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การศึกษาดุษฎีนิพนธเรื่อง การเสริมสรางความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม            
มีวัตถุประสงคดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาการเสริมสรางความคิดเชิงบวก ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเสริมสราง
ความคิดเชิงบวก ๓) เพ่ือบูรณาการการเสริมสรางความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมและ ๔) เพ่ือ
นําเสนอแนวทางและสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการเสริมสรางความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธ
ธรรม” ดุษฎีนิพนธนี้ไดดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Qualitative 
Research) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยเริ่มจากการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารวิชาการ วิเคราะหหลักพุทธ
ธรรมจากพระไตรปฎกและอรรถกถา สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูทรงคุณวุฒิดานความคิด
เชิงบวก ดานความคิดบวกในพระพุทธศาสนาและผูมีประสบการณในการใชความคิดเชิงบวกจํานวน ๑๐ 
รูป/คน และเสวนากลุม (Focus Group) จํานวน ๑๐ คน 

ผลการวิจัยพบวา 
  ความคิดเชิงบวกเปนวิธีคิดท่ีสรางขวัญและกําลังใจใหดําเนินกิจกรรมและดําเนินชีวิตให
ผานปญหาและอุปสรรคไปได องคประกอบของความคิดเชิงบวก ไดแก มีความเชื่อม่ัน มีความพยายาม มี
ความตั้งใจ มีความมุงม่ัน และมีความสามารถในการแกปญหา เนนใหเกิดความหวัง การตั้งเปาไปสู
จุดหมาย และมีความสําเร็จเชิงรูปธรรมเปนผล  
  ความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนาเริ่มจากการคิดอยูบนฐานของความจริง คิดแสวงหา
ความจริง คิดแกปญหา และคิดสรางประโยชน ความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนาก็คือโยนิโสมนสิการ
อันมีกุศลเปนตัวกําหนด โดยแยกแยะไปตามประเด็นท่ีเก่ียวของกับชีวิต และมีจุดสิ้นสุดอยูท่ีการพนจาก
ทุกขอยางสิ้นเชิง วิธีคิดเชิงบวกจึงอาศัยกัลยาณมิตรและนําไปสูกระบวนการคิดท่ีถูกตอง 
  การบูรณาการการเสริมสรางความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม โดยยึดหลักพลัง
ผลักดันความคิด ๕ ประการเปนกรอบ ไดแก  
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  ๑. ความคิดท่ีตั้งอยูบนฐานของความเชื่อม่ันอยางถูกตอง ไดแก การกระทําของตน ผล
อันเกิดจากการกระทําของตน ความรับผิดชอบของตนและพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ความคิดท่ี
สอดคลองกับหลักดังกลาวจึงนําไปสูเปาหมายท่ีถูกตอง 
  ๒. ความคิดท่ีตั้งอยูบนฐานความเพียรพยายามของตน ไดแก ความเพียรพยายามในการ
ละสิ่งท่ีไมถูกตอง ระมัดระวังไมใหผิดพลาด พัฒนาทักษะความสามารถของตนใหดียิ่งข้ึนและรักษา
มาตรฐานการทํางานไวใหคงท่ี  
  ๓. ความคิดท่ีตั้งอยูบนฐานความตั้งใจม่ัน ไมประมาทพลั้งเผลอในองคประกอบตาง ๆ 
ไดแก เวลา อายุ วัย สุขภาพ การศึกษา และการปฏิบัติธรรม เพ่ือมิใหการทํางานไดรับผลเสียหายจาก
ความปลอยใหเปนไปตามยถากรรม 
  ๔. ความคิดท่ีตั้งอยูบนฐานความแนวแน มุงม่ัน ทนตอแรงเสียดทานจากสิ่งขัดขวางท้ัง
ภายใน คือ ความคิดและอารมณท่ีเปนลบ และสิ่งขัดขวางภายนอก คือบุคคล เวลา สถานท่ีท่ีไมเอ้ือใหเกิด
ความแนวแนม่ันคง 
  ๕. ความคิดท่ีตั้งอยูบนฐานของความรอบคอบและรอบรูท้ังตอการกระทํากิจกรรมและ
การแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ดวยกระบวนการศึกษา วิเคราะห พิจารณาและการตัดสินใจ  
  การบูรณาความคิดเชิงบวกท่ีผานกระกระบวนคิดบนฐานท้ัง ๕ นําไปสูความจริงและพบ
ความจริงแกไขปญหาไดและมีประโยชนในหลายมิติ พลวัตท่ีเปนตัวกรองความคิดจะสรางผลเชิงบวกให
เกิดข้ึน ไมวาจะอยูในดานบุคคล สิ่งของ สถานการณหรือสถานท่ีท่ีเปนวิกฤติหรือเปนแงลบ จึงสังเคราะห
เปนองคความรูเรียกวา “TISU Model” 
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The objectives of the research entitled Reinforcement of Positive Thinking 
According to Buddhadhamma were as follows: 1. to study a reinforcement of positive 
thinking, 2.to study the principles of Buddhadhamma relating to positive thinking, 3.to 
integrate a reinforcement of positive thinking according to the Buddhadhamma, and 4.to 
propose guidelines in building new knowledge regarding “the model of integrating a 
reinforcement of positive thinking according to the Buddhadhamma”. The data of this 
documentary qualitative research were collected from the Tipittaka, Commentaries, in-
depth interviews with 10 experts, and focus group discussions with 10 experts in positive 
thinking.  
The results of the study indicated that: 

Positive thinking is a way of thinking that encourages and motivates 
people to go through activities, problems, and obstacles in life. Factors of positive 
thinking include confidence, effort, mindfulness, concentration and adversity of 
problems. It is focused on hope, targeting outputs and gaining objective success as a 
result. 

Positive thinking in Buddhism starts from thinking based on truth and 
seeking truths for solving problems and creating benefit and happiness. The Buddhist 
positive thinking is regarded as Yonisomanasikara or systematic thinking. It referred to the 
wholesome as an index by identifying issues related to life and coming to a compete 
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end of suffering. The positive thinking was attached on a good man by guiding to the 
right-thinking process. 

Integration of a reinforcement of positive thinking according to Buddhism 
is based on the five driving forces of thoughts as a concept as follows; 

1. The positive thinking is based on the right confidence; one’s actions, 
results of one’s actions and one’s responsibility, and the wisdom from the Buddha’s 
enlightenment. The thinking that aligns with these principles leads to the right goal. 

2. The positive thinking is based on one’s effort, namely, the effort to 
abandon the wrong things, to be careful in not making mistakes, to improve one’s skills 
and to keep working standards. 

3. The positive thinking is based on the mindfulness, namely, the 
heedfulness on living consisting of time, age, period of life, health, education and 
meditation. It must be mindful in preventing work from damages. 
  4. The positive thinking is based on the concentration and committed 
determination from withstanding the friction of the internal impediment, that is the 
negative thoughts and emotions, and the external impediment consisting of person, 
time, and/or place being obstacle to the concentration. 

5. The positive thinking is based on prudence and wisdom, both on the 
activities and solutions that arise. It is generated by the process of study, analysis, 
consideration and decision making.  
  Integration of the positive thinking through the 5-step process of thinking 
is able to lead to the Truth and to find the Truth, to solve problems, and to gain the 
multidimensional utility. The 5-step process of thinking dynamics that filter the thoughts 
produces positive results automatically whether those who face the negative person, 
crisis, the unwanted place, or the negative state could generate to the positive 
dimension so far. The study synthesis is demonstrated in the model called "TISU 
Model.” 
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กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ซ่ึงทุกทานไดใหความรู คําแนะนําท่ีมีคุณคาและเปนประโยชนอยางดียิ่งใน
การทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. ท่ีไดกรุณารับเปนประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒินันท กันทะเตียน ผูวิพากษวิทยานิพนธและเปน
กรรมการสอบ ท่ีกรุณาใหคําแนะนําอันเปนประโยชนอยางมากซ่ึงทําใหเนื้อหาของวิทยานิพนธมีความ
ถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน ขอขอบคุณอาจารย ดร.นัสยา ปาติยเสวีท่ีกรุณาชวยตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
  ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุกทาน ท่ีสอนในหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดรับความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับเนื้อหาของ
พระพุทธศาสนา  ไดเห็นแบบอยางและไดรับการฝกปฏิบัติท่ีถูกตองตามแนวพระพุทธศาสนา อันกอใหเกิด
ประโยชนท่ีมีคุณคายิ่งตอการทํางานและการดําเนินชีวิตของผูวิจัย 
  ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีชวยตรวจเครื่องมือในการสัมภาษณและ
ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีใหขอมูลความคิดเห็น ขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกคนในการทําเสวนากลุมยอย
โดยเฉพาะ นายเกรียงพัธนตินตะสุวรรณ ท่ีใหความกรุณาเปนผูดําเนินรายการในการจัดเสวนากลุมยอย 

ขอขอบคุณ ดร.สุนันทา กริชไกรวรรณ ดร.พัชรี แชมชอย ดร.รัฐรพี พิพัฒนธนวงศ 
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ผูเปนกัลยาณมิตรท่ีใหความชวยเหลือผูวิจัยดานเอกสาร การเก็บรวบรวมขอมูล และการจัดทําดุษฎีนิพนธ 
ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา มมร. รุน ๔ ทุกทานท่ีใหขอคิดและเปน
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ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

คุณคา คุณประโยชนและความดีอันพึงมีของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่อง
บูชาพระคุณ ของ บิดา มารดา และครูอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาท้ังหลายใหแกผูวิจัยตลอดมาตราบ
จนทุกวันนี้ 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 โลกในยุคปัจจุบัน หากมองอย่างรอบด้านล้วนเต็มไปด้วยปัญหา ทั้งในประเทศที่เจริญแล้ว 
ประเทศที่กําลังพัฒนา และประเทศที่ด้อยพัฒนา ต่างก็ล้วนมีปัญหาด้วยกันทั้งสิ้น เรียกว่ามีปัญหากัน
ทั้งโลก ปัญหาที่หวาดกลัวกันมากก็คือ ปัญหาสงคราม ที่ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก 
อันที่จริงสงครามหรือความขัดแย้งมีมาต้ังแต่พอเร่ิมมีมนุษย์ก็เริ่มมีการเบียดเบียนกันแล้ว แต่หากว่า
ยังจํากัดอยู่ในวงแคบ ๆ และอาวุธที่ใช้ก็เป็นอาวุธพ้ืนฐานที่หาได้ตามธรรมชาติ ต่อเมื่อมีการแบ่งเขต
แดนเป็นกลุ่มเป็นประเทศชาติ ก็มีความขัดแย้ง มีการต่อสู้แย่งชิงเกิดเป็นสงครามข้ึน 
 ปัจจุบันประชากรโลกมีมากกว่าอดีตหลายเท่า แต่ทรัพยากรธรรมชาติกลับร่อยหรอลง
เพราะมีการใช้ไปมากต้ังแต่ยุคอุตสาหกรรมเป็นต้นมา ทําให้การต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรมีมากขึ้น ย่ิงใน
ปัจจุบันมีการพัฒนาอาวุธที่ร้ายแรงมีประสิทธิภาพทําลายล้างสูง โลกก็ย่ิงหวาดกลัวภัยจากสงคราม
มากย่ิงขึ้น หลายประเทศมีการตกลงทําสนธิสัญญาก่อต้ังองค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสันติภาพให้แก่โลก 
แต่ก็ยังพบว่ามีความขัดแย้งทั้งโดยตรงและโดยตัวแทนก็ยังมีให้เห็นอยู่ และปัจจุบันมีการพัฒนาไปสู่
สงครามการค้าซึ่งไม่มีใครทราบว่าจะพัฒนาไปสู่สงครามใหญ่หรือไม่ 
 นอกจากความหวาดกลัวภัยสงครามใหญ่แล้ว ในระดับย่อยลงมาก็มีสงครามยืดเย้ือระหว่าง
ชนเผ่า ชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญ่ ระหว่างกลุ่มชนที่ถือศาสนาต่างกัน ก็ยังมีให้เห็นอยู่ทุกมุมโลก 
 มองลงมาในสังคมกลุ่มย่อยลงไป ก็จะเห็นว่ามีปัญหาอาชกรรมเพ่ิมมากขึ้น คนฆ่ากันทําร้าย
กันง่ายขึ้นแม้มีสาเหตุเพียงเล็กน้อย ความรุนแรงระบาดเข้าไปถึงในโรงเรียน คนจํานวนมากขาดความ
สํานึกในบาปบุญคุณโทษ มีการละเมิดในกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินด้วยความเห็นแก่ได้ เรียกว่ามีความ
รุนแรงอยู่โดยทั่วไป 
 มองลงมาในระดับบุคคลและวัยของคน ก็มีปัญหาเช่นกัน ผู้ใหญ่ก็มีปัญหา เด็กและเยาวชน
ก็มีปัญหา เด็กเล็กก็มีปัญหาถูกทารุณกรรม ซึ่งเก่ียวข้องกับปัญหาความรุนแรง ยาเสพติด การไม่นับ
ถือศาสนาของคนรุ่นใหม่ อันเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเก่ียวกับความรุนแรงในอนาคต 
 เก่ียวกับด้านเศรษฐกิจ แม้สังคมโลกจะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปมากแต่ก็ยังหนีไม่พ้นจาก
ปัญหาความยากจนแร้นแค้น การขาดแคลนอาหาร ปัญหาทุโภชนาการ กระทั่งในบางถิ่นบางทวีปก็ยัง
มีคนอดตายอยู่ ส่วนในประเทศที่พอมีพอกินหรือมีอันจะกินก็มีปัญหาเร่ืองความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจ การอพยพของแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ ค้าประเวณี มีการหลอกลวงต้มตุ๋นฉ้อโกง เอา
รัดเอาเปรียบขูดรีด ตลอดจนกระทั่งการคอรัปช่ัน 
 หากมองกว้างออกไปจากตัวมนุษย์ ถึงสภาพแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่รวมไปถึงธรรมชาติ 
ก็จะพบปัญหาอีกว่า มีสภาพแวดล้อมเป็นพิษ มีมลภาวะสูง อากาศเสีย นํ้าเสีย ดินเสีย ปลูกพืชไม่ค่อย
ได้ผล การร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติเพราะใช้กันอย่างไม่รู้จักประมาณ เกิดโรคอุบัติใหม่ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติก็มีความรุนแรงย่ิงขึ้น 



๒ 
 

 โลกเราทุกวันน้ีจึงเต็มไปด้วยวิกฤติการณ์ ซึ่งท่านพุทธทาสเรียกว่าเป็น “วิกฤติการณ์ถาวร
ในโลก” แล้วไม่มีหวังที่จะสิ้นสุดลงได้ แล้วมันจะยุ่งยากมากขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง ทาง
การทหาร การครองชีพ ฯลฯ จนเป็นวิกฤติการณ์ถาวรจริง ทั้งน้ีเพราะคนท้ังโลกประกอบอยู่ด้วย
ความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูฝ่ายดํา โลกกําลังเป็นไปอย่างน้ี เหมือนกับคนตกนํ้า ก็มีแต่จะจมลงไป
ในนํ้าเท่าน้ัน แต่ถ้าหากว่าความรู้เรื่องมรรค ผล นิพพานของพระพุทธเจ้าแพร่หลายไปในสังคมโลก ใน
หมู่มนุษย์โลกแล้ว คงจะกลับตัวกันได้แน่นอน เพียงธรรมะแท้จริงเข้ามาคุ้มครองโลกเท่าน้ัน โลกจะ
หยุดหมุน คือว่าจะอยู่ในความสงบสุข ที่ว่าหมุนน้ัน หมายถึงว่า มันร้อน๑ 
 อย่างไรก็ตามโลกก็ยังหมุนต่อไปด้วยความไม่รู้หรือมีอวิชชาจึงทําให้ความทุกข์ท่วมทับคน
ทั้งโลกทําให้กลายเป็นโรคจิตโรคประสาทจํานวนมาก องค์การอนามัยโรครายงานว่า โรคซึมเศร้า
ก่อให้เกิดการสูญเสียด้านสุขภาพอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก ประมาณการ
ว่า มีประชากรมากกว่า ๓๐๐ ล้านคนเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งมากกว่าร้อยละ ๔ ของประชากรโลก โรค
ทางจิตเวชน้ีมีผลในเชิงเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ประมาณการว่าโรคซึมเศร้าน้ันก่อให้เกิดความสูญเสีย
ต่อเศรษฐกิจเป็นมูลค่าถึง ๘๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๕๓ และคาดว่ามูลค่าของความสูญเสียน้ี
จะเพ่ิมขึ้นมากกว่าสองเท่าในปี ๒๕๗๓๒ 
 เฉพาะในสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2007 มีรายงานว่า ประชากรมีบุคลิกภาพแปรปรวน 
ร้อยละ ๙.๑ บุคลิกภาพแปรปรวนและต่อต้านสังคม ร้อยละ ๑.๔ และ ๐.๖ ผู้มีบุคลิกภาพแปรปรวน
ได้รับการรักษา ในหน่ึงปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๓๙ ผู้มีบุคลิกภาพแปรปรวนจะมีโรคอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น 
ความวิตกกังวล ความผิดปกติทางอารมณ์ การติดยาเสพติด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการทํางานและต้อง
ได้รับการช่วยเหลือของผู้มีภาวะเหล่าน้ี๓ ทําให้คนจํานวนมากรู้สึกหดหู่ท้อแท้สิ้นหวัง จึงมีนักเทศน์
ท่านหน่ึงช่ือ นอร์แมน วินเซนต์ พีล (Norman Vincent Peale) ได้สอนการคิดในแง่บวกไว้ในหนังสือ
ช่ือ “The Power of Positive Thinking” เพ่ือเป็นแรงศรัทธาที่จะช่วยให้คนเอาชนะความพ่ายแพ้ 
และเพ่ือให้บรรลุถึงความพอใจท้ังหลายในชีวิต ซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีไปทั่วโลก และเป็นต้นแบบของ
หนังสือ เดอะซีเคล็ดทั้งหลาย เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการคิดบวก จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ศึกษาว่า ความคิดเชิงบวกเป็นอย่างไร สามารถเสริมสร้างขึ้นได้อย่างไร และจะสามารถแก้ความทุกข์
แก้ปัญหาและสร้างความสุขให้แก่คนได้อย่างไร 
 ในส่วนของพระพุทธศาสนาน้ันถือว่าความคิดมีความสําคัญอย่างย่ิงกับการกําหนดความ
เป็นไปของชีวิต เพราะว่า ความสุขหรือความทุกข์ ความดีหรือความช่ัว ล้วนขึ้นอยู่กับใจท่ีคิด คิดดีก็
สุข คิดช่ัวก็ทุกข์ ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏ ฐา มโนมยา... ฯลฯ” “ธรรม
ทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อน มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทําอยู่

                                           
๑พุทธทาสภิกขุ, นิพพานในชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป.), หน้า ๑๑๔. 
๒กระทรวงสาธาณสุข, (๑๒ เมษายน ๒๕๕๙), โรคซึมเศร้า, สืบค้นเม่ือ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑, จาก

http://www.searo.who.int/thailand/news/technical-factsheet-depression-thai.pdf?ua=1 
๓ษากุล สินไชย, “ความจําเป็นด้านสุขภาพสําหรับกลุ่มชุมชนพิเศษ”, สืบค้นเม่ือ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑, จาก 

http://www.bkkthon.ac.th 
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ก็ดี ทุกข์ย่อมตามเขาไป ดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทําอยู่ก็ดี 
ความสุขย่อมตามเขาไป เหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้น”๔  
 จิตใจน้ีโดยธรรมชาติผ่องใสเป็นกลาง แต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่จรมา กิเลสที่เข้ามาปรุง
แต่งใจ ให้กลายเป็นใจดี หรือใจร้าย ช่ือว่า เจตสิก๕ เจตสิกมี ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายกุศล และฝ่ายอกุศล 
กุศลเจตสิก เป็นเจตสิกที่ดีงามมี ๕๒ ดวง เรียกโดยรวมว่า โสภณเจตสิก เมื่อมาปรุงแต่งจิต ทําให้เป็น
กุศลจิต ทําให้คิดดีทําดี จึงให้ผลเป็นความสุข ในทางตรงกันข้าม อกุศลเจตสิก เป็นเจตสิกที่ไม่ดีงาม 
เป็นจิตที่หยาบ ตํ่าทราม เป็นบาป มีโทษ และให้ผลเป็นทุกข์ เมื่อมาประสมหรือปรุงแต่งจิต ก็ทําให้จิต
เป็นอกุศล เรียกว่า อกุศลจิต ทําให้คิดช่ัว๖ ดังน้ัน การพัฒนาจิตให้คิดดีเพ่ือผลคือความสุขก็ต้องพัฒนา
เจตสิกธรรมที่เป็นกุศลน้ี ด้วยเหตุน้ี พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้แล้วว่า ทุกข์กับความดับทุกข์น้ัน 
พระองค์บัญญัติไว้ในกายยาววาหนาคืบน้ี คือร่างกายและจิตใจน่ีเอง ทุกข์อยู่ที่ไหนต้องดับที่น้ัน เกิดที่
ไหนต้องดับที่น้ัน เพราะฉะนั้น การดับทุกข์ในพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนให้เข้ามาศึกษาภายในคือ 
จิตใจ การศึกษาและปฏิบัติทางจิตเพียงอย่างเดียวก็สามารถดับทุกข์ได้เป็นเหตุนําสุขมาให้ ดังพุทธ
พจน์ที่ตรัสว่า “จิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนําสุขมาให้”๗ 
 เก่ียวกับเรื่องการคิดในสังคมไทยยังมีปัญหาหลายประการ เห็นได้จากคําพูดของ นายแพทย์
ประเวศ วะสี กล่าวว่า “การศึกษาไทย สร้างทุกข์มากกว่าสร้างสุข เพราะโฟกัสผิดจุดไปหมด ทําให้พ่อ
แม่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนต้องตะเกียกตะกาย เพ่ือเข้าสถานศึกษาที่ดีตามค่านิยม โดยเฉพาะการ
ติวซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด และเป็นการเรียนรู้ที่ผิวเผินมาก เพราะเรียนไปเพ่ือสอบเท่าน้ัน ขณะเดียวกัน 
ก็ทําให้กลุ่มคนจนต้องจนลงไปอีก เพราะต้องหาเงินเพ่ือให้ลูกได้เรียนที่ดีๆ”๘ นายสุทธิชัย หยุ่น กล่าว
ว่า “คนไทยขาดวิจารณญาณและมักเช่ือง่ายโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน 
สาธารณชนไทยยังขาดวิจารณญาณและมักเช่ือทันทีที่มีคนบอกอะไรโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล วัฒนธรรมการขาดความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์น้ีถูกส่งต่อเข้าไปในโรงเรียน นักเรียนไม่ได้ถูก
ฝึกให้คิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การเรียนของนักเรียนจึงมักจบลงท้ายด้วยการกวดวิชาและเน้นการเรียน
เพ่ือสอบมากกว่าเพ่ือความเข้าใจ”๙ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 
“การศึกษาของเราต้องยอมรับว่าสอนให้คนคิดไม่เป็น คิดแบบสั้นๆ เอาแต่ที่ป้อนให้เพ่ือมาสอบ 
ปัญหาก็จะตามมาเพราะคนไทยคิดไม่เป็น คิดยาวไม่ได้ คิดอะไรแบบสั้นๆ บูรณาการไม่เป็น”๑๐  

                                           
๔ขุ.ธ. ๔๐/๑๑/๑. 
๕มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๙, 

(นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๔๕. 
๖พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), จิตวิทยาในพระอภิธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, (นครปฐม : โรงพิมพ์มหาม

กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๔๓-๔๔. 
๗ขุ.ธ. ๔๐/๑๓/๒๘๕. 
๘ไทยรัฐออนไลน์, (๒๕ กันยายน ๒๕๕๗), การศึกษา สร้างทุกข์มากกว่าสร้างสุข, สืบค้นเม่ือ ๒๐ มิถุนายน 

๒๕๕๙, จาก https://www.thairath.co.th/content/452494   
๙สุทธชัย หยุ่น, “ห้องคิง ห้องควีนและห้องโหล่”, กรุงเทพธุรกิจ, (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐), หน้า ๒. 
๑๐กรุงเทพธุรกิจ, (๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) : หน้า ๑๓. 
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 ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีเกิดจากการให้ความหมายของการศึกษาท่ีผิด ซึ่งท่านพุทธทาสและ
พระพรหมคุณาภรณ์มีความเห็นตรงกัน โดยเรียกการฝึกฝนพัฒนาตนว่า การศึกษา (สิกขา) หรือการ
พัฒนาชีวิต (ภาวนา) ซึ่งเป็นการศึกษาที่เรียกว่าไตรสิกขา และการศึกษาก็คือ การพัฒนาชีวิตที่ดําเนิน
ไปตลอดจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายคือ อิสรภาพและความสุขตามหลักไตรสิกขา พระพรหมคุณาภรณ์
กล่าวว่า “มนุษย์ที่ไม่มีการฝึก เป็นสัตว์ที่แย่ที่สุดกว่าสัตว์ใด ๆ ทั้งสิ้น”๑๑ เพราะฉะน้ัน มนุษย์จึงต้องมี
การฝึกจึงจะเป็นมนุษย์ที่ดีของสังคม 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เห็นได้จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา ซึ่งบุคคลต้องได้รับการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ๑๒ ต้องได้รับการส่งเสริม
ในเร่ือง การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการมีทักษะชีวิต๑๓ การศึกษาต้องเน้นทักษะผู้
เรียนด้านการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และทักษะการร่วมงาน
กับผู้อ่ืน๑๔ จะเห็นได้ว่า นโยบายและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการคิดที่เก่ียวข้องกับทักษะการใช้ชีวิตทั้งสิ้น 
 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกที่คน
ทั่วไปคุ้นเคยกับคําว่า “คิดบวก” แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคิดอย่างไรจึงเรียกว่าคิดบวก ที่ทําให้ชีวิต
ประสบความสําเร็จและมีความสุข ว่าจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยซึ่งมีแนวคิดตามหลัก
พระพุทธศาสนา ซึ่งสอนให้พัฒนาชีวิตด้วยระบบไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา จิตสิกขา และปัญญาสิกขา 
ซึ่งเก่ียวข้องกับการพัฒนาปัญญาหรือการคิดทั้งสิ้น เป้าหมายของพระพุทธศาสนาสอนให้คนมีปัญญา
ที่นําไปใช้แก้ปัญหาชีวิตได้จึงให้ผลเป็นความสุข ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่า ความคิดเชิงบวกตาม
ความหมายทั่วไป กับความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม ที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ ที่แปลว่าการทํา
ในใจโดยแยบคาย จะมีวิธีคิดที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร มีข้อบกพร่องอย่างไร และจะสามารถ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นได้หรือไม่ เพ่ือนําไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ
รูปแบบ (Model) “การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม” เพ่ือให้บุคคลท่ัวไปสามารถ
นําองค์ความรู้ใหม่น้ีไปใช้กับการพัฒนาชีวิตให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกหรือมีการพัฒนาตนเองให้มี
ความสุขย่ิง ๆ ขึ้นต่อไป 
 
๑.๒ โจทย์ในการวิจัย 

๑.๒.๑ การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกเป็นอย่างไร 

                                           
๑๑พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ, (๑๑ มกราคม ๒๕๕๗), อ้างใน, พุทธปรัชญาการศึกษาในทรรศนะพระพรหม

คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), สืบค้นเม่ือ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙, จาก https://www.gotoknow.org 
๑๒สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐), แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ .ศ .  ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ) , สืบค้นเ ม่ือ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ , จาก 
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 

๑๓กระทรวงศึกษาธิการ, อ้างใน, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, พ.ศ. ๒๕๕๑. 
๑๔กระทรวงศึกษาธิการ, (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙), แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศวรรษท่ี 21, สืบค้นเม่ือ ๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๑, จากhttps://webs.rmutl.ac.th/assets/  
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๑.๒.๒ หลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างความคิดเชิงบวกเป็นอย่างไร 
๑.๒.๓ การบูรณาการการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธรรมเป็นอย่างไร 
๑.๒.๔ รูปแบบการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก 
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างความคิดเชิงบวก 
๑.๓.๓ เพ่ือบูรณาการการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 
๑.๓.๔ เพ่ือนําเสนอแนวทางและสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการเสริมสร้าง   
      ความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม” 

 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจยั 	
 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา	
การวิจัยน้ีได้ศึกษาเน้ือหาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หรือ เอกสารอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาการวิจัยที่มีผลต่อการ
เสริมสร้างความคิดเชิงบวก พร้อมทั้งค้นคว้าเอกสาร งานวิชาการ วารสาร เว็บไซต์ วิทยานิพนธ์ 
บทความและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยน้ีที่เป็นหลักฐานทางวิชาการ เพ่ือเป็นการยืนยัน
องค์ความรู้ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม ดังน้ี 
  ๑. ขอบเขตด้านแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกจะศึกษาใน
ประเด็น 
   ๑) แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
   ๒) แนวทางการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก 
   ๓) ประโยชน์ของความคิดเชิงบวก 
   ๔) ข้อจํากัดของความคิดเชิงบวก 
  ๒. ขอบเขตด้านเน้ือหาทางพุทธธรรม ได้แก่ 
   ๑) หลักโยนิโสมนสิการ (หลักแสวงหาความจริงและความสุข) 
   ๒) หลักกาลามสูตร (หลักเบ้ืองต้นในการค้นหาความจริง) 
   ๓) พละ ๕ (หลักธรรมที่เป็นอุปการะธรรมให้เกิดความคิดเชิงบวก) 
 

๑.๔.๒  ขอบเขตด้านบุคคลผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 บุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ และบุคคลผู้ทําการเสวนากลุ่มในคร้ังน้ี ได้แก่ 
 ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้เช่ียวชาญด้านความคิดเชิงบวก ผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา
เก่ียวกับความคิด และผู้มีประสบการณ์ในการใช้ความคิดเชิงบวก จํานวน ๑๐ รูป/คน  

๒) บุคคลผู้ทําการเสวนากลุ่ม ประกอบด้วยผู้บริหารที่กํากับดูแลสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้ปฏิบัติการในสถานศึกษา จํานวน ๑๐ คน 



๖ 
 

 
๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม ผู้วิจัยได้มีวิธีดําเนินการ
วิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑.๕.๑ การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Qualitative Research) ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารปฐม
ภูมิจากหลักฐานสําคัญคือ พระไตรปิฎก อรรถกถา และงานวิชาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและสอดคล้อง
กับงานวิจัย ได้แก่ 
  ๑. เอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๕๘  
  ๒. เอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค ๑ ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๔ เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง บทความวิชาการ 
ตําราที่เก่ียวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์ website เป็นต้น  

๑.๕.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบเจาะจงบุคคลที่เก่ียวข้องกับ
ความคิดเชิงบวก จํานวน ๑๐ รูป/คน ดังน้ี 
  ๑. ผู้เช่ียวชาญด้านความคิดเชิงบวก จํานวน ๓ คน 
   ๒. ผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนาเก่ียวกับความคิด จํานวน ๔ รูป 
   ๓. ผู้มีประสบการณ์ในการใช้ความคิดเชิงบวก จํานวน ๓ คน 

๑.๕.๓ การเสวนากลุ่ม (Focus Group) การจัดเสวนากลุ่มย่อยที่มีเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องที่ทําการวิจัยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๑๐ คน ที่ได้เก่ียวข้องกับการ
เสริมสร้างความคิดเชิงบวกให้แก่เด็กนักเรียน 

๑.๕.๔ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูล
ภาคสนามเก่ียวกับการสัมภาษณ์เชิงลึกและการเสวนากลุ่ม เพ่ือสรุปผลของการค้นคว้าเอกสารและ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการเสวนากลุ่ม เพ่ือให้ทราบถึงหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการเสริมสร้าง
ความคิดเชิงบวก 
 ๑.๕.๕ ดําเนินการรวบรวมและนําผลการวิเคราะห์มาเพ่ือใช้ในการบูรณาการความคิดเชิง
บวกกับหลักพุทธธรรม 

๑.๕.๖ สรุปผลจากการวิจัยเพ่ือหาข้อสรุปนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่
เก่ียวกับรูปแบบการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 
 ๑.๕.๗ ขั้นตอนงานวิจัย ผู้วิจัยได้เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณาในรูปแบบ
ของดุษฎีนิพนธ์โดยการขอคําแนะนําปรึกษาและนําเสนอผลงานวิจัยตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
  ๑. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
  ๒. สร้างแบบสัมภาษณ์โดยไม่มีโครงสร้างและเป็นคําถามปลายเปิด 
  ๓. นําแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
  ๔. นําเสนอรูปแบบและผลการวิจัยที่ค้นพบต่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ทั้ง ๓ 
รูป/คน 



๗ 
 

  ๕. เชิญคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ทั้ง ๓ รูป/คน ประชุมร่วมกัน เพ่ือร่วม
พิจารณาความเป็นไปได้ของรูปแบบและผลการวิจัยที่ได้นําเสนอ 
  ๖. นําผลงานเสนอในการสัมมนาวิจัยนิพนธ์ (Pre Submission) โดยมีคณะกรรมการ
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด เพ่ือรับฟังการวิจารณ์ผลงาน (Public Hearing) และตอบข้อซักถาม
ของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการปรับความสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์ 
  ๗. เสนองานวิจัยฉบับบสมบูรณ์เพ่ือขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนภูมิของการบูรณาการการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธ
ธรรม รายละเอียดและขั้นตอนกระบวนการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
       



๘ 
 

แผนภูมิที่ ๑ แสดงขัน้ตอนการดําเนนิการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๒ .  สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก 
(Indept Interview) 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างความคิดเชิง
บวก 
๓. จัดเสวนากลุ่ม (Focus 
Group) 
 

๑. กําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
๒. ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
๓. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. จัดเสวนากลุ่ม 
๕. นําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และการเสวนา
กลุ่มมาสรุปวิเคราะห์และบูรณาการ 
๖ .  นํ า ข้อ มูล ท่ี ไ ด้มาสร้ า ง เป็น รูปแบบการ
เสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 
 

ขั้นตอน วิธีดําเนนิการวิจัย ผลผลิต 

๑. ศึกษาเอกสารเพ่ือกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยและ
นําสาระสําคัญไปใช้ ในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์การ
เสริมสร้างความคิดเชิงบวก
ตามแนวพุทธธรรม 

๑. วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างความคิดบวก (Positive Thinking) 
๒. ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเสริมสร้างความคิดเชิง
บวก 
 

-กรอบแนวคิดใน
การวิจัย 
-สาระสํ าคัญ ใน
การบูรณาการการ
เสริมสร้างความ 
คิดบวกตามแนว
พุทธธรรม 
 

ร่ า ง รู ป แบบก า ร
เสริมสร้างความคิด
เชิ งบวกตามแนว
พุทธธรรม 
 

๓. นําเสนอผลการวิจัยต่อ
คณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความ
สมบูรณ์ก่อนนําเสนอรับฟัง
ความคิดเห็นในการประชุม
วิชาการ 

๑. เชิญคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ทุก
ท่านประชุมร่วมกันตรวจสอบงานวิจัยรอบท่ี ๑ 
๒. รับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
ดุษฎีนิพนธ์และผู้ร่วมประชุมวิชาการ 
๓. นําความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย
มาปรับปรุงแก้ไข 
 

ข้อเสนอแนะและแนว
ทางแก้ไขงานวิจัยการบูร
ณาการการเสริมสร้าง
ความคิดเชิ งบวกตาม
แนวพุทธธรรม 
 

๔ .  นํ า ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ ฉ บั บ
ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข เ ส น อ
คณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ์เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ก่อนขออนุมัติสอบ 
 

๑. ส่งงานวิจัยฉบับแก้ไขต่อคณะกรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
๒เชิญคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์มา
ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณารอบท่ี ๒ 
๓ .  ป รับป รุ ง แก้ ไ ข ต ามคํ า แนะนํ า ขอ ง
คณะกรรมการควบคุม ดุษ ฎีนิพน ธ์และ
นําเสนอเป็นรายงานวิจัย 

 
 

รายงานการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ 



๙ 
 

๑.๖ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	
 

๑.๖.๑ เอกสารที่เก่ียวข้อง	
 นอร์แมน วินเซนต์ พีล (Norman Vincent Peale) ได้เขียนหนังสือช่ือ “The Power 
of Positive Thinking” หรือพลังแห่งการคิดบวก สรุปว่า ความคิดเชิงบวก เป็นวิธีคิดเพ่ือสร้าง
กําลังใจในการเอาชนะอุปสรรคเพ่ือสร้างความสําเร็จและความสุขในชีวิต๑๕ 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระนิพนธ์เรื่อง “หัด
คิดเชิงบวก” สรุปว่า การหัดคิดเชิงบวก เป็นการสร้างปัจจัยภายในตัวบุคคลให้ฝึกหัดคิดในเร่ืองที่คน
ทั่วไปเห็นว่าเป็นเรื่องเลวร้าย ให้กลายเป็นเรื่องธรรมดา ไม่เป็นปัญหาสําหรับชีวิต กระทั่งใช้ให้เป็น
เรื่องที่ก่อประโยชน์ให้กับชีวิตได้๑๖ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้เขียนหนังสือช่ือ “วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม” ซึ่ง
ได้กล่าวถึงวิธีคิดแบบ โยนิโสมนสิการ ๑๐ แบบ๑๗ 
 เอกชัย จุละจาริตต์ ได้เขียนหนังสือช่ือ คิดดี ทําดี ซึ่งกล่าวถึงพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ให้คิดดี ทําดี 
เพ่ือประโยชน์ของตนเองและเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ๑๘ 
 

๑.๖.๒ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง	
ศิริพร บุญชัยเสถียร ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การฝึกจิตเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนตามหลัก

พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ผ่านทางทวาร ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย และใจ เป็นสภาวะที่ปรากฏอยู่ภายในตน ส่งผลต่อความคิด การพูด และการกระทําที่แสดงออก
มาภายนอกตน การกระทําทางกาย วาจา ใจ จะเป็นไปในทางดีหรือช่ัวแล้วแต่จิตเป็นผู้สั่งการ๑๙ 

กานต์สินี จันทร์วิภาดิลก ได้ทําการวิจัยเร่ือง “การศึกษาระบบวิธีคิดเพ่ือการดําเนินชีวิต
ตามแนวพุทธศาสน์” ผลการวิจัยพบว่า โยนิโสมนสิการเป็นวิธีคิดที่มีกล่าวเฉพาะในพระพุทธศาสนา
และเป็นวิธีคิดที่ทําให้เกิดสภาวะรู้จริง รู้แจ้งและให้ผลเป็นความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) หรือปัญญาใน
ระดับต่าง ๆ บทบาทสําคัญของโยนิโสมนสิการ คือ ทําหน้าที่เช่ือมต่อหลักธรรมกับการนําหลักธรรม
ไปใช้ในการดําเนินชีวิต หรือในอีกมุมหน่ึง โยนิโสมนสิการเป็นกลไกสําคัญในกระบวนการเรียนรู้ซึ่ง
ประกอบด้วย กระบวนการรับรู้ กระบวนการคิด และกระบวนการนําหลักธรรมสู่ภาคปฏิบัติจาก

                                           
 ๑๕นอร์แมน วินเซนต์ พีล,คิดบวก, แปลโดย ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 
๒๕๕๗), ๓๐๔ หน้า. 
 ๑๖สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, หัดคิดเชิงบวก, (กรุงเทพมหานคร : 
เม็ดทราย, ๒๕๕๗, ๒๙ หน้า. 

๑๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๒๖, (กรุงเทพมหานคร : 
แอคทีฟ พร้ินท์, ๒๕๕๖), ๘๑ หน้า. 

๑๘เอกชัย จุละจาริตต์, คิดดี ทําดี, (กรุงเทพมหานคร : เฟ่ืองฟ้าพร้ินต้ิง, ๒๕๔๗), ๑๓๒ หน้า. 
 ๑๙ศิริพร บุญชัยเสถียร, “การฝึกจิตเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา”, ดุษฎีนิพนธ์ 
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๘, ๓๘๑ หน้า. 



๑๐ 
 

การศึกษากระบวนการบูรณาการและการประยุกต์ วิธีคิดของนักวิชาการตะวันตกและนักวิชาการไทย
กับวิธีคิดแบบพุทธ จะได้รูปแบบวิธีคิดใหม่ ที่เรียกว่า “ระบบวิธีคิดแบบแยบคาย” กับบันได ๔ ขั้น 
ประกอบด้วย ๑) เข้าใจหัวใจตนเอง ๒) เข้าใจหัวใจผู้อ่ืน ๓) เข้าใจหัวใจกันและกัน ๔) เข้าใจหัวใจสัจ
ธรรม และได้เทคนิคการประยุกต์ใช้ ๔ แบบ คือ ๑) การหลุดจากกรอบความคิดเดิม ๒) การสร้าง
กรอบความคิดใหม่ ๓) การหมั่นฝึกฝนจนกลายเป็นอุปนิสัย ๔) การประเมินผล๒๐ 
 ศุภกาญจน์ วิชานาติ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักโยนิโสมนสิการในการ
แก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของปัญหาการเรียนมี
ทั้งหมด ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านเจตคติเชิงลบในการเรียน ๒. ด้านการมีสมาธิสั้นต่อการเรียน ๓. ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิตํ่าทางการเรียน ๔. ด้านความวิตกกังวลเก่ียวกับการเรียน และ ๕. ด้านบริหาร
เวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพ หลักโยนิโสมนสิการ มีรูปแบบการคิด ๑๐ วิธี การประยุกต์ใช้หลักโยนิโส
มนสิการในการแก้ปัญหาการเรียนน้ันจะต้องใช้วิธีคิดที่สอดคล้องกับตัวปัญหาจึงจะเกิดประสิทธิผล๒๑ 
 รัฐฐิกา สีลุนใด ได้ทําการวิจัยเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องโยนิโสมนสิการในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว่า โยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดที่ลึกซึ้งทางพระพุทธศาสนา เป็นวิธีคิดที่
ใช้ความละเอียดรอบคอบ เป็นวิธีคิดที่ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ห่างหายจากสติ และประกอบด้วย
ปัญญากํากับอยู่เสมอ เป็นวิธีคิดอย่างมีระบบรอบด้าน คิดอย่างมีกฎเกณฑ์ด้วยหลักของเหตุและผล 
แยกแยะวิเคราะห์ให้รู้ ให้เห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง อันจะทําให้ได้ผลในทางสร้างสรรค์โดยมีหลัก
วิธีคิดอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องดีงาม ทําให้มีความสําคัญและเป็นปัจจัยต่อหลักธรรมอ่ืน ๆ ไม่ว่า
จะเป็นปัจจัยเบ้ืองต้นของหลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ และปัญญา เป็นปัจจัยเบ้ืองต้นที่ทําให้เกิด
สัมมาทิฏฐิทั้งในระดับโลกิยะและระดับโลกุตตร ในอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ เป็นปัจจัยเบ้ืองต้นให้
เกิดโพชฌงค์ ๗ และที่สําคัญคือเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญญา โยนิโสมนสิการ มิใช่เป็นเพียงวิธีคิดในเชิง
ทฤษฎีเพียงเท่าน้ัน หากแต่โยนิโสมนสิการเป็นวิธีคิดที่สามารถนํามาสู่การปฏิบัติที่ใช้แก้ปัญหาและ
นําไปใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้จริง โดยการนําวิธีคิดทั้ง ๑๐ วิธีน้ีไปสู่ภาคการ
ปฏิบัติหรือลงมือปฏิบัติตามหลักที่วางไว้ ก็จะสามารถนําบุคคลทั้งหลายให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดใน
ชีวิตได้ทั้งในระดับโลกียะ และระดับโลกุตตระ๒๒ 
 พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาใน
พระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยานั้นเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับจิตและ
กระบวนการทํางานของจิตที่ พระพุทธศาสนาถือว่าจิตน้ันมีพลังในการควบคุมกาย แต่ถึงอย่างน้ันจิตก็

                                           
๒๐กานต์สินี จันทร์วิภาดิลก, “การศึกษาวิเคราะห์ระบบวิธีคิดเพ่ือการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสน์”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๑๓๘ หน้า. 
 ๒๑ศุภกาญจน์ วิชานาติ, “การประยุกต์ใช้หลักโยนิโสมนสิการในการแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา”, ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๕, ๒๕๒ หน้า. 

๒๒รัฐฐิกา สีลุนใด, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองโยนิโสมนสิการในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศาสน
ศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๑, ๑๘๘ หน้า. 



