลของการปฏิบัติ67  
 
4.6 สรุป  

พละธรรมในแต่ละหมวดนั้น เป็นเพียงหลักการที่แสดงให้เห็นกระบวนการพัฒนาของแต่ละ
พละธรรมที่มีก าลังเพ่ิมมากขึ้นตามระดับ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติในการรู้สภาวะที่เกิดขึ้น          
จากประสบการตรง ซึ่งในทางปฏิบัติพัฒนาให้พละทั้ง 5 มีก าลังสนับสนุนกันได้นั้น มิใช่การเจริญองค์
ธรรมแต่ละองค์แบบแยกส่วน แต่องค์ธรรมต่าง ๆ จะท าหน้าที่ประสานกันและเป็นปัจจัยอิงอาศัยกัน         
เมื่อเห็นชัดตามค าสอนว่าสรรพสิ่งล้วนอยู่ในสภาวะไตรลักษณ์ ก็ยิ่งเกิดศรัทธามั่นคงมีก าลังหนักแน่น
                                                           

65 องฺ.จตุกฺก. 21/276/391. 
66 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 554. 
67 ม.ม. 13/247/292. 
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ขึ้นอีก ความเพียรสม่ าเสมอหนักแน่น สติ สมาธิ ปัญญา ก็หมุนเป็นรอบสนับสนุนกันให้มั่นคง             
มีก าลังมากข้ึนตามล าดับ 

องค์ธรรมส าคัญที่ควรกล่าวไว้เป็นกรณีพิเศษในขั้นหลักการปฏิบัติ คือ สติในสติปัฏฐาน             
อันเป็นมรรคาเอก เป็นหัวใจของการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา มีข้อที่พึงท าความเข้าใจ
เพ่ิมเติมไปพร้อมกันเกี่ยวกับสติ คือ สัมปชัญญะ (ตัวปัญญา) ซึ่งเป็นธรรมที่มักปรากฏคู่กับสติ              
ดังนั้น หลักการส าคัญจึงอยู่ที่การเริ่มต้นท าเหตุด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะ เพ่ือให้รู้ชัดสภาวะที่
ปรากฏตามความเป็นจริง เมื่อท าเหตุถูกต้องแล้ว ผลก็จะเกิดขึ้นเองตามล าดับ เรียกว่า วิปัสสนาญาณ 
คือ การที่ปัญญาแก่กล้าขึ้นเป็นระดับ ๆ จนตรัสรู้ ผู้วิจัยเห็นว่า ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของสติ ในฐานะองค์ธรรมที่คอยควบคุมองค์ธรรมอ่ืน ๆ ในพละ 5 ให้มีก าลังที่สมดุลพอเหมาะ
และบทบาทหน้าที่ของปัญญาอันเป็นตัวเหนี่ยวน าให้องค์ธรรมอ่ืนเกิดขึ้น และมีก าลังตั้งมั่น           
ไม่หวั่นไหว 
      ในการน าหลักธรรมพละ 5 และหลักธรรมเกื้อหนุนอ่ืน ๆ อันมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน         
มาพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น ผู้ปฏิบัติสามารถน าประโยชน์ที่ เกิดจากการปฏิบัติมาพัฒนาได้               
ทั้ ง ในแง่ส่วนตัวและส่วนรวม เพราะถ้าผู้ ปฏิบัติ เจริญหลักธรรมพละ 5 ให้ เต็มรอบแล้ว               
ย่อมยังหลักธรรมอ่ืนให้เจริญขึ้นด้วย ยังผลให้การพัฒนาการของชีวิตในด้านต่าง ๆ ทั้งทางกายและ        
ทางใจ มีความสงบสุขและประสบความส าเร็จในกิจทั้งปวงของตนและครอบครัวได้ ทั้งนี้ถ้าผู้ปฏิบัติ  
ยังเจริญหลักธรรมต่อไปให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น จนสามารถที่จะละกิเลส ตัณหา อาสวะและอวิชชา
ลงได้ ย่อมยังผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติเองทั้งในโลกนี้ และย่อมยังผลให้เกิดประโยชน์ทั้งในโลก
หน้าอีกด้วย 



 
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 
 
ในบทนี้ ผู้วิจัยจะได้สรุปผลการวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตาม

แนวพละ 5” ตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว้ตามล าดับดังต่อไปนี้ คือ  
5.1.1 พละ 5 ในพุทธศาสนา  
5.1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5   
5.1.3 วิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 พละ 5 ในพุทธศาสนา 
สรุปได้ว่า พละ 5 แปลว่า ก าลัง แรง ความเข้มแข็ง ที่ท าให้ข่มขจัดได้แม้แต่ก าลังแห่งมาร   

ท าให้สามารถด าเนินที่ดีงามปลอดโปร่งเป็นสุข ได้แก่ 1) สัทธาพละ ก าลังคือศรัทธา 2) วิริยพละ 
ก าลังคือวิริยะ 3) สติพละ ก าลังคือสติ 4) สมาธิพละ ก าลังคือสมาธิ และ 5) ปัญญาพละ ก าลังคือ
ปัญญา องค์ธรรมนี้เป็นก าลังส าคัญ เมื่อเจริญพละ 5 ประการ ท าพละ 5 ประการให้มาก ย่อมน้อม
ไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน กล่าวคือ 1) เจริญสัทธาพละอันอาศัยวิเวก                
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปใน โวสสัคคะ 2) เจริญวิริยพละ 3) เจริญสติพละ 4) เจริญสมาธิพละ 
และ 5) เจริญปัญญาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ ไปในโวสสัคคะการสละคืน                
เมื่อเจริญพละท้ัง 5 แล้วย่อมเป็นไปเพ่ือละอกุศลธรรมที่ไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้นมาเพ่ือให้กุศลธรรมเกิดขึ้น 
มีความเข้มแข็ง กล่าวคือ การเจริญสัทธาพละ มีศรัทธาเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า              
วิริยพละ ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรมและเพ่ือให้กุศลธรรมเกิดขึ้น มีความเข้ มแข็ง                
มีความบากบั่นมั่งคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย สติพละ มีสติประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่อง
พิจารณารักษาตน ระลึกได้ในขณะพูดและในขณะท า สมาธิพละ สงัดออกจากกามและอกุศลธรรม
ทั้งหลายแล้วบรรลุญาณ 4 ปัญญาพละ มีปัญญาพิจารณาเห็นทั้งความเกิดดับ ช าแรกกิ เลสให้ถึง   
ความพ้นทุกข์โดยชอบ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเจริญพละ 5 ได้แล้วหรือ
หนอ ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เรายังเจริญพละ 5 ไม่ได้ ภิกษุนั้นพึงพยายามเพ่ือเจริญพละ 5 
ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เราเจริญพละ 5 ได้แล้ว ภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลาย
ทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้น” 

พละ 5 อัน ได้ แก่  ก าลั งที่ มี อยู่ ใ นตน ได้ แก่  สัทธา  ความเ พียร  สติ  สมาธิ  และ                        
ปัญญาเป็นหลักธรรมที่ส าคัญและเป็นองค์ธรรมพ้ืนฐานในการปฏิบัติหลักธรรมอ่ืนที่ลึกซึ้ง อันจะเป็น
ทางไปยังความละแล้วซึ่งตัณหาและอวิชชา ผู้ปฏิบัติหลักธรรมที่ปรารถนาเจริญทั้งสมถะและ             
วิปัสสนาต้องพึงสังวรระลึกพ้ืนฐานในเรื่องของพละ 5 ให้จงหนัก ไม่ว่าในเรื่องของความหมาย 
ประเภท ลักษณะการด ารงอยู่ของพละ เพราะถ้าผู้ปฏิบัติ เข้าใจความส าคัญและรู้แจ้งแทงตลอด            



 
107 

 

ในพละ 5 นอกจากจะได้ใช้หลักธรรมพละ 5 ไปเกื้อหนุนหลักธรรมอ่ืนให้การปฏิบัติมีความก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้น ยังมีอานิสงส์ของพละ 5 ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในตนอีกด้วย 

5.1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5 
ผู้ปฏิบัติต้องท าความเข้าใจหลักธรรมและความส าคัญในหน้าที่ของหลักธรรมพละ 5              