๑๑ 
 

ไม่ได้เป็นเอกเทศจากกาย เพราะจิตกับกายจะต้องทํางานแบบอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ในแง่อภิธรรมจิต
มนุษย์หรือสัตว์มีความละเอียดอ่อนสามารถจําแนกประเภทได้อย่างหลากหลาย เมื่อนําแนวคิดเร่ือง
พุทธจิตวิทยามาวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบกับแนวคิดเร่ืองจิตวิทยาตะวันตกก็จะพบว่า จิตวิทยา
ตะวันตกศึกษาจิตและกระบวนการทํางานของจิตในแง่ของพฤติกรรมภายนอกด้วยการพิสูจน์ทดลอง
โดยหลักวิทยาศาสตร์ แต่พุทธจิตวิทยาน้ันศึกษาจิตและกระบวนการทํางานของจิตในแง่ของการ
ปฏิบัติเพ่ือฝึกฝนจิตด้วยการปฏิบัติธรรมทั้งในด้านสมถะและวิปัสสนากรรมฐานโดยมุ่งทําให้จิตมี
ศักยภาพที่จะสามารถเอาชนะหรือควบคุมกิเลสได้๒๓ 
 สุธาสินี นาคสินธุ์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดเชิงบวกของ
นักเรียนช่วงช้ันที่ ๓” ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของความคิดเชิงบวกของนักเรียนช่วงช้ันที่ ๓ มี
ทั้งหมด ๖ องค์ประกอบ คือ การมีความเช่ือมั่นในตนเอง การยึดมั่นในหลักคุณธรรม การกล้าเผชิญ
กับปัญหาและอุปสรรค การควบคุมอารมณ์ที่ดี การยอมรับฟังและให้เกียรติผู้อ่ืน และการมองโลกใน
แง่ดี๒๔ 
 สุวิดา แสงสีหนาท ได้ทําการวิจัยเร่ือง “ภูมิปัญญาบูรณาการบนฐานคิดพุทธปรัชชญา : 
ยุทธศาสตร์ทางเลือกในการพัฒนาสังคมไทย” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาแนวทางเลือกบน
ฐานคิดพุทธปรัชญาเพ่ือการพัฒนาสังคมไทยในระดับมหภาคจะเป็นจริงได้ต้องเปลี่ยน “จิตสํานึก” 
หรือโครงสร้างส่วนลึกของสังคมไทย จากอุดมการณ์ที่เปลี่ยนผู้อ่ืนพัฒนาผู้อ่ืน มาเป็นเปลี่ยนที่ตนเอง
พัฒนาตนเอง โดยมีกระบวนการพัฒนา ๓ ขั้นตอน คือ ๑ การเปลี่ยนจิตสํานึกของมนุษย์ หรือการ
เปลี่ยนให้มีสัมมาทิฏฐิ การคิดในทางที่แตกต่าง หรือการต่ืน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุด ซึ่งใช้เวลา
มากท่ีสุดในกระบวนการพัฒนา ขั้นที่ ๒ การพัฒนาแนวลึก-ระดับบุคคลและชุมชน เมื่อมนุษย์เปลี่ยน
จิตสํานึกมาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว จึงพร้อมที่จะพัฒนาหรือฝึกฝนตนเองให้สอดคล้องกับความ
จริงของธรรมชาติ ขั้นตอนที่ ๓ การพัฒนาแนวกว้าง-ระดับสังคม เป็นขั้นตอนที่มีการติดต่อ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในระดับสังคม มีกลไกการสร้างเครือข่าย ขณะเดียวกันก็มีกลไกที่จะต้านทาน
หรือกลั่นกรองกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และมีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนใน
ระดับมหภาค๒๕ 
 สรุปว่า งานวิจัยทั้งหมดน้ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยเร่ือง การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตาม
แนวพุทธธรรม ดังน้ี 
 ๑. จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ผ่านทางทวารท้ัง ๖ มีผลต่อการคิด การพูด และการกระทํา
ที่แสดงออกมา การกระทําทางกาย วาจา ใจ จะเป็นไปในทางดีหรือช่ัวแล้วแต่จิตเป็นผู้สั่งการ จิตน้ันมี
พลังในการควบคุมกาย แต่ถึงอย่างน้ันจิตกับกายก็ทํางานแบบอิงอาศัยซึ่งกันและกัน 

                                           
๒๓พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, “การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎก”, รายงานการวิจัย, 

(คณะครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, ๒๕๗ หน้า. 
๒๔สุธาสินี นาคสินธ์ุ, “การวิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดเชิงบวกของนักเรียนช่วงชั้นท่ี ๓”, 

วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (จิตวิทยาการแนะแนว : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๒, ๑๒๙ หน้า. 
๒๕สุวิดา แสงสีหนาท, “ภูมิปัญญาบูรณาการบนฐานคิดพุทธปรัชญา : ยุทธศาสตร์ทางเลือกในการพัฒนา

สังคมไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (วิทยาลัยสหวิทยาการ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๙, ๕๖๗ 
หน้า. 



๑๒ 
 

 ๒. โยนิโสมนสิการเป็นวิธีคิดที่มีกล่าวเฉพาะในพระพุทธศาสนาและเป็นวิธีคิดที่ทําให้เกิด
สภาวะรู้จริง รู้แจ้งและให้ผลเป็นความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) หรือปัญญาในระดับต่าง ๆ 
 ๓. การประยุกต์ใช้หลักโยนิโสมนสิการในการแก้ปัญหานั้นจะต้องใช้วิธีคิดที่สอดคล้องกับตัว
ปัญหาจึงจะเกิดประสิทธิผล 
 ๔. องค์ประกอบของความคิดเชิงบวกของนักเรียนช่วงช้ันที่ ๓ มีทั้งหมด ๖ องค์ประกอบ 
คือ การมีความเช่ือมั่นในตนเอง การยึดมั่นในหลักคุณธรรม การกล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค การ
ควบคุมอารมณ์ที่ดี การยอมรับฟังและให้เกียรติผู้อ่ืน และการมองโลกในแง่ดี  
 ๕. กระบวนการพัฒนาบนฐานคิดพุทธปรัชญาเพ่ือการพัฒนาสังคมไทยในระดับมหภาคจะ
เป็นจริงได้ต้องเปลี่ยน “จิตสํานึก” หรือโครงสร้างส่วนลึกของสังคมไทย จากอุดมการณ์ที่เปลี่ยนผู้อ่ืน
พัฒนาผู้อ่ืน มาเป็นเปลี่ยนที่ตนเองพัฒนาตนเองโดยมีกระบวนการพัฒนา ๓ ขั้นตอน คือ ๑ การ
เปลี่ยนจิตสํานึกของมนุษย์ให้มีสัมมาทิฏฐิ ขั้นที่ ๒ การพัฒนาแนวลึก-ระดับบุคคลและชุมชน เมื่อ
มนุษย์เปลี่ยนจิตสํานึกมาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว จึงพร้อมที่จะพัฒนาหรือฝึกฝนตนเองให้
สอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติ ขั้นตอนที่ ๓ การพัฒนาแนวกว้าง-ระดับสังคม เป็นขั้นตอนที่มี
การติดต่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในระดับสังคม มีกลไกการสร้างเครือข่าย ขณะเดียวกันก็มีกลไกที่
จะต้านทานหรือกลั่นกรองกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และมีศักยภาพที่จะ
ขับเคลื่อนในระดับมหภาค 
 
๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในงานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมน้ี ผู้วิจัยได้สรุปกรอบ
แนวคิดในการวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดเก่ียวกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคิดการคิดบวกของตะวันตก 
และแนวคิดการคิดบวกของตะวันออก สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

แผนภูมิที่ ๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑.๘ ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ๑.๘.๑ ทําให้ทราบถึงวิธีการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก 
 ๑.๘.๒ ทําให้ทราบถึงหลักพุทธธรรมที่ใช้เสริมสร้างความคิดเชิงบวก 
 ๑.๘.๓ ทําให้ทราบถึงการบูรณาการการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 
 ๑.๘.๔ ทําให้ทราบถึงแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบการ
เสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม” 

 
๑.๙ คํานิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี มีศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัยและเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย 
ผู้วิจัยจึงได้ให้คําจํากัดความไว้ ดังน้ี 
 การเสริมสร้าง หมายถึง กระบวนและวิธีการพัฒนาความคิดโดยใช้เครื่องมือทางบุคคล
และทางประสบการณ์ที่เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อความคิดเชิงบวก 
 ความคิดเชิงบวก หมายถึง การคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึง ให้เกิด
พลังทางความคิดนําไปสู่การปฏิบัติสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ จนบรรลุความสําเร็จและเกิด
ความสุขในชีวิต 
 ความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม หมายถึง การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ที่คิดบนฐาน ๔ 
ฐาน คือ คิดบนฐานความจริง คิดแสวงหาความจริง คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างประโยชน์ ซึ่งเป็นการ

 

วิธีคิดเชิงบวกของตะวันตก 
๑. มีความเชื่อม่ัน 
๒. มีความพยายาม 
๓. มีความต้ังใจ 
๔. มีความมุ่งม่ัน 
๕ . มี ค ว ามสามา รถ ในกา ร
แก้ปัญหา 
 

ประเด็นบูรณาการความคิด
เชิงบวก 

๑. วิธีคิด 
๒. เนื้อหาความคิด 
๓. เป้าหมายความคิด 

กระบวนการ 
๑ .ศึกษาเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับ
แนวคิ ดทฤษ ฎีการ เส ริมส ร้ า ง
ความคิดบวก 
๒ .ศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถ
กถา  ท่ี เกี่ ยวข้องกับเส ริมสร้าง
ความคิดบวก 
๓.บูรณาการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความคิดบวกของตะวันตกกับ
ความคิดบวกตามแนวพุทธธรรม 
๔ .สั ม ภ าษณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ( In-dept 
Interview)  ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ท่ี
เก่ียวข้องกับคิดบวก 
๕.เสวนากลุ่ม (Focus Group) 
๖.วิเคราะห์เนื้อหา 
๗.นําเสนอเชิงพรรณนา 
 

หลักพุทธธรรมท่ีใช้ในการ
เสริมสร้างความคิดบวก 

๑. กาลามสูตร 
๒. พละ ๕ 
๓. โยนิโสมนสิการ 

รูปแบบการเสริมสร้าง
ความคิดเชิงบวกตามแนว

พุทธธรรม 
 

(Model) 



๑๔ 
 

คิดที่ดี คิดถูกต้อง คิดแล้วได้ผลดี คิดแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้น คิดแล้วทําให้อกุศลลดลง กุศลเพิ่มขึ้น โดย
ต้องอาศัยอุปการะธรรม ได้แก่พละ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา เป็นตัวเสริมให้มีกําลัง 
ช่วยให้มีความเช่ือมั่นในสิ่งที่ตนคิด และเป็นการคิดที่ถูกต้องทั้งหมด 
 ความคิดเชิงบวกที่เป็นความเชื่อม่ัน หมายถึง ความคิดที่อาศัยความสามารถ ศักยภาพ 
สมรรถภาพ ในการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้เกิดความสําเร็จ สอดคล้องกับความถูกต้อง คือ ความจริง 
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 ความคิดเชิงบวกที่เป็นความพยายาม หมายถึง ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง 
พยายามระวังสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในความคิดของตน พยายามละสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในตนเองออกไป 
พยายามส่งเสริมสร้างสิ่งดีใด ๆ ให้เกิดขึ้นในความคิดของตน และพยายามรักษาสิ่งดีที่มีในตนให้มั่นคง
และยั่งยืน สอดคล้องกับความถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 ความคิดเชิงบวกที่เป็นความต้ังใจ หมายถึง ความคิดที่ไม่หลงเพลินไปกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่
เข้ามาแทรกซ้อน จนทําให้เกิดการเบ่ียงเบนออกจากประเด็นและกิจกรรมน้ัน ๆ โดยตระหนักถึงสิ่งที่
เป็น คุณโทษ ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ในขณะที่คิด โดยสอดคล้องกับความถูกต้อง และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคมได้ 
 ความคิดเชิงบวกที่เป็นความมุ่งม่ัน หมายถึง ความคิดที่มีความชอบใจ มีความภูมิใจ มี
ความสุขใจ ที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้สําเร็จ โดยไม่หว่ันไหวต่อสิ่งอ่ืนใด หรือต่อความคิดที่จะชักจูงไปสู่
การเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนใจไปจากเร่ืองที่กําลังกระทํา โดยสอดคล้องกับความถูกต้อง และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 ความคิดเชิงบวกที่เป็นความสามารในการแก้ปัญหา หมายถึง การเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าง
รอบด้าน เข้าใจสาเหตุของปัญหา รู้วิธีการออกจากปัญหา และวิธีที่จะแก้ปัญหานั้นด้วยความรอบคอบ
และรอบรู้ อันสอดคล้องกับความถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 

 



 
 

บทที่ ๒ 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเชิงบวก 

 
 ในบทที่ ๒ น้ี จะเป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก 
ว่าเป็นอย่างไร ปัญหาของการคิดเชิงบวกมีอย่างไร เพ่ือที่จะได้นําไปบูรณาการกับความคิดเชิงบวก
ตามแนวพุทธธรรมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นต่อไป โดยมีรายละเอียดการศึกษาตามหัวข้อดังน้ี 
 ๑. ศาสตร์เก่ียวกับความคิด 
 ๒. ความหมายและประโยชน์ของความคิดเชิงบวก 
 ๓. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเชิงบวก 
 ๔. ความคิดเชิงบวกในบริบทสังคมไทย 
 ๕. ลักษณะพิเศษของการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก 
 ๖. สรุปกรอบแนวคิดและทฤษฎีความคิดเชิงบวก 
 
๒.๑  ศาสตรเ์ก่ียวกับความคิด 
 นักคิดนักปรัชญาที่สําคัญของโลกล้วนมีความเห็นว่า ความคิดเป็นสิ่งสําคัญที่กําหนดความ
เป็นไปของมนุษย์ เช่น ศาสดาเดวิด กล่าวว่า “คนที่คิดอะไรอยู่ในใจ เขาจะเป็นอย่างน้ัน” ส่วน อีเมอร์
สัน กล่าวว่า “ผู้ที่ย่ิงใหญ่คือคนซึ่งมองเห็นว่าความคิดเป็นสิ่งที่ครองโลก”เช็คสเปียร์ กล่าวว่า “ไม่มี
อะไรท่ีดีหรือเลว เว้นเสียแต่ว่าความคิดทําให้มันเป็นเช่นน้ัน”๑ ดังน้ัน การศึกษาเก่ียวกับศาสตร์
เก่ียวกับการคิดจึงเป็นรากฐานของการศึกษาเรื่องความคิดเชิงบวกต่อไป 
 

๒.๑.๑  ศาสตร์พื้นฐานเก่ียวกับการคิด 
 กล่าวกันว่า ปรัชญากรีกโบราณคือบ่อเกิดของภูมิปัญญาตะวันตก เพราะนักปรัชญาในยุค
น้ันรอบรู้วิทยาการหลายสาขา และวิทยาการเหล่าน้ันยังไม่มีช่ือเฉพาะว่า วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฯลฯ 
แต่เรียกรวมกันว่า ปรัชญา (Philosophy) ซึ่งเป็นช่ือรวมของสหวิทยาการ เป็นเช่นน้ีอยู่นานนับหลาย
ศตวรรษ จนกระทั่งศาสตร์ทั้งหลายค่อยแยกตัวออกจากปรัชญาไปทีละศาสตร์ ปรัชญาจึงได้ช่ือว่าเป็น
มารดาของศาสตร์ทั้งหลาย๒ 
 นักปรัชญาที่มีช่ือเสียงในยุคเก่าหลายท่านได้พยายามอธิบายลักษณะและกระบวนการของ
การคิดที่เป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเป็นอย่างไร เช่น เพลโต (Plato) ได้อธิบายลักษณะการ 
“ครุ่นคิด” ของนักปราชญ์ เพ่ือหาหลักการและเหตุผลที่อยู่เบ้ืองหลังการกระทําต่าง ๆ ส่วนอริสโตเติล 

                                           
๑เดวิด เจ. ชวอร์ด, คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก, แปลโดย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, (กรุงเทพมหานคร : เอช.เอ็น.กรุ๊ป, 

๒๕๔๔), หน้า ๕. 
๒พระราชวรมุณี .  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก , พิมพ์คร้ังท่ี ๔ , 

(กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๔), หน้า ๔-๕. 



๑๖ 
 

(Aristotle) อธิบายกระบวนการคิดว่า เป็นกระบวนการค้นหาสิ่งที่เป็นจริงอย่างมีเหตุผล เพ่ือจับแบบ
แผนของสิ่งน้ัน ซึ่งสามารถนําไปสู่การเข้าใจและแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ได้๓ เป็นต้น  
 ส่วนศาสตร์ด้านจิตวิทยา ก็เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่แยกตัวออกมาจากปรัชญา ซึ่งสนใจ
ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองความรู้ ความจริงและธรรมชาติของมนุษย์ เพลโตและอริสโตเติลเป็นบุคคลแรก ๆ 
ที่ช้ีให้เห็นความสําคัญและความจําเป็นเก่ียวกับการศึกษาเรื่องจิตว่า จิตของบุคคลเป็นส่วนสําคัญที่ทํา
ให้คนแตกต่างไปจากสัตว์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับ จิตวิญญาณ เรื่อยมา 
แต่ก็ยังพิสูจน์ให้กระจ่างแจ้งไม่ได้ จนกระทั่งวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น จิตวิทยาจึงได้
ประกาศแยกตัวเองเป็นวิทยาศาสตร์ในปี ค.ศ. 1879 เมื่อ วิลเฮล์ม วุ้น (Wilhelm Wundt) ได้จัดต้ัง
ห้องทดลองทางจิตวิทยาแห่งแรกขึ้นที่เมือง ไลป์ซิก (Leipzig) ประเทศเยอรมัน จนปัจจุบันวิชา
จิตวิทยาเจริญก้าวหน้ามีสาขาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งอาจจัดได้เป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม กลุ่มมนุษยนิยม และกลุ่มจิตวิทยาคอกนิทิฟ (Cognitive Psychology) ซึ่งจิตวิทยา
กลุ่มหลังน้ีเพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ น้ี และแผ่ขยายอย่างรวดเร็ว กลุ่มน้ีสนใจศึกษาทางปัญญา การคิด 
การใช้ภาษา การแก้ปัญหา จิตสํานึก ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการภายในจิตอ่ืน ๆ ปัจจุบันน้ี
กลุ่มต่าง ๆ ทางจิตวิทยาได้สลายตัวไป และมีการรวมความคิดเข้าด้วยกัน กลายมาเป็นพวก เอค
เคล็กติด (eclectic) รวมเรียกว่า จิตวิทยาพฤติกรรมทางพุทธิปัญญา (Cognitive Behaviorism)๔ ซึ่ง
เริ่มให้ความสําคัญกับจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา 
 ต่อมานักปราชญ์เริ่มมองการคิดของมนุษย์ในลักษณะที่เป็นกลไกการทํางานของสมอง ซึ่ง
สามารถศึกษาและทดสอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักคิดในสายนี้ได้แก่ ดาร์วิน 
(Darwin) สเปนเซอร์ (Spencer) และวุ้นต์ (Wundt)๕ เป็นต้น และได้มีการศึกษาพัฒนาจนกลายมา
เป็นศาสตร์สายจิตวิทยา อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความคิดในโลกยุคปัจจุบันน้ีล้วนมี
รากฐานที่มาอยู่ ๒ สายใหญ่ๆ คือ สายปรัชญา และสายจิตวิทยา๖ ซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนทัศน์ของ
ความคิด 
 

๒.๑.๒  กระบวนทัศน์ของความคิด	
 นักปรัชญาตะวันตกเช่ือว่า อาการทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทีม่นุษย์แสดงออกเป็น
พฤติกรรมล้วนสําเร็จมาจากกระบวนทัศน์ซึ่งก็คือที่เก็บความคิดที่ลึกทีสุ่ด ถ้ามนุษย์ไม่มีรปูแบบของ
ความคิดยึดอยู่เลย จะแสดงพฤติกรรมออกมาไม่ได้เลย นักปรัชญาตะวันตกสรุปว่า ไม่ว่าคนคนหน่ึงจะ
คิดในเรื่องอะไร เรื่องน้ัน ๆ จะต้องจัดลงในกระบวนทัศน์ (Paradigm) ๕ อย่าง หรือความเช่ือไม่อย่าง
ใดก็อย่างหน่ึง ดังน้ี 

                                           
๓กานต์สินี จันทร์วิภาดิลก, “การศึกษาวิเคราะห์ระบบวิธีคิดเพ่ือการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสน์”, 

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน้า ๕๓. 
๔มุกดา ศรียงค์ และคณะ, จิตวิทยาท่ัวไป, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๕๓), หน้า ๘-๑๒. 
๕กานต์สินี จันทร์วิภาดิลก, อ้างแล้ว หน้า ๕๔. 
๖กานต์สินี จันทร์วิภาดิลก. อ้างแล้ว หน้า ๕๓. 



๑๗ 
 

 ๑ เช่ืออํานาจเบ้ืองบน คือ เช่ือว่ามีอํานาจเบ้ืองบนคอยกํากับความเป็นไปของธรรมชาติ แต่
ไม่รู้ว่าเป็นอะไร นักปราชญ์เรียกพฤติกรรมน้ีว่ามาจากความคิดยุคดึกดําบรรพ์ เป็นความคิดที่ยังไม่มี
ปัญญาวิวัฒนาการเลย 
 ๒ เช่ือเทพเจ้า คือ เช่ือในเทพเจ้า เทวดา สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ฯลฯ จึงต้องเอาใจด้วยการอ้อนวอน
ขอ เพ่ือว่าจะได้ช่วยเหลือมนุษย์ ซึ่งเป็นความเช่ือที่เกิดในยุคโบราณ 
 ๓ เช่ือศาสดา ซึ่งเป็นผู้ต้ังลัทธหรือศาสนา เช่น เกิดพระเยซูเจ้าขึ้น และให้คําสอนว่า พระ
เจ้าสร้างโลกตามกฏเกณฑ์ เพ่ือบันดาลความสุขทุกข์ให้มนุษย์ มนุษย์แม้จะมีความสุขในโลก ก็สู้
ความสุขที่อยู่เบ้ืองบนไม่ได้ มนุษย์ควรสละสุขในโลกน้ีเพ่ือความสุขถาวรในเบ้ืองบน ซึ่งเป็นความเช่ือที่
เกิดในยุคกลาง 
 ๔ เช่ือวิทยาศาสตร์ คือ เช่ือว่าวิทยาศาสตร์จะสามารถช่วยให้มนุษย์มีความสุขได้ เกิดขึ้นใน
ยุคสมัยใหม่ 
 ๕ เช่ือการแบ่งปันความรู้ เรียกว่ากระบวนทัศน์หลังนวยุค (Post Modern) หรือหลังยุค
สมัยใหม่ ซึ่งเช่ือว่าจักวาลไม่มีกฏที่ตายตัว ความจริงในโลกน้ีมีมากมายจนคนคนเดียวไม่มีทางรู้ความ
จริงได้ทั้งหมด การค้นพบความจริงอันหน่ึงเป็นเพียงต้นเหตุเพ่ือการแสวงหาความจริงที่ลึกซึ้งต่อ ๆ ไป 
ดังน้ันมนุษย์จึงจําเป็นต้องแบ่งปันและประสานความรู้ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน๗ 
 ทั้งหมดนี้คือมุมมองในเรื่อง กระบวนทัศน์ความคิดมนุษย์ (Paradigm) ของนักปรัชญา
ตะวันตก ซึ่งมองว่ามีวิวัฒนาการมาตามยุคตามสมัยและฝังรากลึกอยู่ในสัญชาตญาณการสนองความ
ต้องการของมนุษย์ คือ ความสุข ซึ่งเมื่อร่องความคิดใดไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
มนุษย์ได้ “ก็จะถูกพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Paradigm Force) ไม่วิธีใดก็วิธีหน่ึง”๘ และ
ในปัจจุบันชาวตะวันตกก็ยังพยายามท่ีจะแสวงหากระบวนทัศน์ทางความคิดที่สามารถจะช่วยสร้าง
ความสุขให้แก่มวลมนุษยชาติจึงเกิดปรัชญาหลังนวยุค แต่ก็ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ “ปรัชญาตะวันตก เริ่มจากกระบวนทัศน์ดึกดําบรรพ์จนถึงกระบวนทัศน์หลังนวยุค ต่างมีฐาน
มาจาก ตัวกู-ของกู ปราศจากร่องรอยที่จะรื้อถอนตัวกู การวิวัฒน์เป็นเพียงแต่พยายามยักย้ายตัวกู-
ของกูออกไปหลายรูปแบบ ไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่เป็นแฟช่ันทุกชนิด”๙ ความเห็นแก่ตัวจึงเป็นสาเหตุ
หลักของที่สร้างความวุ่นวายให้แก่โลกที่ต้องหาวิธีแก้ไข ซึ่งต้องเข้าใจเรื่องความคิดให้ชัดเจนเพราะ
เป็นต้นเหตุของความเห็นแก่ตัว 
 

๒.๑.๓  ความหมายของการคิด	
 ได้มีนักจิตวิทยาตะวันตกหลายท่านได้ให้ความหมายของการคิดไว้ ดังน้ี 

                                           
๗ไพเราะ ทิพยทัศน์, อิทัปปัจจยตา อํานาจสูงสุดของธรรมชาติ, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๗), 

หน้า ๓๘-๓๙. 
๘สุเชาวน์ พลอยชุม และ สุวิญ รักสัตย์, สารัตถะวิชาการพุทธปรัชญา, (นครปฐม : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๕), หน้า ๒๗๘. 
๙ไพเราะ ทิพยทัศน์, อิทัปปัจจยตา อํานาจสูงสุดของธรรมชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๔๙. 



๑๘ 
 

 ๑ การคิดเป็นกระบวนการทางสมอง นักจิตวิทยาที่มีความเช่ือเช่นน้ี ได้แก่ Dewey, 
Hilgard, Hudgins, Ennis & Norris เป็นต้น๑๐ มี ๒ ลักษณะ คือ การคิดอย่างไม่มีจุดหมาย และการ
คิดแบบมีจุดหมาย๑๑ 
 ๒ การคิดเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งเร้า เช่น เมื่อมีการกระตุ้นประสาทการรับรู้จากสิ่งแวดล้อมและ
สมองเลือกรับรู้การกระตุ้นน้ัน (Dewey) หรือเกิดจากความรู้สึกสงสัย เกิดปัญหาหรือพยายามท่ีจะ
แก้ปัญหาน้ันเพ่ือช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และเผชิญกับปัญหาน้ันได้เป็นอย่างดี 
(Hudgins) หรือเป็นการคิดที่นําไปสู่เป้าหมายโดยตรงหรือคิดค้นข้อสรุปอันเป็นคําตอบสําหรับการ
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาสิ่งใดสิ่งหน่ึง (Ennis & Norris)๑๒ 
 ๓ การคิด คือ ทักษะสําหรับการลงมือปฏิบัติภายใต้สติปัญญาที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่
กําลังเผชิญอยู่ และเป็นสิ่งที่สอนได้และพัฒนาได้๑๓ 
 จะเห็นได้ว่า นักจิตวิทยาชาวตะวันตกมองว่า การคิดเป็นกระบวนการทํางานของสมอง 
ดังน้ัน จึงให้ความสนใจศึกษาเรื่องสมองและกระบวนการทํางานของสมองเป็นอย่างมากเพ่ือนําความรู้
มาพัฒนาสมองเพ่ือให้เกิดทักษะในการคิด 
 ในส่วนของนักการศึกษาของไทย ดร.ทิศนา แขมมณี ได้ให้ความหมายของความคิดไว้ว่า 
การคิดเป็นกระบวนการทางสมองในการจัดกระทํากับข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่รับเข้ามา การคิดเป็น
กระบวนการทางสติปัญญาของบุคคล (cognitive process) ที่บุคคลใช้ในการสร้างความหมาย ความ
เข้าใจในสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับจากประสบการณ์ การคิดมีลักษณะเป็นกระบวนการหรือวิธีการ 
ไม่ใช่เน้ือหาที่บุคคลหน่ึงสามารถถ่ายทอดให้อีกบุคคลหน่ึงได้โดยง่าย การคิดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ให้ความหมาย ความเข้าใจเนื้อหาสาระต่าง ๆ ดังน้ัน การคิดจึงเป็นเรื่องหรืองานเฉพาะตน ที่บุคคลผู้
เรียนรู้จะต้องดําเนินการเอง ไม่มีผู้ อ่ืนใดที่จะทําแทนได้ แต่บุคคลรวมทั้งสภาพแวดล้อมและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ สามารถช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดการคิดและการเรียนรู้ การคิดมีความสําคัญ
อย่างย่ิงเน่ืองจากการคิดเป็นปัจจัยภายในที่สําคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการกระทําและการ
แสดงออก๑๔ 
 สรุปได้ว่า นักจิตวิทยาและนักการศึกษาของไทยมีความเช่ือว่า การคิดเป็นกระบวนการทาง
สมอง ในการจัดการกับข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่รับเข้ามา เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของบุคคล เพ่ือใช้
ในการแก้ปัญหา วางแผน หรือการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลสําคัญ
ต่อการกระทําและการแสดงออก เป็นเรื่องที่สามารถสอนและพัฒนาได้ 

                                           
๑๐ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, การพัฒนาการคิด, พิมพ์คร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : ๙๑๙๑ เทคนิคพร้ินต้ิง, 

๒๕๕๖), หน้า ๓. 
๑๑ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๗-๘. 
๑๒ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๓. 
๑๓เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน, สุดยอดทักษะการคิด, แปลโดย กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, (กรุงเทพมหานคร : 

แอคทีฟ พร้ินท์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๕-๒๑. 
๑๔ทิศนา แขมมณี, “การพัฒนากระบวนการคิด : แนวทางท่ีหลากหลายสําหรับครู”, ในศาสตร์การคิด, 

รวบรวมและจัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, (กรุงเทพมหานคร : DPU Coolprint มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, ๒๕๕๘). หน้า ๒๑๑.  



๑๙ 
 

๒.๑.๔  การพฒันาการคิด	
 จากแนวความคิดที่เช่ือว่า การคิดสามารถสอนได้และพัฒนาได้ จึงเกิดวิธีคิดตามเน้ือหา
หลักสูตรขึ้น ซึ่งคิดค้นขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการคิดที่คนเราสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วยหลักสูตรการคิดย่อย ๆ เช่น “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytic Thinking) การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) 
การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) การคิดเชิง
ระบบ (Systematic Thinking)”๑๕ เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะและวัตถุประสงค์ของการใช้ที่แตกต่างกัน 
ดังน้ี 
 ๑ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หรือ การคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง 
กระบวนการใช้ความรู้และสติปัญญาของเราในการให้ได้มาในการพิจารณาประเด็นใดประเด็นหน่ึง
อย่างมีเหตุผลและสมเหตุสมผล โดยท่ีสามารถระบุและเอาชนะปัจจัยอุปสรรคขัดขวางจํานวนมากท่ี
อาจทําให้การคิดปราศจากเหตุผล (Rational Thinking) ไปได้๑๖ 
 ๒ การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytic Thinking) เป็นความสามารถในการมองเห็นรายละเอียด
และแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ และจัดเป็นหมวดหมู่ เพ่ือค้นหาความจริง ความสําคัญ 
แก่นแท้ องค์ประกอบหรือหลักการของเร่ืองน้ัน ๆ สามารถอธิบาย ตีความได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเห็น
ความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงของสิ่งต่าง ๆ ว่าเก่ียวพันกันอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผล 
และที่เป็นอย่างน้ันอาศัยหลักการใด จนได้ความคิดเพ่ือนําไปสู่การสรุป การประยุกต์ใช้ ทํานายหรือ
คาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง๑๗ 
 ๓ การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
พิจารณาเทียบเคียงความเหมือนและหรือความแตกต่างระหว่างสิ่งหน่ึงกับสิ่งอ่ืน ๆ รวมท้ัง
ความสามารถในการเปรียบเปรยสิ่งหน่ึงเป็นอีกสิ่งหน่ึง เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตอบสนอง
เป้าหมายท่ีต้องการ๑๘ วัตถุประสงค์ของการคิดเชิงเปรียบเทียบ คือ เพ่ือช่วยให้เห็นความต่างในความ
คล้าย เพ่ือลดความผิดพลาดในการอ้างเหตุผลเปรียบเทียบ ช่วยให้พบข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ เพ่ือ
ทําให้เข้าใจตรงกันในมาตรฐานที่แตกต่าง เพ่ือช่วยลดเวลาในการอธิบาย เพ่ือจูงใจให้เกิดการคล้อย
ตาม เพ่ือจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ๑๙ 
 ๔ การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis-Type Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดที่
ดึงองค์ประกอบต่าง ๆ มาหลอมรวมหรือถักทอภายใต้โครงร่างใหม่อย่างเหมาะสมตรงตาม

                                           
๑๕ลักขณา สริวัฒน์, การคิด, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๔-๓๑. 
๑๖บรรจง อมรชีวิน, สอนให้คิด, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๙. 
๑๗บลูมและคณะ, อ้างใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, หน้า ๗๐. 
๑๘เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, การคิดเชิงเปรียบเทียบ, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, 

๒๕๔๙), หน้า ๑๔. 
๑๙เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, เร่ืองเดียวกัน, ๑๘-๒๙. 



๒๐ 
 

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การคิดเชิงสังเคราะห์จะเกิดขึ้นเมื่อเราจําเป็นต้องหาทางเลือกใหม่ หรือต้องการ
ทําสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยทํามาก่อน หรือต้องการหาข้อสรุปที่กระจัดกระจายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง๒๐ 
 ๕ การคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking) หมายถึง ความสามารถในการประสาน
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เก่ียวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้อย่างไม่ขัดแย้ง เพ่ือสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
เรื่องน้ัน ทําให้เราเข้าใจ “แก่น” หรือต้นแบบของสิ่งน้ัน ช่วยเพ่ิม “เลนส์” ในการมองโลก เพ่ิมความรู้
ใหม่ เข้าใจสิ่งใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น๒๑  
 ๖ การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการเช่ือมโยง
ข้อมูลข่าวสาร มุมมองหรือแนวคิดที่แยกส่วนหรือมีความแตกต่างกัน ให้เข้ากับเร่ืองที่เป็นแกนหลักได้
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เรื่องที่เป็นแกนหลักน้ันสมบูรณ์และมีเอกภาพ๒๒ วัตถุประสงค์ของการคิดเชิง
บูรณาการ เพ่ือ ช่วยลดความผิดพลาดในการคิดไม่ครบ ลดความซ้ําซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากร ช่วย
ให้เราสามารถแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ ช่วยให้เราเป็นคนใจกว้าง ช่วยจัดการความขัดแย้ง๒๓ 
 ๗ การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการฉายภาพ
แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้หลักการคาดการณ์ที่เหมาะสม๒๔ 
 ๘ การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึง การขยายขอบเขตความคิดออกไป
จากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพ่ือค้นหาคําตอบที่ดีที่สุดให้กับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น๒๕ 
 ๙ การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) หมายถึง การนําบางสิ่งมาใช้ประโยชน์โดย
การใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวะที่เฉพาะเจาะจง๒๖ 
 ๑๐ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการกําหนด
แนวทางที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่างๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ๒๗ 
 ๑๑ การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) การคิดเชิงระบบ มีพัฒนาการมาจากทฤษฎี
กระบวนระบบ (System Theory) เริ่มต้นจากการต้ังข้อสันนิษฐาน (Thesis) แล้วมีข้อขัดแย้งของ

                                           
๒๐เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, การคิดเชิงสังเคราะห์, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, 

๒๕๔๙), หน้า ๑๖-๑๘. 
๒๑เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, การคิดเชิงมโนทัศน์, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, 

๒๕๔๙), หน้า ๖๔-๗๒. 
๒๒เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, การคิดเชิงบูรณาการ, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย

,๒๕๔๙), หน้า ๒๔. 
๒๓เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๓๒-๔๑. 
๒๔เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, การคิดเชิงอนาคต, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, 

๒๕๔๙), หน้า ๒๖. 
๒๕เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, การคิดเชิงสร้างสรรค์, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, 

๒๕๔๕), หน้า ๑๔. 
๒๖เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, การคิดเชิงประยุกต์, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย

,๒๕๔๙), หน้า ๒. 
๒๗เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, การคิดเชิงกลยุทธ์, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, 

๒๕๔๙), หน้า ๒๒. 



๒๑ 
 

สันนิษฐานน้ันเกิดขึ้น (Antithesis) แต่ก็ไม่ถูกทั้งหมด จึงเกิดการสังเคราะห์ (Synthesis) สิ่งใหม่ และ
สิ่งเหล่าน้ีก็พัฒนาไปเรื่อย ๆ เมื่อความรู้ต่าง ๆ พัฒนาขึ้นไปได้เรื่อย ๆ จึงทําให้ค้นพบว่า สรรพสิ่งล้วน
เคลื่อนไหว ไม่หยุดน่ิง และมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงถึงกันหมด๒๘ 
 การคิดตามเน้ือหาหลักสูตรทั้งหมดน้ี เป็นรูปแบบของการคิดเพ่ือนําไปพัฒนาต่อยอด
ความคิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการพัฒนาการคิดไปตามวัตถุประสงค์ของเน้ือหาหลักสูตร 
 

๒.๑.๕ ประโยชน์ของการคดิ	
 ความคิดเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเป็นตัวกําหนดความเป็นไปของมนุษย์ทั้งดีและไม่ดี และเป็น
สิ่งที่สามารถพัฒนาได้ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่ กล่าวว่า “ความคิดเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ จากการ
อบรม จากการเรียนรู้และการฝึกฝน”๒๙ ทักษะการคิดน้ี หากได้รับการพัฒนา ผลจากการฝึกให้คิดจะ
ช่วยให้เกิดประโยชน์ได้หลายประการ ดังน้ี 

๑ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ มีหลักการและเหตุผล ผลงานที่ได้รับมีคุณภาพ 
๒ สามารถพิจารณาสิ่งต่าง ๆ และประเมินผลงานโดยใช้หลักเกณฑ์อย่างสมเหตุสมผล 
๓ สามารถประเมินตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
๔ รู้จักแสวงหาเลือกความรู้และรับประสบการณ์ที่มีคุณค่า มีความหมายและเป็นประโยชน์ 
๕ ได้ฝึกทักษะจากการทํางาน การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
๖ มีความรู้ความสามารถ มีกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบข้ันตอนนับต้ังแต่การ

กําหนดเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ค้นคว้าความรู้ ทฤษฎี หลักการ ต้ังข้อสันนิษฐาน 
ตีความหมาย และลงบทสรุป 

๗ ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาและสื่อความหมาย 
๘ เกิดความสามารถในการคิดอย่างชัดเจน คิดอย่างถูกต้อง คิดอย่างแจ่มแจ้ง คิดอย่าง

กว้างขวาง คิดไกล คิดอย่างลุ่มลึก และคิดอย่างสมเหตุสมผล 
๙ ทําให้เป็นผู้มีปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความ

เมตตากรุณา และเป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคม 
๑๐ มีทักษะและความสามารถในการอ่าน เขียน ฟัง พูด และมีทักษะการสื่อสารกับผู้อ่ืนได้

เป็นอย่างดี 
๑๑ พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองในสถานการณ์ที่โลกมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
๑๒ เป็นประโยชน์ต่อการดํารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ในภาวะปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ 

กล่าวคือ เป็นภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตในสังคมที่ยุ่งยากซับซ้อนได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาที่หลากหลายสามารถเผชิญกับ
ปัญหาได้อย่างเข้มแข็ง เป็นเคร่ืองมือในการเลือกและตัดสินใจในภาวะการณ์ต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบันที่

                                           
 ๒๘ปิยนาถ ประยูร, System Thinking วิธีคิดกระบวนระบบ, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : พิสิษฐ์
ไทยออฟเซต, ๒๕๔๘), หน้า ๒๒. 
 ๒๙เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕. 



๒๒ 
 

ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นเคร่ืองมือในการแข่งขันและต่อสู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ๓๐ 

สรุปได้ว่า ความคิดเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ พัฒนาได้ เมื่อพัฒนาแล้วก็จะเกิด
ประโยชน์แก่ชีวิต ทั้งในด้านสติปัญญาและการดําเนินชีวิต  

 
๒.๒  ความหมายและประโยชน์ของความคิดเชิงบวก 
 ถึงแม้มนุษย์จะพยายามค้นหาวิธีคิดต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้มนุษย์พบกับความสําเร็จและ
ความสุข แต่มนุษย์จํานวนมากก็ยังมีความทุกข์อยู่ จึงมีผู้เสนอเทคนิคการคิดเชิงบวก (Positive 
Thinking) เพ่ือกําจัดความคิดลบและเสริมสร้างความคิดบวก เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
เช่ือว่าเมื่อประสบความสําเร็จแล้วจะทําให้มีความสุข ซึ่งจะได้กล่าวถึง รายละเอียดของความคิดเชิง
บวกต่อไปดังน้ี 
 

๒.๒.๑ ความหมายของความคิดเชิงบวก	
 ได้มีนักคิด นักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้ความหมายของการคิดเชิงบวกไว้ ดังน้ี 
 นอร์แมน วินเซนต์ พีล กล่าวว่า การคิดในแง่บวก เป็นการมองเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยรับรู้ว่า
ชีวิตมีทั้งดีและไม่ดี แต่เป็นการดีกว่าที่จะเน้นแต่สิ่งที่ดี และเมื่อคุณทําเช่นน้ัน สิ่งที่ดีจะเพ่ิมขึ้น๓๑ 
 จอห์น ลี บอชแมน กล่าวว่า การคิดเชิงบวก เป็นการคิดในแง่ดี และเป็นประโยชน์ ซึ่งนําไป
สู่ความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จ โดยจะเน้นให้ฝึกคิด ฝึกพูด แสดงความรู้สึก และแสดง
พฤติกรรมไปในทิศทางบวก ทําให้สามารถปรับตัวได้ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข๓๒ 
 อลิส พอตเตอร์ กล่าวว่า การคิดเชิงบวก เป็นกระบวนการคิดที่ทําให้เรามีความสุข เกิด
ความกระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี มีพลังที่จะกระทําสิ่งต่าง ๆ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน มีสุขภาพที่ดี
ขึ้น และส่งผลทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตด้วย๓๓ 
 เวรา ไพฟ์เฟอร์ กล่าวว่า “การคิดแง่บวก เป็นการโน้มน้าวจิตใต้สํานึกไปในทางที่ดี โดย
เลือกป้อนความคิดในแง่บวกใหม่ ๆ ให้แก่จิตสํานึกของเราซ้ําแล้วซ้ําเล่าโดยต้ังใจ เพราะความคิดที่
เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะฝังรากลึกลงไปในจิตใต้สํานึก แล้วจะเปลี่ยนให้เกิดพฤติกรรมในแง่บวก”๓๔ 
 เวนเทรลลา กล่าวว่า “การคิดในแง่บวกหมายถึง ประสิทธิภาพท่ีเรามีอยู่แต่เดิมในการ
สร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่เราต้องการด้วยการคิดในแง่บวก การมีความเช่ือในความเป็นไปได้ แม้ว่าข้อเท็จ

                                           
๓๐ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, อ้างแล้ว, หน้า ๕-๖. 
๓๑นอร์แมน วินเซนต์ พีล, มหัศจรรย์แห่งการคิดบวก, แปลโดย เอกชัย อัศวนฤนาท, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์ต้นไม้, ๒๕๔๘), หน้า ๘. 
๓๒Baughman, John Lee, Beyond Positive Thinking : The Greatest Secret Ever Told, (New 

York : Harper & Row, 1974), p 76. 
๓๓Potter, Alice, Putting the Positive Thinker to Work : 21 Ways 21 Days to a Happy, 

Fullfilling, Successful Life, (New York : Berkley Books, 1998), p 6. 
๓๔เวรา ไพฟ์เฟอร์, คิดแง่บวก, แปลโดย นุชจรีย์ ชลคุป, (กรุงเทพมหานคร : บลิส พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘), หน้า 

๒๗-๒๘. 



๒๓ 
 

จริงจะดูเหมือนว่าพยายามช้ีวัดไปในทางตรงกันข้ามก็ตาม มีความเก่ียวข้องกับการสร้างทางเลือกที่
สร้างสรรค์ และการต่อสู้กับปัญหาอย่างไม่ลดละ”๓๕่ 
 อิงลิช กล่าวว่า “การคิดเชิงบวกเป็นการมองโลกในแง่ดี ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง 
สามารถแก้ปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานั้นขึ้นอีกได้ โดยไม่ยึดติดกับประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ดี 
และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์”๓๖ 
 Remez Sasson กล่าวว่า “การคิดเชิงบวกเป็นทัศนคติทางอารมณ์และจิตใจที่มุ่งเน้นด้าน
ที่สดใสของชีวิตและคาดหวังผลในเชิงบวก”๓๗ 
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ กล่าวว่า “การคิดเชิงบวก คือ การมีมุมมองต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในแง่ดี โดยไม่ขึ้นกับสถานการณ์น้ันว่าเป็นเช่นไร”๓๘ 
 วิทยา นาควัชระ กล่าวว่า “การคิดเชิงบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี ทําให้มีกําลังใจ ไม่
กังวล ไม่ทุกข์ มีความรักมนุษย์ จะเป็นคนอารมณ์ดี มั่นคง มีความมั่นใจในตนเองอย่างสร้างสรรค์ มี
กําลังใจต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคเสมอ และมักจะมีความสุขมากกว่าคนทั่ว ๆ ไปด้วย”๓๙ 
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิระเมธี) กล่าวว่า “ความคิดเชิงบวกหมายถึง การคิดของคน
ที่มองโลกเชิงบวก เมื่อเจอทุกข์หนักหนาสาหัส กลับพลิกเอาความทุกข์น้ันมาสอนตัวเอง เราจึงต้อง
เรียนรู้ที่จะมองสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นบวก”๔๐ 
 นํ้าเพียง เพียงบุญ กล่าวว่า “การที่เราคิดในแง่ดี คือไม่คิดในแง่ร้ายที่ทําร้ายตนเองหรือผู้อ่ืน 
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ก็สามารถจัดการได้เป็นอย่างดี เพราะ
มีความคิดเชิงบวกอยู่เสมอ”๔๑ 
 สรพล สุขทรรศนีย์ กล่าวว่า “คนที่มีธรรมชาติแห่งความคิดเป็นบวก สามารถมองเห็นประ
โยชน์ เห็นความดี เห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ แห่งธรรมชาติอย่างไม่มีขีดจํากัด คลื่นพลังทางบวกเป็น
คลื่นพลังแห่งการสร้างสรรค์ การมองโลกในแง่ดี การมีเมตตา ก็จะรวมตัวกัน ก่อให้เกิดความสุข สงบ 
สมบูรณ์แก่ทุกชีวิตในสังคมได้ในที่สุด”๔๒ 

                                           
๓๕สก็อตต์ ดับเบิลยู. เวนเทรลลา, อานุภาพแห่งความคิดเชิงบวกในโลกธุรกิจ, แปลโดย วิทยา พลายมณี, 

(กรุงเทพมหานคร : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส, ๒๕๔๕), หน้า ๓๙. 
๓๖English Martin, How to Feel Great About Yourself and Your Life : A Step by Step Guide 

to Positive Thinking, (New York : AMACOM, 1992), p 16 
๓๗Remez Sasson, “The Power of Positive Thinking”, สืบค้นเม่ือ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙, จาก

https://www.successconsciousness.com/index_000009.htm 
๓๘เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, ชีวิตคิดบวกสไตล์ ดร. แดน, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, ๒๕๕๖), 

หน้า ๑๐. 
๓๙วิทยา นาควัชระ, อยู่อย่างสง่า, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๙, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาตนเองและนักบริหาร

, ๒๕๔๗), หน้า ๔๓-๔๔. 
๔๐พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, เคล็ดลับความสุข, (กรุงเทพมหานคร : ทําทันที, ๒๕๕๘), หน้า ๗๗. 
๔๑น้ําเพียง เพียงบุญ, คิดบวก ชีวิตบวก เทคนิคคิดดี มีความสุข พบความสําเร็จ, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : Feel good Publishing, ๒๕๕๙), หน้า ๙. 
๔๒สรพล สุขทรรศนีย์, ภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันทางจิต, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓๓. 