อันเป็นหลักธรรมพ้ืนฐาน อันได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา จึงจะพอบรรเทาความไม่รู้หรือ
หลงไปกับการก าหนดจิตตามหลักของการปฏิบัติหลักธรรมนั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปมีใจความง่าย  ๆ ว่า               
สติมีหน้าที่กั้นหรือดักกระแสสภาวะที่ปรากฏ ที่เป็นปัจจุบันหรือทันปัจจุบันนั้นเอง สมาธิ มีหน้าที่จับ
หรือหยุด หรือเพ่งจิตให้เป็นหนึ่ง ขึ้นกับกระแสสภาวธรรมที่ปรากฏ ปัญญามีหน้าที่ปล่อยวาง             
คลาย ตัด หรือดับสภาวธรรมที่ปรากฏ เมื่อผู้ปฏิบัติหลักธรรมพละ 5 เข้าใจในการปฏิบัติก็จะก าหนด
ภาวนาหลักธรรมอย่างมี สติ สมาธิ โดยตั้งจิตไว้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดกิเลสตัณหาในความยึดมั่นถือมั่น
เกินควร เพราะมีปัญญาในการปล่อยวาง ในการคลาย ในการตัดในสภาวธรรมที่ รูป-นาม นั้นปรากฏ 

ในปัจจุบันถ้าผู้ปฏิบัติหลักธรรมเข้าใจและเห็นแจ้งในหลักธรรมพละ 5 คือ สัทธาพละ             
วิริยะพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ ย่อมท าให้หลักธรรมอินทรีย์ 5 คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ 
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ เจริญบริบูรณ์ในตัวผู้ปฏิบัติเอง เมื่อหลักธรรมทั้ง 2 ผู้ปฏิบัติเจริญ
ให้เต็มรอบแล้ว จะท าให้หลักธรรมเกื้อหนุนอ่ืน เช่นหลักธรรมสัมมัปปธาน 4 หลักธรรมอิทธิบาท 4 
เจริญบริบูรณ์เต็มรอบด้วยเช่นกัน เพราะต่างเป็นหลักธรรมที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ยังผลให้ธรรม          
อันเป็นข้าศึกต่อผู้ปฏิบัติหลักธรรมอันได้แก่นิวรณ์ 5 ถูกก าจัดออกไปจากตัวผู้ปฏิบัติหลักธรรม             
โดยสิ้นเชิงก็จะท าให้การปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาอัน ปรารภแล้ว เต็มรอบและบริบูรณ์ขึ้ น             
ย่อมท าให้หลักธรรมสติปัฏฐาน 4 เต็มรอบและบริบูรณ์ขึ้น ย่อมท าให้หลักธรรมสัมโพชฌงค์ 7            
เต็มรอบและบริบูรณ์ขึ้น ย่อมท าให้หลักธรรมอริยมรรคมีองค์ 8 เต็มรอบและบริบูรณ์ได้ตามฐานะ
บุคคลที่ปฏิบัติหลักธรรมนั้น ๆ การประยุกต์ใช้พละ 5 จากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ในด้านของ           
การเจริญกรรมฐานที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมต่าง ๆ กล่าวคือ ความส าคัญของสัทธาพละกับอาตาปี           
(มีความเพียร) สัทธาพละจะท าให้เกิดสภาวะของคนมีก าลังกล้าหาญ ท าความเพียรด้วยความอดทน
อย่างต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากล าบากเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ควรจะถึง และเป็นตัวเร่ง
กระตุ้นให้การท าหน้าที่ของสติให้ตื่นตัวต่อการก าหนดพิจารณาอารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเนื่ อง             
ไม่ให้เกิดความเผลอเลอความส าคัญของวิริยพละกับสติมา (มีสติ) ด้วยอุปการะจากวิริยพละ             
ซึ่งเป็นตัวเร่งก าลัง สติ ก็ตั้งมั่นท ากิจหรือหน้าที่ของตน โดยการพิจารณาได้จากลักษณะ 3 ประการ
ของสติ คือ การเฝ้าดูอย่างจดจ่อ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสติความส าคัญของวิริยพละกับสัมปชาโน 
(ความรู้ตัว) ขณะที่ใช้ความเพียรประคองสติก าหนดอารมณ์กรรมฐานอยู่สัมปชัญญะจะช่วยให้สามารถ
ก าหนดแน่วแน่อยู่ในปัจจุบัน ขณะท าให้การปฏิบัติด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