๒๔ 
 

 อ้อม ประนอม กล่าวว่า “การคิดเชิงบวก เป็นการมองในแง่ดีและเป็นไปได้ โดยเป็นคนที่มี
หลายมุมมอง ไม่มีความคิดคับแคบ เพราะทุกสิ่งมีสองด้านเสมอ เราต้องหาความคิดที่ดีใส่ตนเอง 
บุคคลที่มีความคิดเชิงบวกน้ัน จะรู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ให้เป็นคนอ่อนไหวง่ายเกินไป เป็นคนเปิดเผย 
ชอบสังคม ไม่เป็นคนเก็บตัว และให้โอกาสบุคคลที่ผิดพลาด เพ่ือให้เขามีโอกาสปรับตัว ชีวิตก็จะไม่
ทุกข์มากนัก”๔๓ 
 จากการให้ความหมายของความคิดเชิงบวกของนักคิดและนักจิตวิทยาดังกล่าว สรุปได้ว่า 
ความคิดเชิงบวก หมายถึง ๑) คิดเพ่ือให้เกิดสิ่งดี ๆ เพ่ิมขึ้น ๒) คิดในแง่ดี ๓) คิดแล้วมีความสุข ๔) คิด
เพ่ือให้เกิดสํานึกในทางดี ๕) คิดในทางสร้างสรรค์และสู้ปัญหา ๖) คิดแบบมองโลกในแง่ดี ๗) คิดเพ่ือ
ความสดใสของชีวิตและเพ่ือผลในเชิงบวก 
 ซึ่งสามารถสรุปความหมายของความคิดเชิงบวกได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ ๑) คิดในแง่ดี ๒) 
คิดเพ่ือให้เกิดผลดี ๓) คิดให้เกิดสํานึกในทางดี 
 

๒.๒.๒ ประโยชน์ของความคิดเชงิบวก	
  ได้มีนักจิตวิทยารวมทั้งผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการคิดเชิงบวกไว้ ดังน้ี 
 ๑. ประโยชน์ต่อสุขภาพและการจัดการกับปัญหาที่ยาก  
 จากการวิจัยของ มาโยคลีนิค (Mayo Clinic) ช้ีให้เห็นถึงผลดีของการคิดบวกที่มีต่อสุขภาพ 
๗ ประการ คือ 
  ๑) ช่วยให้มีอายุยืนยาว (Increased life span) 
  ๒) ช่วยลดอัตราการเป็นโรคซึมเศร้า (Lower lates of depression) 
  ๓) ช่วยลดระดับของความโศกเศร้า (Lower levels of distress) 
  ๔) ช่วยต่อต้านไข้หวัดได้ดี (Greater resistance to the common cold) 
  ๕) ช่วยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (Better psychological and physical 
well-being) 
  ๖) ลดความเสี่ยงตายจากการเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Reduced 
risk of death from cardiovascular disease) 
  ๗) มีทักษะความสามารถจัดการปัญหาที่ยาก และในเวลาที่ตึงเครียดได้ดีกว่า (Better 
coping skills during hardships and times of stress)๔๔ 
 ๒. ประโยชน์ต่อความสําเร็จและสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
 ประโยชน์ของการคิดเชิงบวกนอกจากทําให้มีสุขภาพจิตดี ลดภาวะซึมเศร้า โรคประสาท 
และทําให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังทําให้ประสบความสําเร็จในทุก ๆ ด้าน ทําให้มีสัมพันธภาพ

                                           
๔๓อ้อม ประนอม, พลังคําสู่พลังใจ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์คํา, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๐-๑๒๑. 
๔๔มาโยคลีนิค, อ้างใน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, ชวิีตคิดบวก สไตล์ ดร. แดน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐. 



๒๕ 
 

กับผู้อ่ืนได้ดีกว่าคนที่มองโลกในแง่ลบ เน่ืองจากคนที่มองโลกในแง่บวก จะให้อภัยความผิดของผู้อ่ืน 
และพร้อมที่จะสร้างสัมพันธภาพกับคนอ่ืนได้ยืนยาว๔๕ 
 ๓. ทําให้มีความสุขได้ง่าย 
 คนที่คิดทางบวกจะเกิดความสุขได้ง่าย รู้สึกดี ๆ กับตัวเองและคนอ่ืน ลดความเครียด พอใจ
กับงาน ทํางานร่วมกับคนอ่ืนได้ดี พอใจชีวิตตนเองและคนอ่ืน ทําให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเปิด
ใจได้มาก เกิดมิตรภาพและความรักได้ง่าย รับข้อมูลได้มากขึ้น เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้ ที่
สําคัญจะสามารถมองเห็นสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นใหม่ ๆ ได้เสมอ ๆ ซึ่งคนธรรมดาหรือคนท่ีคิดทางลบจะ
มองไม่เห็นสิ่งเหล่าน้ีเลย๔๖ 
 ๔. เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 คนที่คิดบวกทําบวกจะมีทัศนคติมีมุมมองของชีวิตที่แตกต่างจากคนท่ีคิดลบอย่างสิ้นเชิง 
บุคคลเหล่าน้ีมักจะมีคลื่นสมองต่ําอยู่เสมอ มีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองและผู้อ่ืน มีความสุข สามารถ
เปลี่ยนวิกฤติให้กลายเป็นโอกาสและสามารถเปลี่ยนโอกาสให้กลายเป็นโอกาสทอง ทุกวินาทีเป็นสิ่งที่
มีคุณค่าที่จะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือผู้อ่ืน๔๗ 
 ๕. เป็นประโยชน์ต่อการทํางานและการอยู่ในสังคม 
 ลักษณะนิสัยและทัศนคติเชิงบวก ช่วยให้คนประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ไม่กลัว
การเผชิญความยุ่งยาก ปัญหาที่ซับซ้อน เห็นคุณค่าและสนุกสนานในการคิดหาทางแก้ปัญหา คิดต่อ
จากสิ่งที่คนอ่ืนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ นําไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิมเสมอ สามารถนําสิ่งที่ดู
เหมือนไม่มีประโยชน์มาใช้ประโยชน์ได้ อันจะช่วยนําเราไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ และช่วยให้เรา
ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น ส่วนผลดีต่อการอยู่ในสังคมน้ัน การคิดเชิงบวกช่วยให้เราเป็น
คนที่ดูฉลาดและน่าเช่ือถือ ช่วยพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน มีอิทธิพลในการสร้างแรงบันดาลใจและจูง
ใจผู้อ่ืน สามารถพูดให้กําลังใจผู้อ่ืนให้เกิดความเช่ือมั่นว่าทําได้ สามารถเผชิญกับภาวะคับขันได้อย่าง
มั่นคงและเข้มแข็ง ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดี สามารถใช้สติปัญญาและควบคุมอารมณ์ตนเองใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทําให้คนที่คิดบวกมักจะทําหน้าที่เป็นผู้นําในการแก้ปัญหา และให้
กําลังใจคนอ่ืน ๆ ที่อยู่ในภาวะสิ้นหวัง ท้อแท้ให้มีกําลังใจขึ้น๔๘ 
 ๖. เป็นประโยชน์ต่อสติปัญญา 
 ความคิดเชิงบวกเป็นพ้ืนฐานของการสร้างสติปัญญาให้คนเรา เกิดการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ออกมาในรูปแบบของการทําลายตนเอง หรือต่อสู้ก้าวร้าวทําลาย
กันและกัน และในขณะเดียวกันความคิดเชิงบวกจะเป็นจุดเริ่มต้นของความริเริ่มสร้างสรรค์ คิด 
ประดิษฐ์ ค้นคว้า หาแนวทางที่ส่งผลออกมาในรูปสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์สุข เพราะการคิดที่ดีเชิง

                                           
๔๕สุมาลี พ่ัวชู, “การศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดสังเคราะห์และการมองโลกในแง่ดีของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นท่ี ๓ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๓”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗), หน้า ๓๕. 

๔๖วิทยา นาควัชระ, วิธีคิดให้ชีวิตเป็นสุข, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนพับลิชชิ่ง, 
๒๕๔๘), หน้า ๔๙. 

๔๗เกียรติวรรณ อมาตยกุล, คิด-ทํา ด้านบวก, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๘๓-๘๘. 
๔๘เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, ชีวิตคดิบวก สไตล์ ดร.แดน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑-๒๒. 



๒๖ 
 

บวก จะทําให้เกิดความรู้สึกไปทางบวก ย่อมจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่ดี ส่งผลให้ทั้งตนเองและ
สังคมรอบข้างมีความสุขได้๔๙ 
 สรุปได้ว่า ประโยชน์ของความคิดเชิงบวก มีดังน้ี 
  ๑. ทําให้สุขภาพดีและมีความสุข 
  ๒. แก้ปัญหาได้ เกิดความสําเร็จ การทํางานดีขึ้น 
  ๓. มีสัมพันธภาพที่ดี อยู่ในสังคมได้ดี 
  ๔. เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาสติปัญญา 
 
๒.๓  แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับความคิดเชิงบวก 
 ในหัวข้อน้ี จะได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการคิดเชิงบวก จากแนวคิดของนักจิตวิทยาทั้ง
ตะวันตกและตะวันออก และปัญหาของการคิดเชิงบวกที่พบ เพ่ือจะได้นําแนวคิดและปัญหาของการ
คิดเชิงบวกนําไปบูรณาการกับความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นต่อไป 
ดังน้ี 
 

๒.๓.๑ องค์ประกอบของความคิดเชิงบวก	
 ได้มีนักจิตวิทยาชาวตะวันตกหลายท่าน ได้กล่าวถึงเคล็ดลับและเทคนิคการคิดเพ่ือ
เสริมสร้างความคิดเชิงบวกไว้ ดังน้ี 
 นอร์แมน วินเซนต์ พีล (Norman Vincent Peale)๕๐ ได้กล่าวถึงความคิดเชิงลบที่ต้อง
กําจัดเพราะมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความคิดว่าตนเองมีปมด้อยหรือด้อยค่า ความ
โกรธ ความเกลียด ความเคียดแค้น ความประสงค์ร้าย ความอิจฉา และความอาฆาต โดยต้อง
เสริมสร้างความคิดเชิงบวกให้มีในตน ความคิดบวกที่สําคัญคือ ความเช่ือมั่น เขากล่าวว่า “ความ
เช่ือมั่นจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จ เน่ืองจากทัศนคติที่มีในจิตใจเช่นน้ีเป็นสิ่งสําคัญ” โดยมีเทคนิคที่ช่วย
ให้เกิดความคิดเชิงบวกดังน้ี 
  ๑. เช่ือมั่นในตนเอง เช่ือมั่นในในความสามารถของตนเอง เช่ือมั่นในพลังของตัวเอง
อย่างมีเหตุผล 
  ๒. ใจที่สงบสร้างพลัง พยายามปรับปรุงตนเองให้มีความคิดที่ผ่อนคลายและยอมรับ
ความสงบอันเป็นของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้า โดยการฝึกทําใจให้ว่าง ปล่อยวางอารมณ์อยู่เสมอ ฝึกทํา
ใจให้ปราศจากความกลัว ความเกลียด ความไม่มั่นคง ความเสียใจ และความรู้สึกผิด จงพูดถึง
ความสุขและการมองโลกในแง่ดี 
  ๓. รักษาพลังงานให้คงที่ การสร้างความเช่ือมั่นไว้ในใจสามารถเพ่ิมพลังให้เราได้ ช่วยให้
ทํากิจกรรมได้สําเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ 

                                           
๔๙นิภา แก้วศรีงาม, “การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) พึงคิดว่าทุกปัญหามีทางออก ไม่ใช่ทุกทาง

ออกเป็นปัญหา”, วารสารวงการครู, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑๒ (ธันวาคม ๒๕๔๗) หน้า ๗๖-๗๘. 
๕๐นอร์แมน วินเซนต์ พีล, คิดบวก, แปลโดย ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา, (กรุงเทพมหานคร : นกฮูก, 

๒๕๕๗), ๓๐๒ หน้า. 



๒๗ 
 

  ๔. ใช้พลังของการสวดภาวนา ทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยดีด้วยพลังของการสวดภาวนา 
และช่วยเพ่ือการรักษาความบกพร่องของร่างกาย ความเครียด และปัญหาที่เก่ียวเน่ืองกันอันอาจ
เกิดขึ้นจากการขาดความสงบในจิตใจ 
  ๕. สร้างนิสัยมีความสุข เลือกที่จะมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ โดยการสร้างนิสัยที่มี
ความสุข เมื่อความทุกข์ผ่านเข้ามาในจิตใจให้รีบกําจัดทันที และนึกถึงความสุขแทน ทําตัวให้มี
ความสุขด้วยการให้ความรักและความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน 
  ๖. เลิกโกรธและเลิกกังวล เพราะเป็นสิ่งที่ทําให้สูญเสียพลังงานทําให้ชีวิตพบกับความ
ลําบากยากเย็น ทําใจให้สงบหากต้องการพลังเพ่ือใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗. ฝันให้ไกล ไปให้ถึง หน่ึงในกฎอันทรงพลังที่สุดในโลก กฎที่รับรู้กันทั้งในวงการ
จิตวิทยาและศาสนา คือการเปลี่ยนใจให้มีความเช่ือ ให้เรียนรู้ที่จะคาดหวังไม่ใช่คลางแคลงใจ และสิ่ง
น้ันจะทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้ 
  ๘. ไม่เช่ือในความพ่ายแพ้ ถ้าคิดถึงความพ่ายแพ้ ให้รีบกําจัดทันที เพราะถ้าคิดถึงมัน ก็
จะได้มันมา 
  ๙. เลิกนิสัยวิตกกังวล ด้วยการกระทําที่มั่นใจและตรงไปตรงมา 
  ๑๐. มีพลังในการแก้ปัญหา ค้นพบวิธีรับมือที่ถูกต้องสําหรับปัญหายุ่งยากทั้งหลาย ให้
คิดว่าทุกปัญหามีทางแก้ 
  ๑๑. ใช้ศรัทธาเพ่ือการบําบัด ศรัทธาทางศาสนาช่วยในการบําบัดได้จริง การเรียนรู้ การ
เข้าใจ และนําศรัทธาไปใช้อย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยอันทรงพลังในการเอาชนะโรคภัยและสร้าง
สุขภาพที่ดี 
  ๑๒ ปฏิบัติตามเคล็ดลับเพ่ือสุขภาพ เมื่อพลังชีวิตลดลง ลองปฏิบัติตามเคล็ดลับเพ่ือ
สุขภาพ ด้วยการสวดภาวนา ศรัทธา และการมองโลกในแง่ดี 
  ๑๓. เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน เมื่อคิดในแง่บวก ก็จะกระตุ้นให้เกิดพลังที่จะนําผลซึ่ง
เป็นบวกมาให้ ความคิดที่เป็นบวกสร้างสภาวะแวดล้อมตัวผู้คิดที่จะพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก 
ในทางตรงกันข้าม เมื่อคิดในแง่ลบ ผู้คิดก็ได้สร้างสภาวะแวดล้อมที่พัฒนาให้เกิดผลในทางลบขึ้น 
ดังน้ัน เพ่ือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ จงคิดในแง่บวก 
  ๑๔. ผ่อนคลายเพ่ือให้มีพลัง และเป็นการลดความเครียดในชีวิตประจําวัน 
  ๑๕. ทําตัวให้เป็นที่ชอบพอของผู้คน โดยการทําตนให้ผ่อนคลาย คบได้ง่ายเพราะไม่มี
ความเครียด มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา มีความรักให้ผู้อ่ืน  
  ๑๖. ออกกําลังกาย การออกกําลังกายจะช่วยลดความตึงเครียดแลทําให้ผ่อนคลาย  
  ๑๗. เรียนรู้ที่จะใช้พลังที่ย่ิงใหญ่ โดยคิดว่าไม่มีปัญหาความยุ่งยาก หรือความพ่ายแพ้ใด
ที่แก้ไขหรือเอาชนะไม่ได้ด้วยศรัทธา การคิดบวก และการสวดภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้า 



๒๘ 
 

 เดวิด เจ.ชวอร์ต (David J. Schwartz)๕๑ กล่าวถึงคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมักมีข้ออ้าง 
ซึ่งเป็นข้ออ้างยอดนิยม ๔ ประการ คือ ข้ออ้างเรื่องสุขภาพ ข้ออ้างเร่ืองความฉลาด ข้ออ้างเร่ืองอายุ 
และข้ออ้างเร่ืองโชค 
 เขาได้ศึกษาชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วพบว่า ข้อแก้ตัวทั้งหมดของคนที่ไม่
ประสบความสําเร็จน้ัน แท้ที่จริงแล้วก็อาจเป็นข้อแก้ตัวของผู้ที่ประสบความสําเร็จได้ แต่ผู้ประสบ
ความสําเร็จจะไม่ใช้เหตุผลเหล่าน้ันเป็นข้อแก้ตัว 
 ประธานาธิบดีรุสเวลต์ อาจจะใช้ข้อแก้ตัวที่ว่าขาเป็นอัมพาต และหลบตัวอยู่ในบ้านให้คน
อ่ืนเลี้ยงดูก็ได้ แต่เขาไม่ทําแต่กลับต่อสู้จนได้รับเลือกต้ังเป็นประธานาธิบดีที่ย่ิงใหญ่ของสหรัฐอเมริกา 
เช่นเดียวกับประธานาธิบดีทรูแมน ซึ่งอาจจะใช้ข้ออ้างว่าตนเองไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัย และใช้ชีวิต
ให้หมดไปวัน ๆ ก็ได้ หรืออย่างประธานาธิบดีไอเซนฮาว ก็อาจจะอ้างว่าตนเองป่วยเป็นโรคหัวใจไม่
สามารถที่จะทํางานได้ หรืออย่าง ไอน์สไตน์ เคยถูกถามว่า ๑ ไมล์มีก่ีฟุต ไอน์สไตน์ตอบว่า “ผมไม่
ทราบ ทําไมจะต้องจําข้อมูลเหล่าน้ีให้รกสมองในเมื่อผมสามารถหาคําตอบได้ภายใน ๒ นาทีจาก
หนังสืออ้างอิง” หรืออย่าง เฮนรี่ ฟอร์ด ฟ้องคดีหมิ่นประมาทหนังสือพิมพ์ชิคาโกตรีบูน เพราะไปเรียก
เขาว่าคนโง่เขลา ฟอร์ดจึงได้ฟ้องเพ่ือที่จะให้ชิคาโกตรีบูนพิสูจน์ออกมาว่าเขาโง่จริง ชิคาโกตรีบูนถาม
ฟอร์ดด้วยคําถามง่าย ๆ เป็นชุด เช่น “ใครคือเบเนดิก อาร์โนลต์?” “สงครามปฏวัติยุติลงเมื่อไร?” 
และอ่ืน ๆ ฟอร์ดซึ่งได้รับการศึกษาจากโรงเรียนมาน้อยจึงไม่สามารถตอบได้เป็นส่วนใหญ่ ในที่สุดเขา
ก็เริ่มหัวเสียและพูดว่า “ผมไม่รู้คําตอบของคําถามพวกน้ีหรอก แต่ผมสามารถหาคนที่รู้มาได้ภายใน ๕ 
นาที” เฮนร่ี ฟอร์ด ไม่เคยสนใจที่จะทําให้สมองวุ่นวายไปกับข้อมูลต่าง ๆ เขารู้ว่าความสามารถที่จะรู้
วิธีการหาข้อมูลย่อมสําคัญกว่าการที่จะใช้สมองเป็นโรงเก็บข้อมูล 
 ส่วนการคิดเพ่ือให้เกิดความสําเร็จ ชวอร์ต ให้ความสําคัญกับการคิดใหญ่ เขาคิดว่าการคิด
ใหญ่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ เพราะเมื่อคิดใหญ่แล้วจะทําให้มีชีวิตที่ใหญ่ขึ้นในทุกด้าน ทั้งด้านของ
ความสุข รายได้ เพ่ือนฝูง และการได้รับการยอมรับยกย่อง การคิดใหญ่น้ีเขาได้รับการจุดประกายมา
จากการประชุมสัมมนาการขายคร้ังหน่ึงที่ผู้จัดการฝ่ายขายกล่าวในที่ประชุมว่า “ความสําเร็จน้ันไม่ได้
ถูกกําหนดโดยขนาดของสมอง แต่ถูกกําหนดโดยขนาดของความคิดของคนคนน้ัน” ด้วยคําพูด
ประโยคน้ีติดอยู่ในตัวเขา และยิ่งได้พูดคุยกับคนมากข้ึน เขาจึงได้ข้อสรุปว่า เบ้ืองหลังความสําเร็จที่ได้
พิสูจน์ให้เห็นถึงขนาดของเงินในบัญชีธนาคาร ขนาดของความสุข และขนาดความพอใจโดยทั่วไปของ
บุคคลคนหน่ึงน้ัน ถูกกําหนดโดยขนาดของความคิดของคนคนน้ันที่มีความมหัศจรรย์ในการคิดใหญ่ 
 ซึ่งองค์ประกอบของการคิดใหญ่ ที่เขานําเสนอไว้มีเทคนิคดังน้ี 
  ๑. ถ้าเช่ือว่าทําได้ ก็จะทําได้ 
  ๒. รักษาโรคชอบแก้ตัว เพราะเป็นโรคแห่งความล้มเหลว 
  ๓. สร้างความเช่ือมั่นในตนเองและทําลายความหวาดกลัว 
  ๔. คิดให้ใหญ่ 
  ๕. คิดและฝันอย่างสร้างสรรค์ 

                                           
๕๑เดวิด เจ.ชวอร์ต, คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก, แปลโดย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 

๒๕๔๔), ๓๐๔ หน้า. 



๒๙ 
 

  ๖. คุณเป็นไปตามที่คิดว่าคุณเป็น 
  ๗. จัดการสภาพแวดล้อมให้ดี เอาช้ันหน่ึง 
  ๘. ทําให้ทัศนคติของคุณเป็นพวกเดียวกับคุณ 
  ๙. คิดให้ถูกต้องต่อคนอ่ืน 
  ๑๐. สร้างนิสัยในการลงมือทํา 
  ๑๑. เปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะ 
  ๑๒. ใช้เป้าหมายช่วยให้เติบโต 
  ๑๓. คิดแบบผู้นํา 
  ๑๔. ใช้ความมหัศจรรย์ของการคิดใหญ่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่สุดของชีวิต 
 นโปเลียน ฮิลล์ (Napoleon Hill)๕๒ กล่าวว่า ความไม่เช่ือมั่นในตนเองเป็นอุปสรรค
สําคัญต่อความสําเร็จ แต่ถ้าเช่ือว่าทําได้ ก็จะสามารถทําได้ โดยมีองค์ประกอบความคิด ๑๕ ประการ
ที่นําไปสู่ความสําเร็จ ได้แก่ 
  ๑. มีเป้าหมายสําคัญที่แน่นอน  
  ๒. ความเช่ือมั่นในตนเอง  
  ๓. มีนิสัยประหยัดอดออม  
  ๔. มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นํา 
  ๕. มีจินตนาการ  
  ๖. มีความกระตือรือร้น  
  ๗. ควบคุมตนเองได้  
  ๘. นิสัยทํางานเกินเงินเดือน  
  ๙. บุคลิกต้องตาต้องใจ  
  ๑๐. ความคิดถูกต้องเที่ยงตรง 
  ๑๑. ความใจจดใจจ่อ 
  ๑๒. สร้างความสามัคคี  
  ๑๓. เรียนรู้จากความล้มเหลว  
  ๑๔. มีใจกว้าง  
  ๑๕. กฎทองคํา ท่านทําได้ ถ้าท่านเช่ือว่าท่านสามารถทําได้ 
 ไมเคิล พาวเวลล์ (Michael Powell)๕๓ ได้ให้ความสําคัญกับการทํางานของสมอง เขา
กล่าวว่า สมองย่ิงถูกใช้ก็จะย่ิงพัฒนาความสามารถมากขึ้น แต่หากไม่ค่อยได้ใช้สมอง เซลล์สมองจะ
ค่อย ๆ เสื่อมลง การเช่ือมโยงระหว่างเซลล์สมองก็จะน้อยลง จนไม่อาจสร้างเซลล์ใหม่ ๆ ขึ้นมา เขา
เสนอเคล็ดลับที่จะช่วยเพ่ิมพลังและพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือช่วยให้สมองได้ออกกําลัง และดึงเอา

                                           
๕๒นโปเลียน ฮิลล์, ปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสําเร็จ, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : เดอะเกรท

ไฟน์อาร์ท, ๒๕๕๗), หน้า ๒๙-๓๑. 
๕๓ไมเคิล พาวเวลล์, เพ่ิมพลังความคิด ฟิตสมองอัจฉริยะ, (กรุงเทพมหานคร : เบรนจีเนียส, ๒๕๕๗), หน้า 

๗๖-๑๒๖. 



๓๐ 
 

ศักยภาพของสมองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ด้วยเทคนิคต่าง ๆ โดยการ“ปรับชีวิตให้คิดบวก” เพ่ือ
เอาชนะอคติแง่ลบในสมอง ซึ่งมีวิธีคิด ๑๒ ประการดังน้ี 
  ๑. เอาชนะอคติแง่ลบในสมอง 
  ๒. ขอบคุณสิ่งดี ๆ ในชีวิต 
  ๓. เพ่ิมความสุขให้ชีวิต 
  ๔. เข้าใจและใส่ใจผู้อ่ืน 
  ๕. ปรับความคิดให้เป็นบวก 
  ๖. เปลี่ยนนิสัยแย่ ๆ ให้เป็นนิสัยดี 
  ๗. จัดข้าวของที่รกรุงรัง 
  ๘. ทําสมาธิอย่างง่าย ๆ  
  ๙. เผชิญหน้ากับความกลัว 
  ๑๐. ต้ังสติอยู่กับปัจจุบัน 
  ๑๑. พร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง 
  ๑๒. พร้อมรับมือกับชีวิต 
 สก็อตต์ ดับเบิลยู เวนเทรลลา (Scott W. Ventrella) กล่าวว่า “เราทุกคนล้วนเกิดมา
พร้อมคุณลักษณะ ๑๐ ประการของนักคิดในแง่บวก อย่างไรก็ดีคุณลักษณะที่มีมาแต่กําเนิดเหล่าน้ี
ของพวกเราแทบทุกคนถูกบดบังด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ในแง่ลบในระดับที่แตกต่างกันออกไป ทําให้
เราไม่สามารถนํามันมาใช้ได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนเม่ือครั้งที่ยังเป็นเด็ก”๕๔ จากการศึกษาทาง
จิตวิทยาโดยสถาบันพีล เซ็นเตอร์ ทั้งหมดน้ีคือคําจํากัดความของนักคิดในแง่บวก คือ 
  ๑. การมองโลกในแง่ดี (Optimism) หมายถึง ความเช่ือและความคาดหวังว่าจะเกิดสิ่ง
ที่ดี แม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลําบาก ท้าทาย หรือคับขันก็ตาม  
  ๒. ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) หมายถึง การมีความสนใจ มีพลังในแง่บวก มีแรง
ปรารถนา หรือแรงกระตุ้นส่วนตัวสูง  
  ๓. ความเช่ือ (Belief) หมายถึง ความเช่ือมั่นในตนเอง ต่อผู้อ่ืน และ/หรือต่อพลังอํานาจ
ทางจิตวิญญาณที่สูงกว่า ซึ่งคอยให้การสนับสนุน การช้ีแนะแนวทางเมื่อคน ๆ น้ันต้องการ  
  ๔. ความยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) หมายถึง การกระทําตามคํามั่นสัญญาที่มีต่อ
ความซื่อสัตย์ ความเปิดเผยและความยุติธรรม การอยู่ตามหรืออยู่เพ่ือมาตรฐานของคน ๆ น้ัน 
  ๕. ความกล้าหาญ (Courage) หมายถึง ความเต็มใจในการลองเสี่ยงและเอาชนะความ
กลัว แม้เมื่อผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่แน่นอน 
  ๖. ความมั่นใจ (Confidence) หมายถึง การมีความเช่ือมั่นในตนเองถึงความสามารถ 
สมรรถภาพและศักยภาพของตนเอง  
  ๗. ความมุ่งมั่น (Determination) หมายถึง การไล่ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือสิ่ง
ที่จําเป็นในชีวิตอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย  

                                           
๕๔สก็อตต์ ดับเบิลยู ,  เวนเทรลลา , อานุภาพแห่งความคิดเชิงบวก , แปลโดย วิทยา พลายมณี , 

(กรุงเทพมหานคร : เอ.อาร์.บิซิเนส เพลส, ๒๕๔๕), หน้า ๑๐๐-๑๐๑. 



๓๑ 
 

  ๘. ความอดทน (Patience) หมายถึง ความเต็มใจในการรอคอยโอกาส ความพร้อม 
หรือผลลัพธ์จากการกระทําของตนเองหรือของผู้อ่ืน  
  ๙. ความสุขุม (Calmness) หมายถึง การดํารงไว้ซึ่งความเยือกเย็นและใฝ่หาความ
พอเหมาะพอควรในแต่ละวัน ในการโต้ตอบกับความยากลําบาก ความท้าทาย หรือวิกฤติการณ์ การ
ใช้เวลาในการโต้ตอบและคิด  
  ๑๐. การสํารวมความต้ังใจ (Focus) หมายถึง การเอาใจจดจ่ออยู่กับการกระทําให้ 
บรรลุเป้าหมายและสิ่งที่มีความสําคัญตามลําดับก่อนหลัง๕๕ 
 โจอาคิม เดอ โพซาด้า และ เอลเล็น ซิงเกอร์ (Joachim de Posada & Ellen 
Singer) ได้ให้ทัศนว่า แม้คนเราจะมีความสามารถใกล้เคียงกัน หรือมีความฉลาดพอ ๆ กัน แต่บ้ัน
ปลายชีวิตกลับแตกต่างกัน ความแตกต่างที่สําคัญของความสําเร็จและความล้มเหลวของแต่ละคนจึง
มิได้อยู่ที่การทํางานหนักหรือมีสติปัญญาที่เหนือกว่าเท่าน้ัน แต่อยู่ที่ความสามารถในการ “ห้ามใจ
ตัวเองให้ชะลอความอยากได้รับความพอใจลงก่อน และคิดถึงผลตอบแทนระยะยาว” อีกทั้ง “วิธีคิด
ในการใช้ชีวิต” ที่ดีและถูกต้อง ซึ่งจะทําให้ชีวิตของคนคนน้ันประสบความสําเร็จและแตกต่างกว่าคน
อ่ืน เขาได้เสนอวิธีคิดที่ทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จ และแตกต่างกว่าคนอ่ืน ดังน้ี 
  ๑. รู้จักยับย้ังใจตัวเอง 
  ๒. รักษาคํามั่นสัญญา 
  ๓. มีศรัทธาและมีแรงจูงใจในตัวเอง 
  ๔. เต็มใจทําในสิ่งที่คนไม่ประสบความสําเร็จ ไม่เต็มใจทํา 
  ๕. พยายามทําชีวิตให้ดีขึ้น 
  ๖. มีจุดมุ่งหมายและความปรารถนา 
  ๗. ลงมือทํา๕๖ 
 เวรา ไพฟ์เฟอร์ (Vera Pipher) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดเชิงบวกเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ความสําเร็จไว้ ดังน้ี  
  ๑. กล้าเปลี่ยนแปลงตนเอง ใคร่ครวญอย่างรอบคอบว่าสถานการณ์ของคุณคืออะไร 
พิจารณาทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าเรื่องสุขภาพ การเงิน การงาน คู่ครอง ภาพลักษณ์ของตัวเอง และอ่ืน ๆ ที่
คุณต้องการจะปรับปรุง มีจุดไหนบ้าง เขียนรายการสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เรียงลําดับความสําคัญ 
แล้วจัดการทีละประเด็นอย่างเต็มที่ 
  ๒. รู้จักจัดการกับทัศนคติและอารมณ์ของตนเอง 
  ๓. ต้ังเป้าหมายสําหรับตนเอง ระบุให้แน่ชัดว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการ 
  ๔. เช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง เช่ือมั่นว่าทําได้ 

                                           
๕๕สก็อตต์ ดับเบิลยู. เวนเทรลลา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๑-๑๐๓. 
๕๖โจอาคิม เดอ โพซาด้า และ เอลเล็น ซิงเกอร์, วิธีคิดท่ีทําให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จและแตกต่างกว่า

คนอ่ืน, (กรุงเทพมหานคร : บี มีเดีย, ๒๕๖๑), หน้า ๑๙-๙๔. 



๓๒ 
 

  ๕. นึกภาพตนเองบรรลุเป้าหมาย สิ่งใดที่จินตนาการได้ ย่อมทําได้ในชีวิตจริง ถ้า
ต้องการ ให้นึกถึงภาพของความสําเร็จ มองเห็นตัวเองว่าประสบความสําเร็จ แล้วจะประสบ
ความสําเร็จ 
  ๖. มีมุมมองที่หลากหลาย แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
  ๗. เลิกหาข้อแก้ตัว และเริ่มลงมือต้ังแต่เด๋ียวน้ี๕๗ 
 สรุปว่า ความคิดเชิงบวกมีองค์ประกอบต่าง ๆ ตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ ๒.๑ องค์ประกอบของความคิดเชิงบวก 

 
เทคนิควิธีคิดบวก Peale Schwartz Hill Powell Ventrella Posada

&Singer 
Pipher 

๑. ความเช่ือมั่นในตนเอง / / / / / / / 

๒. ความพยายาม / / / / / / / 

๓. ความต้ังใจ / / / / / / / 

๔. ความมุ่งมั่น / / / / / / / 

๕. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

/ /  / /  / 

๖. คิดถูกต้องต่อคนอ่ืน  /  /    

๗. ยึดมั่นในคณุธรรม /    /   

๘. รู้จักใช้พลังที่ย่ิงใหญ ่ /  /     

๙. คิดริเริ่มและมีจินตนาการ  / /     

๑๐. เห็นคุณคา่ของการ
ทํางานเป็นทีม 

 / /     

๑๑. คิดแบบผูนํ้า  / /     

 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดเชิงบวกตามแนวของตะวันตกท่ีศึกษาจากนักคิด 
ประกอบด้วย นอร์แมน วินเซนต์ พีล, เดวิด เจ ชวอร์ต, นโปเลียน ฮิลล์, ไมเคิล พาวเวลล์, สก็อต 

                                           
๕๗เวรา ไพฟ์เฟอร์, คิดแง่บวก, แปลโดย นุชจรีย์ ชลคุป, (กรุงเทพมหานคร : บลิส พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘), หน้า 

๕๔-๕๗. 



๓๓ 
 

ดับเบ้ิลยู เวนเทรลลา, โพซาด้าและซิงเกอร์, และ เวรา ไพฟ์เฟอร์ มีองค์ประกอบของการคิดเชิงบวกที่
สําคัญร่วมกัน ๕ ประการ คือ ๑. มีความเช่ือมั่นในตนเอง ๒. มีความพยายาม ๓. มีความต้ังใจ ๔. มี
ความมุ่งมั่น ๕. มีความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งองค์ประกอบทั้ง ๕ ประการ มีรายละเอียดตาม
แนวคิดแต่ละท่าน ดังน้ี 
 ๑ การมีความเช่ือม่ันในตนเอง เป็นเทคนิคของการคิดเชิงบวก ตามแนวคิดของ พีล, ฮิลล์, 
ชวอร์ต, พาวเวลล์, โพซาด้าและซิงเกอร์, เวนเทรลลา, และไพฟ์เฟอร์ ดังน้ี 
  พีล กล่าวว่า “จงเช่ือมั่นในตัวเอง และศรัทธาในความสามารถของคุณ ความเชื่อมั่นจะ
นําคุณไปสู่ความสําเร็จ แต่ความรู้สึกที่ว่าตัวเองด้อยค่าน้ันจะเป็นอุปสรรคขัดขวาง”๕๘ 
  ฮิลล์ กล่าวว่า “คนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้ ย่อมสามารถที่จะประสบความสําเร็จ
ในงานอาชีพทุกอย่างได้ การสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง จึงต้องเร่ิมต้นด้วยการกําจัดความกลัว เช่น 
กลัวทําไม่ได้ ไม่กล้า กลัวความเห็นของผู้อ่ืน กลัวความล้มเหลว กลัวว่าจะไม่มีความสามารถ เป็น
ต้น”๕๙ 
  ชวอร์ต กล่าวว่า “ความเช่ือกับทัศนคติที่ว่า เรามั่นใจ เราทําได้ จะสร้างพลังและความ
ชํานาญที่จําเป็นต่อความสําเร็จ”๖๐ 
  พาวเวลล์ กล่าวว่า “ผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างสูง และคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนมี
ความสุขน้ันมีลักษณะพิเศษท่ีเหมือนกัน น่ันคือ พวกเขาเผชิญหน้ากับความกลัวและเพลิดเพลินอยู่
นอกเขตที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยได้”๖๑ 
  โพซาด้าและซิงเกอร์ กล่าวว่า “คนที่จะประสบความสําเร็จได้ ต้องใช้ความศรัทธาและมี
แรงจูงใจในตนเอง”๖๒ 
  เวนเทรลลา กล่าวว่า “ความมั่นใจ (Confidence) หมายถึง การมีความเช่ือมั่นใน
ตนเองถึงความสามารถ สมรรถภาพและศักยภาพของตนเอง”๖๓ 
  ไพฟ์เฟอร์ กล่าวว่า “คนที่มีความคิดบวก คือคนท่ีเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง 
เช่ือมั่นว่าทําได้”๖๔ 
 สรุปว่า การสร้างความเ ช่ือมั่นในตนเอง สามารถสร้างได้ด้วยวิธีคิดว่า ตนเองมี
ความสามารถ มีสมรรถภาพ มีศักยภาพ สามารถเอาชนะความกลัวได้ มั่นใจว่าทําได้ มีศรัทธาและ
แรงจูงใจในตัวเอง 
 ๒ การมีความพยายาม เป็นเทคนิคของการคิดเชิงบวกที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ ตามแนวคิด
ของ พีล, ฮิลล์, ชวอร์ต, พาวเวลล์, เวนเทรลลา, และไพฟ์เฟอร์ ดังน้ี 

                                           
๕๘นอร์แมน วินเซนต์ พีล, คิดบวก, อ้างแล้ว, หน้า ๒๗. 
๕๙นโปเลียน ฮิลล์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๕-๑๓๖. 
๖๐ชวอร์ต, เดวิด. เจ., อ้างแล้ว, หน้า ๑๔. 
๖๑ไมเคิล พาวเวลล์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๑. 
๖๒โพซาด้า และ ซิงเกอร์, อ้างแล้ว, หน้า ๓๗. 
๖๓สก็อตต์ ดับเบิ้ลยู. เวนเทรลลา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒. 
๖๔เวรา ไพฟ์เฟอร์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖. 



๓๔ 
 

  พีล กล่าวว่า “เมื่อคิดบวก ก็ให้ผลในทางบวก เมื่อคิดลบก็ให้ผลในทางลบ ดังน้ัน เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของคุณ จงเริ่มคิดให้แตกต่าง อย่ายอมรับสถานการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ แต่
สร้างภาพในใจว่ามันควรเป็นเช่นไร คุณสามารถทําให้มันเป็นจริงเหมือนภาพในใจซึ่งอยู่ในความคิดที่
เป็นบวกของคุณ”๖๕ 
  ฮีลล์ กล่าวถึงการพยายามที่จะนําคนเราไปสู่ความสําเร็จได้แก่การพยายามสร้างนิสัยที่ดี 
เขากล่าวว่า “นิสัยที่ดีอันหน่ึงเมื่อได้เกิดขึ้นมาในจิตใจแล้ว ก็จะผลักดันให้คนเราถือปฏิบัติตามต่อไป
ด้วยความสมัครใจ”๖๖ นิสัยที่ดีที่ต้องพยายามสร้างขึ้นให้มีในตน เช่น นิสัยประหยัดอดออม นิสัยการ
ทํางานเกินเงินเดือน การรู้จักควบคุมตนเอง การมีบุคลิกต้องตาต้องใจ และความใจกว้าง เป็นต้น 
  ชวอร์ต กล่าวถึงการพยายามท่ีเป็นการคิดบวก คือ การพยายามคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือ
ค้นพบวิธีใหม่ที่ดีกว่าในการทําสิ่งต่าง ๆ เขากล่าวว่า “การคิดสร้างสรรค์ คือการค้นพบวิธีการท่ีใหม่
และดีขึ้นในการทําสิ่งต่าง ๆ เป็นสิ่งตอบแทนความสําเร็จทุกประเภท ไม่ว่าจะที่บ้าน ที่ทํางาน หรือใน
ชุมชน”๖๗ ดังน้ัน “การยอมรับความคิดใหม่ ๆ ทดลองและลองแนวทางใหม่ เป็นคนหัวก้าวหน้าในทุก
สิ่งที่ทํา ถามตัวเองว่า เราจะทําให้ดีขึ้นได้อย่างไร ? เราจะทําให้มากขึ้นได้อย่างไร ? ฝึกถามและฟัง 
รวมทั้งการเปิดใจ”๖๘ 
  พาวเวลล์ กล่าวว่า “คนเราต้องพยายามเอาชนะอคติแง่ลบในสมอง คิดขอบคุณสิ่งดี ๆ 
ในชีวิต คิดเปลี่ยนนิสัยแย่ ๆ ให้เป็นนิสัยดี รู้จักจัดข้าวของที่รกรุงรังซึ่งช่วยให้สุขภาพจิตใจดีขึ้น”๖๙ 
  เวนเทรลลา กล่าวว่า “การมองโลกในแง่ดี ด้วยความเช่ือและการคาดหวังว่าจะเกิดสิ่งที่
ดี แม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลําบาก ท้าทาย หรือคับขันก็ตาม”๗๐ 
  ไพฟ์เฟอร์ กล่าวว่า “การโน้มน้าวจิตใต้สํานึกในทางที่ดี ไม่ให้ไปในทางลบ จะช่วยทําให้
เกิดพฤติกรรมในแง่บวก”๗๑ 
 สรุปว่า การมีความพยายาม หมายถึง การคิดเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น โดยการ
พยายามเปลี่ยนความคิดจากลบให้เป็นบวก การพยายามคิดอย่างสร้างสรรค์โดยการทําให้ดีขึ้นให้มาก
ขึ้น การพยายามกําจัดนิสัยที่แย่และสร้างนิสัยที่ดี การโน้มน้าวจิตสํานึกในทางที่ดีและการมองโลกใน
แง่ดี สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยทําให้เกิดพฤติกรรมในเชิงบวก น่ีคือ การพยายามท่ีเป็นความคิดในเชิงบวก 
 ๓ การมีความต้ังใจ คือ ความต้ังใจที่จะทําให้ตนเองมีความสุขและประสบความสําเร็จ อัน
เป็นองค์ประกอบของการคิดเชิงบวก ตามแนวความคิดของ พีล, พาวเวลล์, ฮิลล์, ชวอร์ต, เวน
เทรลลา, และไพฟ์เฟอร์ ดังน้ี  

                                           
๖๕นอร์แมน วินเซนต์ พีล, คิดบวก, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓๑. 
๖๖นโปเลียน ฮิลล์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๗. 
๖๗ชวอร์ต, เดวิด. เจ., อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒. 
๖๘ชวอร์ต, เดวิด. เจ., อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๔-๑๒๕. 
๖๙ไมเคิล พาวเวลล์, อ้างแล้ว, หน้า ๗๖-๑๐๔. 
๗๐สก็อตต์ ดับเบิ้ลยู. เวนเทรลลา, อ้างแล้ว หน้า ๑๐๒. 
๗๑เวรา ไพฟ์เฟอร์, อ้างแล้ว หน้า ๒๗. 



๓๕ 
 

  พีล กล่าวว่า คนเราสามารถเลือกที่จะมีความสุขหรือไม่มีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเอง 
ดังน้ัน จงเลือกที่จะมีความสุข โดยการหยุดคิดถึงความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเอง แล้วสร้างนิสัยที่มี
ความสุขโดยการฝึกคิดอย่างมีความสุขแทน”๗๒ 
  พาวเวลล์ กล่าวว่า “การรู้สึกขอบคุณสิ่งดี ๆ ในชีวิต” เป็นการสร้างความสุขให้แก่
ตนเอง เขากล่าวว่า คนเรามักจะพยายามทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นจนลืมช่ืนชมในส่ิงที่มีอยู่แล้ว ดังน้ัน ให้
เราจดจ่ออยู่กับสิ่งต่าง ๆ โดยเริ่มคิดถึงคนที่มีความสัมพันธ์ที่มีค่าของคุณ  
  ฮิลล์ กล่าวถึงการมีใจจดใจจ่อทําให้คนเราประสบความสําเร็จ เขากล่าวว่า “ความใจจด
ใจจ่อ คือ การสํารวมจิตใจมุ่งสู่สิ่งที่ปรารถนา กระทั่งวิถีทาง หรือสาเหตุที่ความปรารถนาอันน้ันจะ
กลายเป็นความจริง จะเป็นที่ประจักษ์ชัด และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างประสบความสําเร็จ”๗๓ 
  ชวอร์ต มีความเห็นว่า ความต้ังใจคือการสร้างนิสัยในการลงมือปฏิบัติ เขากล่าวว่า 
“การสร้างนิสัยในการลงมือปฎิบัติ คือการลงมือทําเด๋ียวน้ี ไม่รอจนกระท่ังเง่ือนไขต่าง ๆ สมบูรณ์แบบ 
ทําด้วยความกระตือรือร้น เผชิญหน้ากับความยุ่งยากและอุปสรรคในอนาคต และแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้น 
เป็นผู้ริเริ่ม เป็นนักรณรงค์ เป็นอาสาสมัคร ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความทะเยอทะยานที่
จะทํา”๗๔ 
  เวนเทรลลา กล่าวว่า “การสํารวมความต้ังใจ หมายถึง การเอาใจจดจ่ออยู่กับการ
กระทําให้บรรลุเป้าหมายและสิ่งที่มีความสําคัญตามลําดับก่อนหลัง”๗๕ 
  ไพฟ์เฟอร์ กล่าวว่า “จงรับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบการกระทําของตนเอง และ
ความรู้สึกของตนเอง ทั้งหมดน้ีเป็นของคุณ และคุณเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่สามารถมีอิทธิพลต่อสิ่ง
เหล่าน้ี”๗๖ หมายความว่า เมื่อจะทําสิ่งใดให้ต้ังใจทําจริงและมีความรับผิดชอบในสิ่งน้ัน 
 สรุปว่า การมีความต้ังใจ หมายถึง การต้ังใจที่จะทําให้ตนเองมีความสุข การมีใจจดใจจ่ออยู่
กับสิ่งที่ทํา มีนิสัยในการลงมือปฏิบัติ มีความกระตือรือร้นในงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผล
การกระทําของตนเอง เหล่าน้ีคือความต้ังใจที่เป็นความคิดในเชิงบวก 
 ๓ การมีความมุ่งม่ัน คือ มีความมุ่งมั่นต่อความสําเร็จ อันเป็นองค์ประกอบของการคิดเชิง
บวกที่นําไปสู่ความสําเร็จ ตามแนวคิดของ พีล, ฮิลล์, ชวอร์ต, พาวเวลล์, เวนเทรลลา และไพฟ์เฟอร์ 
ดังน้ี 
  พีล กล่าวว่า “ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง และต้องไม่เช่ือในความพ่ายแพ้”๗๗ 
  ฮีลล์ กล่าวว่า “คนที่เช่ือว่าตนสามารถท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสําคัญที่
แน่นอนของตน มิได้คํานึงถึงคําว่าเป็นไปไม่ได้ ทั้งเขาก็ไม่รับรู้ต่อความพ่ายแพ้ช่ัวคราว พวกเขารู้ว่าตน