การประยุกต์ใช้พละ 5 ในการพัฒนาตนการที่บุคคลจะประสบความส าเร็จในชีวิต             
ในด้านต่าง ๆ นั้น ทั้งทางโลกและทางธรรมตามหลักพุทธธรรมได้นั้น จ าต้องมีหลักการมีอุดมคติ                  
เป็นแรงผลักดันไป ส าหรับหลักธรรมที่มีความส าคัญต่อการอุดหนุนหลักการและอุดมคตินั้น ขาดไม่ได้
ก็คือ พละ 5 คือ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ และปัญญาพละ ซึ่งเป็นค าสอนส าคัญ           
ทางพระพุทธศาสนาใช้เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการฝึกฝนพัฒนาจิต และสร้างปัญญาไปพร้อม ๆ กัน             
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยหลักการของพละคือก าลังเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิต            
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ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับหลักธรรม คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์         
ในปัจจุบัน อันตนพึงได้รับจากการประกอบกิจการหรือมีอาชีพที่สุจริต ถูกต้องทั้งทางกฎหมายและ
ศีลธรรม 

5.1.3 วิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5 
ผู้วิจัย พบว่า ในปัจจุบันถ้าผู้ปฏิบัติหลักธรรมเข้าใจและเห็นแจ้งในหลักธรรมพละ 5 คือ             

สัทธาพละ วิริยะพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ ย่อมท าให้หลักธรรมอินทรีย์ 5 คือ สัทธินทรีย์        
วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ เจริญบริบูรณ์ในตัวผู้ปฏิบัติเอง เมื่อหลักธรรมทั้ง 2     
ผู้ปฏิบัติเจริญให้เต็มรอบแล้ว จะท าให้หลักธรรมเกื้อหนุนอ่ืน เช่นหลักธรรมสัมมัปปธาน 4 หลักธรรม
อิทธิบาท 4 เจริญบริบูรณ์เต็มรอบด้วยเช่นกัน เพราะต่างเป็นหลักธรรมที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
ยังผลให้ธรรมอันเป็นข้าศึกต่อผู้ปฏิบัติหลักธรรมอันได้แก่นิวรณ์ 5 ถูกก าจัดออกไปจากตัวผู้ปฏิบัติ
หลักธรรมโดยสิ้นเชิง ก็จะท าให้การปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาอัน ปรารภแล้ว เต็มรอบและบริบูรณ์ขึ้น 
ย่อมท าให้หลักธรรมสติปัฏฐาน 4 เต็มรอบและบริบูรณ์ขึ้น ย่อมท าให้หลักธรรมสัมโพชฌงค์ 7           
เต็มรอบและบริบูรณ์ขึ้น ย่ อมท าให้หลักธรรมอริยมรรคมีองค์  8 เต็มรอบและบริบูรณ์ได้                    
ตามฐานะบุคคลที่ปฏิบัติหลักธรรมนั้น ๆ 

การประยุกต์ใช้พละ 5 จากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ในด้านของการเจริญกรรมฐาน          
ที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมต่าง ๆ กล่าวคือความส าคัญของสัทธาพละกับอาตาปี (มีความเพียร)                 
สัทธาพละจะท าให้เกิดสภาวะของคนมีก าลังกล้าหาญ ท าความเพียรด้วยความอดทนอย่างต่อเนื่องแม้
ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากล าบากเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ควรจะถึง และเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้การท า
หน้าที่ของสติให้ตื่นตัวต่อการก าหนดพิจารณาอารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดความเผลอเลอ
ความส าคัญของวิริยพละกับสติมา (มีสติ) ด้วยอุปการะจากวิริยพละซึ่งเป็นตัวเร่งก าลัง สติ ก็ตั้งมั่น          
ท ากิจหรือหน้าที่ของตน โดยการพิจารณาได้จากลักษณะ 3 ประการของสติ คือ การเฝ้าดูอย่างจดจ่อ         
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสติความส าคัญของวิริยพละกับสัมปชาโน (ความรู้ตัว) ขณะที่ใช้ความเพียร
ประคองสติก าหนดอารมณ์กรรมฐานอยู่สัมปชัญญะจะช่วยให้สามารถก าหนดแน่วแน่อยู่ในปัจจุบัน 
ขณะท าให้การปฏิบัติด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