                                           
๗๒นอร์แมน วินเซนต์ พีล, คิดบวก, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๙. 
๗๓นโปเลียน ฮิลล์, อ้างแล้ว, หน้า ๓๒๗. 
๗๔ชวอร์ต, เดวิด. เจ., อ้างแล้ว, หน้า ๒๓๓. 
๗๕สก็อตต์ ดับเบิ้ลยู. เวนเทรลลา, อ้างแล้ว หน้า ๑๐๓. 
๗๖เวรา ไพฟ์เฟอร์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔. 
๗๗นอร์แมน วินเซนต์ พีล, คิดบวก, อ้างแล้ว, หน้า  



๓๖ 
 

กําลังจะประสบความสําเร็จ ซึ่งไม่ได้มาฟรี ๆ เพราะพวกเขาได้จ่ายราคาอันได้แก่ ความพยายามอย่าง
สม่ําเสมอไม่ย่อท้อและมีความมุ่งมั่นแล้วเท่าน้ัน”๗๘ 
  ชวอร์ต กล่าวว่า “ความสําเร็จของคนเรานั้นไม่สามารถวัดออกมาได้เป็นน้ิวหรือปอนด์ 
หรือวัดด้วยปริญญา หรือพ้ืนฐานทางครอบครัว แต่ความสําเร็จของคนเราวัดกันด้วยขนาดของ
ความคิด ขนาดของความคิดจะเป็นตัวกําหนดขนาดของความสําเร็จที่จะได้รับ”๗๙ 
  เวนเทรลลา กล่าวว่า “ความมุ่งมั่น หมายถึง การไล่ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือสิ่ง
ที่จําเป็นในชีวิตอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย”๘๐ 
  ไพฟ์เฟอร์ กล่าวว่า “ให้นึกภาพตนเองว่าบรรลุเป้าหมาย และมุ่งมั่นว่าทําได้”๘๑ 
  พาวเวลล์ กล่าวว่า “ให้คนเราต้ังเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ขึ้นมาหน่ึงอย่าง 
จากน้ันก็เข้าไปหมกมุ่นกับงานน้ันอย่างเต็มตัว แม้ไม่อาจบังคับให้งานบรรลุผลสําเร็จไปได้ตามท่ี
ต้องการก็ตาม ยอมรับอดีตว่าไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ แต่ไม่ยอมที่จะหยุดก้าวหน้าเพ่ือ
ความสําเร็จ”๘๒  
 สรุปว่า การมีความมุ่งมั่น หมายถึง การมีความมุ่งมั่นต่อความสําเร็จ ที่ต้องประกอบด้วย 
การมีเป้าหมายสําคัญที่แน่นอนและพยายามทําให้สําเร็จ โดยไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลาย 
รวมทั้งการมีสติอยู่กับปัจจุบัน เหล่าน้ีคือ ความมุ่งมั่นที่เป็นความคิดในเชิงบวก 
 ๕ มีความสามารถในการแก้ปัญหา คือ มีความสามารถในการเผชิญกับปัญหาทุกประเภท 
อันเป็นองค์ประกอบของการคิดเชิงบวก ตามแนวความคิดของ พีล, ชวอร์ต, พาวเวลล์, เวนเทรลลา, 
ไพฟ์เฟอร์ ดังน้ี 
  พีล กล่าวว่า “การที่เราจะแก้ปัญหา สิ่งสําคัญประการแรกก็คือ คุณต้องตระหนักว่าพลัง
ในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องน้ันอยู่ภายในตัวคุณเอง ประการที่สองคือ ต้องมีแผน คนมากมาย
แก้ปัญหาไม่สําเร็จเน่ืองจากไม่ได้วางแผนไว้ก่อน” ๘๓ นอกจากน้ีเขายังกล่าวถึงเคล็ดลับในการ
แก้ปัญหาว่า “จงเช่ือว่าทุกปัญหามีทางแก้ ทําใจให้สงบ รับมือกับปัญหาอย่างผ่อนคลาย ทําใจให้
สบายเพ่ือให้สมองปลอดโปร่งพอที่จะเห็นวิธีแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน เช่ือในปัญญาและสัญชาตญาณ
ของตนเอง”๘๔ 
  ชวอร์ต กล่าวว่า “เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่สุดของชีวิต จงคิดใหญ่”๘๕ 
  พาวเวลล์ กล่าวว่า “ผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างสูง และคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนมี
ความสุขน้ันมีลักษณะพิเศษท่ีเหมือนกันคือ พวกเขาเผชิญหน้ากับความกลัวและเพลิดเพลินอยู่นอก

                                           
๗๘นโปเลียน ฮิลล์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๒. 
๗๙ชวอร์ต, เดวิด. เจ., อ้างแล้ว, หน้า ๗๘. 
๘๐สก็อตต์ ดับเบิ้ลยู. เวนเทรลลา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒. 
๘๑เวรา ไพฟ์เฟอร์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔-๕๗. 
๘๒ไมเคิล พาวเวลล์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๖-๑๑๘. 
๘๓นอร์แมน วินเซนต์ พีล, คิดบวก, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๘. 
๘๔นอร์แมน วินเซนต์ พีล, คิดบวก, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๔. 
๘๕ชวอร์ต, เดวิด. เจ., อ้างแล้ว, หน้า ๓๐๑. 



๓๗ 
 

เขตที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยได้ ต้ังสติอยู่กับปัจจุบัน ยอมรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ใช่ยอมแพ้ รู้จักรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลง และรับมือกับชีวิตที่ดําเนินไป”๘๖ 
  เวนเทรลลา กล่าวถึงความสามารถในการแก้ปัญหาว่าต้องมีองค์ประกอบคือ “การมี
ความกล้าหาญ และการมีความสุขุม”๘๗ 
  ไพฟ์เฟอร์ กล่าวว่า “ให้พิจารณาถึงปัญหาว่ามีอะไรบ้าง อะไรคือปัญหาที่แท้จริง 
แยกแยะ ระบุปัจจัย เรียงลําดับความสําคัญ จัดการทีละประเด็น กําหนดความต้องการ คิดถึงภาพ
ความสําเร็จ”๘๘ 
 อาจกล่าวได้ว่า การมีความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง การมีสติอยู่กับปัจจุบัน มี
ความสามารถในการรับมือกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความกล้าหาญ ยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
และมีความสามารถรับมือกับชีวิตที่ดําเนินไป คิดถึงภาพความสําเร็จมากกว่าความล้มเหลว 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการคิดเชิงบวก ที่สําคัญมอียู่ ๕ ประการคือ 

 ๑ การมีความเชื่อมั่น 
 ๒ การมีความพยายาม 
 ๓ การมีความต้ังใจ 
 ๔. การมีความมุ่งมั่น 
 ๕. การมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ซึ่งองค์ประกอบของการคิดเชิงบวกทั้ง ๕ ประการน้ี จะได้นําไปบูรณาการกับความคิดเชิง

บวกตามแนวพุทธธรรมต่อไป 
 
๒.๓.๒ ประโยชน์ของความคิดเชงิบวก	

 การคิดในเชิงบวก ที่มีองค์ประกอบสําคัญ ๕ ประการดังกล่าวน้ัน หากสามารถสร้างให้มีขึ้น
ในตนได้จะก่อให้เกิดคุณค่าอย่างมหาศาล ดังน้ี 

 ๑ ประโยชน์ของความเชื่อม่ัน การมีความเช่ือมั่น ช่วยให้เกิดประโยชน์หลายประการ 
ดังน้ี 
   ๑.๑ ช่วยกําจัดความรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย นอร์แมน วินเซนต์ พีล กล่าวว่า 
“ความรู้สึกที่ว่าตัวเองด้อยค่าจะเป็นอุปสรรคขัดขวาง แต่ความเช่ือมั่นจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จ”๘๙ 
   นายธีโอดอร์ โรสเวลต์ ในวัยเด็ก เป็นเด็กที่อ่อนแอและขี้ขลาด หน้าตาข้ีเหล่และฟัน
ย่ืน ถูกล้อเลียนจากเพ่ือน ๆ เป็นประจํา เขาจึงกลายเป็นคนที่ประหม่าอ่อนไหวง่าย ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมใด ๆ ไม่ชอบคบเพ่ือนและกลายเป็นคนท่ีซึมเศร้า แต่เขามีจิตวิญญาณของการต่อสู้ 
ข้อบกพร่องของเขากระตุ้นให้เขาย่ิงขยันต่อสู้ เขารู้จักจุดด้อยเร่ืองรูปร่างหน้าตาของตนเอง แต่เขาใช้
การกระทําเพ่ือพิสูจน์ว่าตนเองเอาชนะความไม่สมบูรณ์แบบที่ติดตัวมาแต่กําเนิดได้ เขาเป็นนักอ่านตัว

                                           
 ๘๖ไมเคิล พาวเวลล์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๑-๑๒๔. 
 ๘๗สก็อตต์ ดับเบิ้ลยู. เวนเทรลลา, อ้างแล้ว หน้า ๑๐๒. 
 ๘๘เวรา ไพฟ์เฟอร์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖-๕๗. 
 ๘๙นอร์แมน วินเซนต์ พีล, คิดบวก, อ้างแล้ว, หน้า ๒๗. 



๓๘ 
 

ยงและชอบอ่านหนังสือแนวประวัติศาสตร์ อัตชีวประวัติ ปรัชญา วาทศิลป์ รวมถึงจดจํารายละเอียด
ต่าง ๆ ภายในหนังสือได้มากมาย ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่มากกว่าตําราเรียนที่มีอยู่ ในที่สุดเขา
จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยคะแนนท่ีดีมาก ได้เกียรตินิยมอันดับหน่ึง และในเวลาน้ันเขา
กลายเป็นหน่ึงในนักพูดที่โดดเด่นและมีพลังที่สุด๙๐ 
   ๑.๒ ช่วยให้ประสบความสําเร็จ ชวอร์ต กล่าวว่า “ความเช่ือกับทัศนคติที่ว่า เรา
มั่นใจ เราทําได้ จะสร้างพลังและความชํานาญที่จําเป็นต่อความสําเร็จ ถ้าเช่ือมั่นอย่างจริงใจว่า เราทํา
ได้ วิธีที่จะทําก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ”๙๑ 
   นิตยสารไลฟ์ ได้คัดเลือก ๑๐๐ บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลต่อโลกในรอบ ๑,๐๐๐ ปี 
บุคคลผู้น้ีถูกเลือกให้อยู่ในทําเนียบเดียวกับ ไอน์สไตน์ นโปเลียน มาร์กซ์ และ ตอลสตอย ทั้งที่
ความสําเร็จของเขาดูสามัญเหลือเกินในสายตาของทุกคนในวันน้ี เขาคือ โรเจอร์ แบนนิสเตอร์ นักว่ิง
ชาวอังกฤษ เขาเป็นคนแรกในโลกที่ว่ิงระยะทางหน่ึงไมล์ ด้วยเวลาเพียง ๓.๕๙ นาที สิ่งที่โลกต้อง
จารึกเพราะเขาได้ทําลาย “กําแพง” ที่ขวางก้ันมนุษย์มาหลายพันปีที่เช่ือว่ามนุษย์ “ไม่สามารถทําได้” 
ในการว่ิงระยะทางหน่ึงไมล์โดยใช้เวลาน้อยกว่าสี่นาที หลังจากกําแพงดังกล่าวถูกแบนนิสเตอร์ทําลาย
ลงไป นักกีฬาคนแล้วคนเล่าก็ทยอยทําลายสถิติการว่ิง จนดูราวกับว่าศักยภาพของมนุษย์เราจะไม่มี
ขีดจํากัด ขอเพียงแต่ไม่ยอมสยบต่อกําแพงในใจเท่าน้ัน๙๒ 
   นายเฮนร่ี ฟอร์ด มีความคิดว่า “ฉันทําได้” จึงสามารถพลิกสถานะจากคนยากจน
กลายเป็นมหาเศรษฐีภายในเวลาไม่ก่ีปี และเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงเท่าที่อเมริกาเคยมี ที่
เดิมเป็นเพียงกรรมกรคนหน่ึงอยู่ในโรงกลึง เน่ืองจากเขามีการศึกษาเพียงเล็กน้อย และไม่มีทุน ใน
โรงงานเดียวกันน้ันยังมีคนอ่ืน ๆ อีกหลายคนท่ีมีสมองผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีย่ิงกว่าเขาด้วยซ้ํา 
“แต่ฟอร์ดโยนทิ้งความสํานึกในความยากจน และสร้างความเช่ือมั่นในตนเองขึ้นมา”๙๓ 
   มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สอนนักศึกษาว่า “ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นพ้ืนฐานสําคัญ
ของการใช้ชีวิต สามารถประคับประคองชีวิตให้ก้าวต่อไป ความเช่ือมั่นในตนเองเป็นตัวกําหนด
โชคชะตา สามารถกําหนดหนทางในอนาคตได้”๙๔  
   ๑.๓ ช่วยให้ชีวิตสมรสเข้มแข็ง นอร์แมน วินเซนต์ พีล กล่าวว่า “ผลอันหน่ึงของการ
ความคิดในแง่บวกที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ มันใช้ได้ผลเวลาเกิดปัญหาในชีวิตสมรส เวลาคนที่มีปัญหาใน
ชีวิตสมรสเริ่มใช้ทัศนคติในแง่บวกกับปัญหาของพวกเขา ชีวิตสมรสมักจะเข้มแข็งขึ้น ความเข้าใจ 

                                           
 ๙๐เหวย์ ซ่ิวอิง, ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดของโลก สอนวิธีคิด เล่มท่ี ๑ วิชาชีวิตท่ีไม่มีในตํารา,แปล
โดย ชัญญพร จาวะลา, (นนทบุรี : บี มีเดีย, ๒๕๕๙), หน้า ๒๑. 
 ๙๑ชวอร์ต, เดวิด. เจ., อ้างแล้ว, หน้า ๑๔. 
 ๙๒พระไพศาล วิสาโล และ รินใจ, เร่ิมต้นชีวิตใหม่ ไม่ยอมแพ้โชคชะตา, พิมพ์คร้ังท่ีสอง (นนทบุรี : บี 
มีเดีย, ๒๕๕๕), หน้า ๒๕-๒๗. 
 ๙๓นโลเลียน ฮิลล์, ปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสําเร็จ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๔. 
 ๙๔เหวย์ ซ่ิวอิง, ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดของโลก สอนวิธีคิด เล่มท่ี ๒ วิชาความสําเร็จของคนคิด
เป็น, แปลโดย จิราพร เนตรสมบัติผล, (กรุงเทพมหานคร : บี มีเดีย กรุ๊ป, ๒๕๕๙), หน้า ๕๔. 



๓๙ 
 

ความเห็นอกเห็นใจ และให้เกียรติซึ่งกันและกันจะเกิดขึ้น เวลาคนสองคนเร่ิมคิดร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์เก่ียวกับชีวิตสมรส พวกเขาจะได้ผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์เช่นกัน”๙๕ 

 ๒. ประโยชน์ของความพยายาม 
  ความพยายาม ช่วยให้เกิดความมานะบากบ่ัน กล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรค ไม่ว่าผลจะเป็น
อย่างไร 
  ในวงการนักว่ิงระดับโลก มีอีกคนหนึงที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ เขามิใช่ผู้ชนะเลิศ 
เขาไม่ได้ทําลายสถิติใด ๆ เขามาถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายด้วยซ้ํา และเพราะเหตุน้ันโลกจึงต้องก้มหัว
ให้เขา จอห์น สตีเฟน อัควารี แห่งแทนซาเนีย ว่ิงฝ่าความมืดมายังสนามกีฬาอย่างกะโผลกกะเผลก 
ขาข้างขวาโชคเลือดและพันด้วยผ้าพันแผล เขาเป็นนักว่ิงมาราธอน แต่เหรียญทองโอลิมปิกปี พ.ศ.
๒๕๑๑ ได้มอบแก่ผู้ชนะไปกว่าช่ัวโมงแล้ว ผู้ชมกลับบ้านไปเกือบหมด จนสนามแทบร้าง แต่เขาก็ยัง
อุตส่าห์พาสังขารมาถึงเส้นชัยในท่ีสุด ต่อมามีผู้สื่อข่าวถามเขาว่า เหตุใดจึงไม่หยุดว่ิงทั้ง ๆ ที่ไม่มี
โอกาสชนะแล้ว เขาทําท่างุนงงสักพักแล้วตอบว่า “ประเทศของผมไม่ได้ส่งผมมาเพ่ือออกสตาร์ต แต่
ส่งผมมาเพ่ือว่ิงให้เสร็จ” คนที่เพียรอย่างถึงที่สุด โดยไม่คํานึงถึงผลว่าจะแพ้หรือชนะคือผู้ชนะท่ี
ย่ิงใหญ่ ด้วยเหตุน้ี จอห์น สตีเฟน อัควารี จึงเป็นนักว่ิงที่ย่ิงใหญ่ที่สุดคนหน่ึงของโลก๙๖ 
  ความพยายามช่วยให้ชีวิตเข้มแข็ง จอห์น เอฟ เคนเนด้ี ตอนท่ีเขายังเป็นเด็ก มีอยู่ครั้ง
หน่ึงพ่อของเขาขับรถม้าพาเที่ยว ในจังหวะที่รถเลี้ยวด้วยความเร็วสูง จึงทําให้เด็กน้อยเคนเนด้ีตกจาก
รถม้า เขาขอให้พ่อช่วย แต่พ่อเขากลับน่ังสูบบุหรี่อยู่ในรถม้าอย่างสบายใจ เด็กน้อยลุกไม่ไหวจะ
ร้องไห้ พ่อเขาพูดขึ้นว่า “ชีวิตของเราก็เป็นอย่างน้ี หกล้ม ลุกขึ้นมา แล้วก็ว่ิง แล้วก็หกล้มอีก ปีน
ขึ้นมาอีก แล้วก็ว่ิงต่อ ไม่ว่าตอนไหนก็ต้องพ่ึงพาตนเอง ไม่มีใครจะช่วยประคองลูกได้”๙๗ ด้วยคําพูดน้ี 
นับจากน้ันมาเขาก็เปลี่ยนเป็นคนท่ีรู้จักพ่ึงพาตนเอง อาศัยความขยันในการต่อสู้ด้วยตนเอง มีความ
มั่นใจในตนเอง ในที่สุดในปี ค.ศ. 1960 เขาก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่อายุ
น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ 
  มีใครเคยถูกปฏิเสธถึง ๑,๘๕๐ ครั้งแล้วลุกขึ้นสู้อีกคร้ังไหม เด็กหนุ่มคนหน่ึงเป็นเด็ก
บ้านนอกอยากเป็นนักแสดงภาพยนตร์ ขณะน้ันฮอลลีวู้ดมีบริษัทภาพยนตร์อยู่ ๕๐๐ แห่ง เขาเดินไป
ตามเส้นทางที่ตนวางและรายช่ือที่จัดเรียงลําดับไว้ เอาสคริปต์ที่เขียนขึ้นเองไปพบกับบริษัทภาพยนตร์
ต่าง ๆ แต่การไปพบคร้ังแรกน้ี ทั้ง ๕๐๐ บริษัทไม่มีบริษัทใดเลยที่จะจ้างเขา เมื่อต้องเจอกับคําปฏิเสธ
ที่โหดร้ายครั้งแล้วคร้ังเล่า เขาก็ไม่รู้สึกท้อแท้ แต่กลับปลุกความกล้าหาญของตนขึ้นมา เขาไปบริษัท
เหล่าน้ีอีกในรอบที่ ๒ และรอบที่ ๓ ผลคือเหมือนเดิม เขากัดฟันลองใหม่เป็นครั้งที่ ๔ ในครั้งน้ีเจ้าของ
บริษัทลําดับที่ ๓๕๑ ยอมให้เขาทิ้งสคริปต์ไว้เพ่ือพิจารณา หลังจากนั้นไม่ก่ีวัน บริษัทดังกล่าวเชิญเขา
ไปพบ และตัดสินใจลงทุนถ่ายภาพยนตร์เรื่องน้ี พร้อมทั้งขอให้เด็กหนุ่มคนนี้เป็นตัวแสดงนําชายของ
ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ภาพยนตร์เรื่องน้ันช่ือ ร็อคก้ี ส่วนเด็กหนุ่มคนนี้ก็คือ ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน 

                                           
๙๕นอร์แมน วินเซนต์ พีล, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๖๕. 

 ๙๖พระไพศาล วิสาโล และ รินใจ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๘-๒๙. 
 ๙๗เหวย์ ซ่ิวอิง, ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดของโลก สอนวิธีคิด เล่มท่ี ๑ วิชาชีวิตท่ีไม่มีในตํารา, อ้าง
แล้ว, หน้า ๖๙. 



๔๐ 
 

นับเป็นการเปิดฉากประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เรื่องร็อคก้ี และซุปเปอร์สตาร์คนน้ีก็มีช่ือเสียงโด่งดังไป
ทั่วโลก๙๘ 
  เจ. เค. โรว์ลิ่ง เคยถูกปฏิเสธจากสํานักพิมพ์ถึง ๑๒ แห่ง ตอนที่ส่งต้นฉบับเรื่อง แฮรี่ 
พอตเตอร์ ให้บรรณาธิการพิจารณา แต่สิ่งน้ีไม่ทําให้เธอย่อท้อ จนมีบรรณาธิการหนังสือฉบับหน่ึงไม่
เอาความเห็นของตนเองตัดสิน แต่เอามุมมองของเด็กตัดสิน เขาจึงให้ลูกสาววัย ๑๓ ขวบอ่าน พอเธอ
อ่านจบเธอร้องขออ่านเล่มต่อไปทันที เขาจึงตกลงใจพิมพ์หนังสือเล่มน้ัน ปัจจุบัน “แฮรี่ พอตเตอร์ มี
ยอดพิมพ์กว่า ๓๐๐ ล้านเล่ม มีผู้เอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลล่ีวูด ได้รับการแปลเป็นภาษาอ่ืน ๆ 
๗๐ ภาษา วางขายใน ๒๐๐ ประเทศ ทําให้เธอเป็นสุภาพสตรีที่มีรายได้มากที่สุดในเกาะอังกฤษ และ
ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในฐานะผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมเด็ก”๙๙ 
  แจ็ค หม่า เล่าว่า ในวัย ๑๒ ขวบ ทุกเช้าตรู่เขาจะขี่จักรยานหรือบางคร้ังเดิน วันละ 
๔๐-๔๕ นาที ไปยังโรงแรมหางโจวโฮเต็ล เพ่ือรับอาสาพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวไปรอบ ๆ 
เมืองโดยไม่คิดค่าจ้างแลกกับการสอนภาษาอังกฤษ เขาทําเช่นนั้นเป็นเวลาต่อเน่ืองถึง ๙ ปีเต็ม ๆ วิธี
น้ีทําให้เขาสามารถเรียนภาษาอังกฤษด้วยการฝึกจากของจริงด้วยแนวคิดใหม่จนชํานาญ แต่เขา
ผิดหวังในการสอบหลายคร้ัง สอบไม่ผ่านระดับประถมศึกษา ๒ ครั้ง มัธยมศึกษา ๓ ครั้ง และ
พยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่หลายคร้ัง ครั้งแรกสอบไม่ผ่านเพราะคะแนนคณิตศาสตร์ได้ ๑ จาก
คะแนนเต็ม ๑๒๐ ครั้งที่ ๒ คณิตศาสตร์ได้ ๑๙ จากเต็ม ๑๒๐ ครั้งที่ ๓ คราวน้ีเขาสอบคณิตศาสตร์
ได้ ๘๙ คะแนน จึงเข้าศึกษาที่ วิทยาลัยครูหางโจวได้ เมื่อสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เอก
ภาษาอังกฤษ) แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Hangzhou Institute of Electronic 
Engineering แต่เงินเดือนไม่พอใช้ จึงไปสมัครทํางานตามสถานที่ต่าง ๆ มากถึง ๓๐ แห่งแต่ไม่มีที่
ไหนรับเขาเข้าทํางาน ไม่ว่าจะเป็นร้านเคเอฟซี (ไม่ผ่านเร่ืองส่วนสูงและหน้าตา) งานโรงแรม หรือ
ตํารวจก็ล้วนไม่ผ่านทั้งสิ้น แต่เมื่อโอกาสมาถึง บริษัทแห่งหน่ึงในจีนต้องการผู้แปลภาษาและผู้
ประสานงานในการช่วยเหลือเพ่ือทวงถามเงินจากลูกหน้ีชาวอเมริกัน ซึ่งในหางโจวผู้คนต่างรู้ว่าเขามี
ความรู้ภาษาอังกฤษดีที่สุด เขาจึงได้รับหน้าที่น้ีเดินทางไปสหรัฐอเมริกา การเปิดโลกทัศน์ครั้งน้ีทําให้
เขาได้รู้เห็นการทํางานของอินเตอร์เน็ทและมองเห็นโอกาสในการพัฒนาอินเตอร์เน็ทในประเทศจีน 
จนปัจจุบันเขากลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหน่ึงของโลก๑๐๐ กล่าวกันว่าเขามี
จิตวิญญาณแห่งการผลักดันตนเองและสังคมให้เคลื่อนไปในทางบวก๑๐๑ 

 ๓ ประโยชน์ของการมีความต้ังใจ 
  การมีความต้ังใจจริง จะช่วยให้คนเรามีพลังพิเศษที่นําไปสู่ความสําเร็จ นอร์แมน วิน
เซนต์ พีล กล่าวว่า “เมื่อคนเรามีความต้ังใจ ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณจะถูกนํามาใช้ร่วมกันอย่าง
เหมาะสม พลังที่เกิดขึ้นก็ย่อมยากที่จะต้านทานได้”๑๐๒ 

                                           
 ๙๘เหวย์ ซ่ิวอิง, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔๒. 
 ๙๙วิกรม กรมดิษฐ์, มองซีอีโอโลก, (กรุงเทพมหานคร : โพสต์ พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐), หน้า ๓๓-๔๗. 
 ๑๐๐รวิโรจน์, แจ็ค หม่า JACK MA, (กรุงเทพมหานคร : อนิเมทกรุ๊ป, ๒๕๖๐), หน้า ๑๒-๑๕. 
 ๑๐๑รวิโรจน์, เร่ืองเดียวกัน หน้า ๒๖. 
 ๑๐๒พีล, คิดบวก, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒-๑๑๐. 