การประยุกต์ ใช้พละ 5 ในการพัฒนาตน การที่บุคคลจะประสบความส าเร็จในชีวิต                 
ในด้านต่าง ๆ นั้น ทั้งทางโลกและทางธรรมตามหลักพุทธธรรมได้นั้น จ าต้องมีหลักการมีอุดมคติ                    
เป็นแรงผลักดันไป ส าหรับหลักธรรมที่มีความส าคัญต่อการอุดหนุนหลักการและ อุดมคตินั้น              
ขาดไม่ได้ก็คือ พละ 5 คือ สัทธาพละวิริยพละ สติพละ สมาธิพละ และปัญญาพละ ซึ่งเป็นค าสอน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนาใช้เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการฝึกฝนพัฒนาจิต และสร้างปัญญาไปพร้อม ๆ 
กัน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยหลักการของพละคือก าลังเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิต         
ให้ เป็นไปตามที่มุ่ งหวังไว้  ซึ่ งต้องเชื่อมโยงกับหลักธรรม  คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  คือ                   
ประโยชน์ในปัจจุบัน อันตนพึงได้รับจากการประกอบกิจการหรือมีอาชีพที่สุจริต ถูกต้องทั้ง          
ทางกฎหมายและศีลธรรม 
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การประยุกต์ใช้พละ 5 ที่มีต่อการพัฒนาชีวิตที่ดีงามทั้ง 4 ด้าน คือ กายภาวนา ศีลภาวนา 
จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา พบว่าศรัทธาเป็นก าลังสนับสนุนให้เกิดวิริยะความเพียรในด้าน             
กายภาวนาและศีลภาวนา สติพละ และสมาธิพละ เป็นก าลังสนับสนุนในด้านจิตภาวนา และ            
ปัญญาภาวนา  

พละ 5 ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นหลักธรรมพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเป็นผู้ปฏิบัติที่จะต้องไม่หวั่นไหว 
และพร้อมทีจ่ะเผชิญหน้าด้วยพละ 5 ดังนี้ 

1) ศรัทธาพละ คือ ต้องศรัทธาอย่างเต็มที่ในความเชื่อว่าการปฏิบัติหลักธรรมจะแสดง
ผลได้จริง ซึ่งสามารถปรับสมดุลของหลักธรรมที่ได้ปฏิบัติแล้วน าไปเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพตน 
และค านึงถึงประโยชน์และความส าคัญของผู้ปฏิบัติว่าจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต           
ของบุคคลอื่นได้อย่างไร ถ้ามีศรัทธาอันบุคคลกระท าให้เต็มรอบแล้วจะเป็นตัวสะสมพลัง 

2) วิริยะพละ คือ ต้องใช้การปฏิบัติที่ต้องอาศัยศรัทธาและความอุตสาหะ กล่าวคือ          
ต้องมองกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการเจริญหลักธรรมหรือการพัฒนาของจิตตรงหน้า
เหมือนมองหมากทั้งกระดาน ต้องมองทุกตา ทุกตัว ต้องวางแผนนาทีต่อนาที ปรับเปลี่ยนได้ตลอด
และท่ีส าคัญจะทิ้งไม่ได้เป็นอันขาดแม้แต่นาทีเดียว คือการมองที่จิตว่ายังด ารงอยู่ซึ่งหลักธรรมหรือไม่      
ถ้าหากว่าจิตยังมีก าลังความเพียรทรงไว้ในตน การด าเนินการพัฒนาการปฏิบัติหลักธรรมและ             
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ย่อมยังมีอานุภาพในอันจะทรงไว้ซึ่งการพัฒนาต่อไป 

3) สติพละ คือ หลักธรรมข้อนี้ส าคัญมากในการน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต กล่าวคือ            
การด ารงอยู่ของมนุษย์ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงในทุก ๆ ด้านของชีวิต บุคคลจ าต้อง
ทรงก าลังของสติในตนเองให้มีความพร้อมบริบูรณ์ในทุกเวลานาที จึงจะสามารถน าพาตนเองพร้อม
ด้วยบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งหลุดพ้นจากการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในสังคมปัจจุบัน ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า 
บุคคลผู้ไม่ประมาทแล้ว คือบุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งสติ 

4) สมาธิพละ คือ ก าลังของจิตให้มีสิ่งรู้ แล้วน าก าลังสติให้มีสิ่งระลึก หมายความว่า            
เมื่อบุคคลใดท ากิจของตนอย่างหนึ่ง บุคคลนั้นพึงเพ่งจิตของตนให้รู้ในสิ่งนั้น บุคคลท าได้อย่างนี้
ตลอดเวลาในทุกขณะจิตนั้น เมื่อนั้นปัญญาอันเป็นธรรมแห่งการหลุดพ้นย่อมบังเกิดขึ้น              
แล้วพัฒนาการปฏิบัติให้เจริญยิ่งขึ้นตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท เมื่อนั้นสามารถกล่าวได้ว่า
บุคคลนั้นได้ปรารภหลักธรรมค าสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว 

5) ปัญญาพละ คือ ต้องมีก าลังในการ “รู้จริง” “รู้แจ้ง” และ “รู้รอบ” ในกระบวนการ
จากจุดเริ่มต้นคือการปฏิบัติหลักธรรมตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท แล้วน าปัญญาที่เกิดขึ้นแก่ตน 
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน ถ้าปัญญายังรู้ไม่พอต้องหาความรู้แจ้งในหลักธรรมพุทธศาสนา          
มาเสริมปัญญาให้เติมเต็มก่อน จึงน าปัญญาที่เต็มรอบบริบูรณ์มาพัฒนาตน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีงาม ปัญญาเปรียบดังประทีปส่องน าทางฉันใด ปัญญาคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์ ฉันนั้น 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องการศึกษาพละ 5 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท เท่านั้น 
ไม่ได้เน้นไปเฉพาะที่หลักธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้วิจัยมองว่ายังมีประเด็นที่น่าสนใจควรจะมีการท า
วิจัยต่อไปอีก คือ 
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1. ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างพละ 5 กับอินทรีย์ 5 ในคัมภีร์พุทธศาสนา 
2. ศึกษาการพัฒนาจิตด้วยพละ 5 ตามแนวพุทธศาสนา 
3. ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาในพละ 5 ตามหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญา            

เถรวาท 
 



บรรณานุกรม 
 

1. ภาษาไทย 
ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์เน่ือง
ในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา  5 รอบ  ของสมเ ด็จพระนาง เ จ้ าสิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539. 

ข้อมูลทุติยภูมิ 
 1) หนังสือทั่วไป 
ก่องแก้ว เจริญอักษร. การพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2545. 
เกษม จันทร์แก้ว. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. 
ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทมะสุนทร) ผู้รวบรวม. คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่ 7 

สมุจจยสังคหวิภาค. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อําพลพิทยา, 2506. 
คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเซียง. พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 1 ฉบับมาตรฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, 2535. 
โฆสิต ป้ันเป่ียมรัชฎ์. การพัฒนาประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, 2552. 
ชาญ สุวรรณวิภัช. วิมุตติมรรค. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545. 
ธนิต อยู่โพธ์ิ. วิปัสสนานิยม. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

2540.   
นิพนธ์ คันธเสวี. คุณภาพชีวิตกําลังคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2525. 
บรรจง นะแส. งานพัฒนาคือการปลดปล่อย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โกมลคีมทอง, 2546. 
ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง. สังคมและวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2515. 
ป๋วย อ้ึงภากรณ์. ศาสนธรรมกับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โกมลคีมทอง, 2530.   
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐ ิตญาโณ). อธิบายธรรมตามหมวดจากนวโกวาท. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, 2534. 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532.   
พระเทพเวที. สถานการณ์พุทธศาสนา พลิกหายนะเป็นพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

2536. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ ศัพท์วิเคราะห์. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2550. 



 
112 

 

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ). ปฏิจจสมุปบาท : เรื่องสําคัญที่สุดสําหรับพุทธบริษัท. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ธรรมสภา, 2514. 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ). วิปัสสนาญาณโสภณ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : 
ศรีอนันต์การพิมพ์, 2546. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). สถานการณ์พระพุทธศาสนา กระแสไสยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิพุทธธรรม, 2539. 

พระธรรมปิฎก. ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ.พิมพ์ครั้งที่ 9 กรุงเทพ
มหา-นคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2540. 

พระธรรมปิฎก. ทําอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข. กรุงเทพมหานคร : กองทุนวุฒิธรรม, 2541. 
พระธรรมปิฎก. ความสุขที่แท้จริง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2543. 
พระธรรมปิฎก. ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎกหมวดศึกษาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

2543. 
พระธรรมปิฎก. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย, 2543. 
พระธรรมปิฎก. แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : กองทุนวุฒิธรรมเพ่ือการปฏิบัติธรรม 

2544. 
พระธรรมปิฎก. ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544. 
พระธรรมปิฎก. ทุกข์สําหรับเห็น สุขสําหรับเป็น. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 2546. 
พระธรรมปิฎก. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, 2546. 
พระธรรมปิฎก. ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสื่อตะวัน, 2546. 
พระธรรมปิฎก. พัฒนาคนกันได้อย่างไร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จํากัด, 

ม.ป.ป. 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐ ิตวณฺโณ). การพัฒนาจิต. กรุงเทพมหานคร : สร้างสวรรค์บุ๊คส์, 2549. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมมิก 

จํากัด, 2547. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).. บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน : พุทธศาสนากับ

สังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ์, 2547. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).. รู้หลักก่อนแล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทพิมพ์สวยจํากัด, 2547. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).. หลักแม่บทของการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 20. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส อาร์. พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, 2551. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ 35. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์ผลิธัมม์ จํากัด, 2555. 
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ.กรุงเทพมหานคร: 
บริษัทสหธรรมิก จํากัด, 2549. 

พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร). วิปัสสนาทีปนี. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสามัคคีสาร, 2539. 
พระไพศาล วิสาโล. สุขแท้ด้วยปัญญา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสัดศรีสฤษด์ิวงศ์, 2546. 
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว). ศรัทธา รุ่งอรุณแห่งสันติภาพโลก. กรุงเทพมหานคร : บริษัทรุ่ง

ศิลป์การพิมพ์ จํากัด, 2551. 
พิฑูร มลิวัลย์. คู่มือการศึกษาโพธิปักขิยธรรม. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนากระทรวงศึกษา-         

ธิการ, 2528. 
พินิจ รัตกุล. โสเครติสและปัญหาเรื่องความดี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518. 
พุทธทาสภิกขุ. ธรรมทัศน์ของพุทธทาส อยู่อย่างพุทธ. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2544. 
พุทธทาสภิกขุ. การทําสมาธิและวิปัสสนาที่แท้สมาธิวิปัสสนาตามวิธีธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์ธรรมสภา, 2540. 
พุทธทาสภิกขุ. โพธิปักขิยธรรม ธรรมะสูงสุดแห่งความรู้แจ้ง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, 

2541. 
พุทธทาสภิกขุ. โพธิปักขิยธรรม ธรรมะสูงสุดแห่งความรู้แจ้ง 37 ประการ. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, 2542. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริ

วัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จํากัด, 2554. 
ลักขณา สริวัฒน์. จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2544. 
วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี รวบรวม. คู่มือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ 2. กรุงเทพมหา- 

นคร : มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ จัดพิมพ์, 2547. 
วศิน อินทสระ. ชาวพุทธกับวิกฤตศรัทธา. กรุงเทพมหานคร : ปัญญา, 2537. 
วิทย์ วิศเวทย์. ปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2518. 
สนอง วรอุไร. ทําชีวิตให้ได้ดีและมีสุข. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์อมรินทร์, 2549. 
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต). ธรรมะเชิงปฏิบัติ. นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

2553. 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ช่ืน นภวงศ์). ศาสนาโดยประสงค์. นครปฐม : 

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551. 
สมบูรณ์ สุขสําราญ. การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย จํากัด, 

2544. 
สมภาร พรมทา. มนุษย์กับศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2546. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาคุณภาพของประชากรไทย. กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, 2514. 
สุภาส เครือเนตร. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2541. 
สุมน อมรวิวัฒน์. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2525. 
อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย  อาจอํ่า .  การพัฒนาเคร่ือง ช้ี วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย .

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2539. 
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2) วิทยานพินธ ์
กุหลาบ รัตนสัจจธรรม และคณะ. แนวทางการพัฒนาคุณชีวิตในชุมชนค่ายทหารกองทัพบกมุ่งสู่

ชุมชนเข้มแข็ง. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549. 

จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์. การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรครูโรงเรียนในเครือพระ
แม่มารี. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินวิโรฒ, 2550. 

ฐิติรัตน์ รักษ์ใจตรง. ศึกษาการใช้อานาปานสติภาวนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเสถียรธรรมสถาน. 
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