๔๑ 
 

  ฟลอเรนส์ แชดวิกค์ นักว่ายนํ้าผู้ย่ิงใหญ่ ในปี ค.ศ. 1952 เธอตัดสินใจแน่วแน่ที่จะว่าย
นํ้าจากเกาะแคทเธอรีน เข้าสู่แผ่นดินใหญ่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย ระยะทางรวม ๒๖ ไมล์ เธอเป็นนักว่าย
นํ้าที่เก่งในการว่ายระยะไกล เคยว่ายข้ามช่องแคบอังกฤษมาแล้วถึงสองคร้ัง ขณะกําลังว่ายอยู่ หมอก
ลงจัดทําให้มองไม่เห็นชายฝั่ง เมื่อไม่เห็นแผ่นดิน แชดวิกค์ก็เสียกําลังใจ ขอให้คนติดตามดึงเธอขึ้นจาก
นํ้า พอขึ้นเรือได้ไม่นานเธอก็พบว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งแคลิฟอร์เนียแค่ไมล์เดียว อันที่จริงอุปสรรคที่
ขวางความสําเร็จของเธอไม่ใช่หมอกขนาดใหญ่ แต่เป็นความเคลือบแคลงในใจของเธอเอง สองเดือน
เศษหลังจากน้ัน เธอไปยังอ่าวแคลิฟอร์เนียอีกคร้ัง เธอพูดกับตัวเองตลอดเวลาว่า ฉันเข้าใกล้ฝั่งมาก
ขึ้นทุกทีแล้ว ครั้งน้ีฉันจะต้องทําลายสถิติได้อย่างแน่นอน ดังน้ัน เธอจึงรู้สึกฮึกเหิม และบรรลุถึง
เป้าหมายไว้ได้ในที่สุด๑๐๓ 

 ๔ ประโยชน์ของความมุ่งม่ัน 
  การมีความมุ่งมั่นและการมีเป้าหมายท่ีสําคัญแน่นอนไว้ในใจช่วยให้คนเราประสบ
ความสําเร็จอย่างสูงในสาขาต่าง ๆ มากมาย นโปเลียน ฮิลล์ กล่าวว่า “การทํางานด้วยจิตใจท่ีมุ่งมั่น 
และมีเป้าหมายสําคัญที่แน่นอน ต่างก็เป็นองค์ประกอบของความสําเร็จ และมักจะพบอยู่ด้วยกัน
เสมอ”๑๐๔ โธมัส อัลวา เอดิสัน มีใจมุ่งมั่นอยู่กับการเอากฏธรรมชาติมาทํางาน และเขาก็ได้สร้าง
ประดิษฐกรรม ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากกว่าคนใด ๆ เคยทํามาก่อน วูดโรว์ วิลสัน มุ่งมั่นอยู่กับการ
เข้าไปเป็นใหญ่อยู่ในทําเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ๒๕ ปีต่อมา เขาได้เป็นประธานาธิบดีดัง
ต้ังใจ ลินคอล์น มุ่งมั่นอยู่กับการปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระ และเขาได้เป็นประธานาธิบดีที่ย่ิงใหญ่
ที่สุดของอเมริกาขณะที่กําลังทําสิ่งน้ัน สองพ่ีน้องตระกูลไรท์ มุ่งมั่นอยู่กับเคร่ืองบิน แล้วการพิชิต
ท้องฟ้าก็เป็นผลสําเร็จ๑๐๕ 
  และจากการศึกษาบุคคลที่ประสบความสําเร็จจํานวนมาก นโปเลียน ฮิลล์ พบว่า บุคคล
เหล่าน้ันต่างล้วนมีเป้าหมายสําคัญที่แน่นอนไว้ในใจ เขากล่าวว่า “เป้าหมายสําคัญที่แน่นอน จะทําให้
เกิดพลังที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นในการทําให้เป้าหมายอันน้ันกลายเป็นความจริง ช่วยในการ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และจะช่วยให้มีใจจดใจจ่ออย่างเต็มที่กับงานที่ทํา จนกระทั่งสามารถควบคุม
มันได้อย่างสิ้นเชิง”๑๐๖ เอฟ. ดับบลิว วูลเวิร์ธ ผู้มุ่งรัดเข็มขัดอเมริกาด้วยห้างขายของ ห้าสิบเซ็นต์ ที่มี
กิจการแบบลูกโซ่ เขาได้เอาใจจดจ่ออยู่กับงานน้ีเพียงอย่างเดียว จนกระทั่งสามารถสร้างมันขึ้นมา 
และมันก็สร้างเขาขึ้นมาด้วย วิลเลี่ยม วริกลี่ย์ จูเนียร์ จดจ่ออยู่กับการผลิตและจําหน่ายหมากฝร่ัง
ราคากล่องละห้าเซ็นต์ แล้วเปลี่ยนไอเดียของเขาให้กลายเป็นเงินล้าน ยิลเล็ทท์ จดจ่ออยู่กับใบมีดโกน
นิรภัย และเขาได้มอบการโกนหนวดที่นุ่มนวลให้กับโลก และทําให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐี ฟลิชต์
แมน เอาใจจดจ่ออยู่กับขนมเค้กยีสต์ที่ตํ่าต้อย แล้วทําให้อะไรต่ออะไรพองตัวไปท่ัวโลก ด้วยผงฟู
โซเดียมไบคาร์บอเนต เอดิสัน ทําการทดลองถึงกว่าหน่ึงหมื่นครั้ง ก่อนที่จะบรรลุความสําเร็จในการ
ทําให้เครื่องบันทึกเสียงพูดออกมาว่า “แมร่ีมีลูกแกะตัวน้อย ๆ”๑๐๗ 

                                           
 ๑๐๓เหวย์ ซ่ิวอิง, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๕. 
 ๑๐๔นโปเลียน ฮิลล์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๑. 
 ๑๐๕นโปเลียน ฮิลล์, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๒๒-๑๒๓. 
 ๑๐๖นโปเลียน ฮิลล์, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๑๕-๑๒๑. 
 ๑๐๗นโปเลียน ฮิลล์, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๒๑-๑๒๓. 



๔๒ 
 

  นอกจากน้ี การมีความมุ่งมั่นยังมีผลต่อสภาพจิตใจท่ีเรียกว่า “ภาวะลื่นไหล” อีกด้วย
ศาสตราจารย์ Mihaly Csikszentmihalyi กล่าวว่า “ภาวะลื่นไหล หรือ Flow เป็นภาวะที่เรามีความ
ต่ืนตัวสูงและจดจ่อมีสมาธิอย่างเต็มที่กับสิ่งที่กําลังอยู่ตรงหน้า ภาวะน้ีมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ
ความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพขั้นสูงสุดในสิ่งที่กําลังทํา และก่อให้เกิดความสุขความพึงพอใจ
จนถึงขั้นเคลิบเคลิ้มได้ทีเดียว”๑๐๘  
 

 ๕. ประโยชน์ของการมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
  คนเราหากสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ ความสุขและความสําเร็จ
ย่อมตามมา นอร์แมน วินเซนต์ พีล กล่าวว่า “คนที่โชคดีคือคนท่ีสามารถค้นพบวิธีการในการ
แก้ปัญหาของพวกเขา พวกเขาได้ค้นพบวิธีรับมือที่ถูกต้องสําหรับปัญหายุ่งยากทั้งหลายเหล่าน้ัน แต่
ละคร้ังผลลัพท์ก็คือความสุขและความสําเร็จ”๑๐๙  
 บุคคลหรือองค์กรที่ไม่สามารถในการรับมือกับปัญหา หรือมองไม่เห็นปัญหาย่อมพ่ายแพ้ใน
ที่สุด บริษัทโกดักที่เคยรุ่งเรืองมาเป็นร้อยปี พอกล้องดิจิตอลเข้ามา กล้องฟิล์มธรรมดาก็ตกยุคทันที 
บริษัทขาดทุนย่อยยับเพราะไม่สามารถทลายกรอบของตนเองได้เร็ว ในทางกลับกัน เน็ทฟลิกซ์ (Net 
Flix) เริ่มต้นจากการให้เช่าแผ่นดีวีดีภาพยนตร์ทางไปรษณีย์ แต่ก็วางเป้าหมายไว้กว้างกว่าน้ันมาก 
โดยมองว่าตัวเองอยู่ในธุรกิจให้เช่าภาพยนตร์ ไม่ใช่แค่แผ่นดีวีดี ดังน้ัน พอเทคโนโลยีเริ่มพัฒนาไปถึง
จุดที่เปิดช่องให้มีการส่งภาพยนตร์ได้ทางออนไลน์ เน็ทฟลิกซ์จึงยังคงสามารถยืนหยัดต่อสู้ในสมรภูมิ
รบใหม่ได้อย่างโดดเด่นเช่นเดิม เรื่องในทํานองเดียวกันน้ียังมีให้เห็นในธุรกิจหนังสืออีกด้วย เดิมทีอะเม
ซอน (AmaZon) ก่อต้ังขึ้นเพ่ือจัดส่งหนังสือเป็นเล่ม แต่พวกเขาก็กระตือรือร้นที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจ
และเปิดรับการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มที่ แถมยังมีการออกแบบเคร่ืองอ่านหนังสือดิจิตอล
ของตัวเองอีกด้วย๑๑๐ น่ีคือตัวอย่างของการมีวิสัยทัศน์ การปรับตัวเพ่ือรับมือกับปัญหาที่รวดเร็ว 
ซับซ้อน หลากหลาย จึงทําให้อยู่รอดได้ในโลกยุคปัจจุบัน 
  ไมเคิล พาวเวลล์ กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงทําให้เราเติบโตขึ้น จงมองหาโอกาสที่มา
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ความยากลําบากคือบททดสอบที่แท้จริงของชีวิต”๑๑๑ แอนด้ี โกรฟ อดีตซี
อีโอของอินเทล กล่าวว่า บริษัทที่แย่จะถูกทําลายเมื่อเจอวิกฤติ บริษัทที่ดีจะผ่านวิกฤติไปได้ และ
บริษัทที่ยอดเย่ียมจะใช้วิกฤติเป็นเคร่ืองมือเพ่ือก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเอง๑๑๒ ชีวิตคนเราก็ไม่ต่างจาก
บริษัท อยู่ที่ว่าเราจะเลือกดําเนินชีวิตแบบไหน  
  นางสาว ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ ด้วยวัยเพียง ๑๔ ปี ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างด้วย
อุบัติเหตุที่ประเทศสิงคโปร์ แต่แทนที่เธอจะท้อแท้สิ้นหวังในชีวิต เธอกลับมองว่าทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิต
ดีหมด หลังจากประสบอุบัติเหตุเมื่อฟ้ืนจากสลบที่โรงพยาบาล เธอเริ่มต้ังสติด้วยจิตใจที่เข้มแข็งตาม

                                           
 ๑๐๘นโปเลียน ฮิลล์, อ้างแล้ว, หน้า ๔๓-๔๔. 
 ๑๐๙นอร์แมน วินเซนต์ พีล, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๘๐. 
 ๑๑๐ทีน่า ซีลิก, วิชาความคิดท่ีคุ้มค่าหน่วยกิตท่ีสุดในโลก, แปลโดย พรรณี ชูจิรวงศ,์ (กรุงเทพมหานคร : 
วีเลิร์น, ม. ป. ป.), หน้า ๓๕. 
 ๑๑๑ไมเคิล พาวเวลล์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๐. 
 ๑๑๒กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๘. 



๔๓ 
 

คําสอนของบิดา เมื่ออาการเร่ิมดีขึ้น เธอมองว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตดีหมด การประสบอุบัติเหตุทํา
ให้เธอพบกับสิ่งดีดีมากมาย เธอได้มีโอกาสรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ชาวสิงคโปร์ที่ทราบข่าวแล้วมาเยี่ยมด้วย
ความเห็นใจพร้อมกับของขวัญจํานวนมาก ได้รับความเมตตาจากคนไทยท้ังประเทศ ที่สําคัญที่สุดคือ
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานขาเทียมที่
ดีที่สุดในขณะน้ันราคาประมาณห้าล้านบาท และมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านเป็นการส่วนพระองค์
ซึ่งไม่เคยคาดคิดมาก่อน และจากประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงแต่สามารถมีความสุขกับ
ชีวิตได้ เธอจึงได้รับการคัดเลือกเพียงคนเดียวจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติยอดเย่ียม ๑,๒๐๐ คน ให้
ทํางานในตําแหน่ง “ผู้สํารวจความสุข” ที่โรงพยาบาลแห่งหน่ึงด้วยเงินเดือนหน่ึงล้านบาท เธอกล่าว
ว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ ๘ ปีที่ใช้ชีวิตอยู่บนขาเทียมทั้งคู่ น้ีมาน้ัน มันทําให้ธันย์ได้เรียนรู้กับ
ความหมายของชีวิตมากขึ้น จนทําให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตการก้าวข้ามขีดจํากัดด้วยทัศนคติ 
ด้วยความคิดเชิงบวกที่ผ่านหนังสือเล่มแรก ‘สุขที่คิดบวก’ แน่นอนว่าคนเรามีความคิดที่ไม่เคยหยุดฝัน 
เหมือนชีวิตแม้ไร้ขาก็ไม่เคยหยุดเดิน ธันย์ใช้ขาเทียมคู่น้ีเดินทางไปหาความฝัน จนสําเร็จ ทําให้ธันย์มี
โอกาสเข้ารับตําแหน่งผู้สํารวจความสุขคนไข้โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล”๑๑๓ ปัจจุบันเธอยังทําตาม
ความฝันด้วยการทําสิ่งที่อยากทําแต่ไม่เคยได้ทําคือ การดํานํ้า การจัดว่ิงการกุศลเพ่ือช่วยเหลือคน
พิการด้วยกัน และเธอยังฝันว่า ในอนาคตเธออยากเป็นวิทยากรถ่ายทอดความคิดเชิงบวกให้แก่
สาธารณะชน 
  การมองปัญหาในมุมบวก ยังช่วยให้เราคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ ความจริงก็คือ เมื่อต้อง
เจอกับปัญหาหรือความท้าทายไม่ว่าจะแง่มุมไหนของชีวิต เราต่างก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์กันในระดับ
หน่ึงอยู่แล้ว บางเรื่องก็คลี่คลายปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น การพับมุมหนังสือที่อ่านค้างไว้ หรือการ
ปรับสูตรอาหารโดยใช้เครื่องปรุงเท่าที่มี วิธีแก้ปัญหาเหล่าน้ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจนเราไม่เคยเอะใจว่า
มันคือการคิดหาทางออกใหม่ ๆ เพ่ือรับมือกับสารพันปัญหาหยุมหยิมในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม 
ทางออกที่สร้างสรรค์จํานวนหน่ึงก็มีผลต่อยอดเป็นประดิษฐกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น กระดุม 
โทรศัพท์มือถือ แว่นตา คลิปหนีบกระดาษ แปรงสีฟัน ร่ม ซิป ฯลฯ สิ่งประดิษฐ์เหล่าน้ีล้วนเป็นผลมา
จากการท่ีใครสักคนประสบปัญหาหรือเล็งเห็นโอกาส แล้วหาหนทางประกาศสิ่งที่ตนเองคิดค้นขึ้นให้
โลกได้รู้๑๑๔ 
 จึงสรุปได้ว่า ความคิดเชิงบวก หมายถึง ความคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างใด
อย่างหน่ึง ให้เกิดพลังทางความคิดนําไปสู่การปฏิบัติสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ จนบรรลุ
ความสําเร็จและเกิดความสุขในชีวิต 
 

๒.๓.๓  ปญัหาของความคิดเชิงบวก	
 มีผลการศึกษา ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ของ นอร์แมน วินเซนต์ พีล 
(Norman Vincent Peale) พบว่ายังมีข้อจํากัดบางประการ ดังที่ Michael F. Scheier and 

                                           
๑๑๓ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ, วัคซีนคิดบวก, (กรุงเทพมหานคร : บางกอก เชนฮอสปิทอล, ๒๕๖๑), 

หน้า ๑๔. 
๑๑๔ทีน่า ซีลิก, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗-๑๘. 



๔๔ 
 

Charles S. Carver ได้ศึกษาและต้ังคําถามเกี่ยวกับ ความคิดเชิงบวก ว่า ผู้ที่นําความคิดเชิงบวกมาใช้
ได้รับประโยชน์จริงหรือ? ถ้าเป็นจริง ผู้ที่มีความคิดเชิงบวกต้องสามารถเผชิญกับความท้าทายหรือ
เคราะห์กรรมได้ดีกว่า หรือต้องสามารถฟ้ืนตัวจากการเจ็บป่วยได้ดีกว่า แต่ผลการศึกษาก็มิได้เป็น
เช่นน้ัน นอกจากน้ี เก่ียวกับการต้ังเป้าหมายของชีวิต ผู้ที่มีความคิดเชิงบวกต้องพยายามอย่างหนัก
และต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ แต่เมื่อการเข้าใกล้เป้าหมายเป็นไปอย่างเช่ืองช้า
และยากลําบาก คนส่วนใหญ่จะล้มเลิกเสียกลางคัน หรือคําถามที่ว่า การมองโลกในแง่ดี ให้ผลดีเสมอ
ไปหรือ? และการมองโลกในแง่ร้าย ให้ผลร้ายเสมอไปหรือ? ซึ่งการศึกษาพบว่า ไม่เป็นจริงเสมอไป 
อาจเป็นตรงกันข้ามก็ได้๑๑๕ อย่างไรก็ตามน่ีเป็นเพียงการศึกษาการเสนอแนวคิดของนอร์แมน วินเนต์ 
พีล เพียงคนเดียว จึงไม่อาจอ้างอิงได้ว่าความคิดเชิงบวกทั้งหมดมีข้อจํากัด แต่ นอร์แมน วินเซนต์ พีล 
เองก็ยอมรับว่า “หน่ึงในเหตุผลสําคัญที่สุดที่การคิดในแง่บวกไม่ได้ผลในบางคร้ังก็คือมันไม่เคยได้รับ
การทดสอบ การคิดในแง่บวกต้องอาศัยการฝึกฝน เรียนรู้ และความเพียรพยายาม คนเราต้องเต็มใจที่
จะทํา บางครั้งก็ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน”๑๑๖ 
 สรุปว่า ความคิดเชิงบวก ยังมีข้อจํากัดในบางประการ เช่น ยังไม่เคยมีการวิจัยถึงผลของ
การนําไปใช้ ผู้ที่นําไปใช้ต้องมีการฝึกฝน ต้องมีความเต็มใจที่จะฝึกและต้องมีความอดทน 
  
๒.๔  ความคิดเชิงบวกในบริบทสังคมไทย 
 บริบทของสังคมไทย เป็นบริบทที่แวดล้อมด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอัน
งดงาม ซึ่งมีพ้ืนฐานแนวคิดและวิถีชีวิตที่ได้รับอิทธิพลจากคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ที่สอนให้ฝึก
จิตให้คิดดี อันเป็นเหตุนําสุขมาให้คิดดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรง
ประกาศพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว
สยาม”๑๑๗ ทรงใช้ธรรมในการครองแผ่นดิน และพระราชทานพระบรมราโชวาทเก่ียวข้องกับ
หลักธรรมเรื่องความคิดที่ทุกคนควรมีไว้ประจําใจคือการ “คิดดีทําดี” ที่ควรเป็นคุณธรรมของคนใน
ชาติและของคนในโลก ดังพระราชดํารัส ดังน้ี 

 ผู้ที่ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตด้วยการคิดดีทําดี ย่อมได้รับประโยชน์ คือ 
มีความเจริญ ผาสุก และมั่นคง ขณะเดียวกัน ผู้ที่เก่ียวข้อง หน่วยงาน ครอบครัว 
สังคม สิ่งแวดล้อม ชาติบ้านเมือง ก็จะได้รับประโยชน์เช่นกัน การคิดดีทําดี จึงเป็น
กิจที่ดีงามและประเสริฐของมวลมนุษย์ทุกเผ่าพันธ์ุ ทุกลัทธิ ทุกชาติ ทุกศาสนา 
หรือของชาวโลกทุกคน การคิดดีทําดีจึงควรเป็นคุณธรรมของคนทั้งชาติและของ
คนทั้งโลกอีกด้วย๑๑๘ 

                                           
๑๑๕Michael F. Scheier and Charles S. Carver, “On the Power of Positive Thinking : The 

Benefits of Being Optimistic”, Cambridge University Press, vol. 2 No. 1 : 26-30. 
๑๑๖นอร์แมน วินเซนต์ พีล, มหัศจรรย์แห่งการคิดบวก, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓. 

            ๑๑๗มัลลิกา ตัณฑนันท์ และคณะ, ชีวิตงามตามคําสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๓, (นนทบุรี : บี มีเดีย, 
๒๕๕๘), หน้า ๑๒. 

๑๑๘เอกชัย จุละจาริตต์, คิดดี ทําดี, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : เฟ่ืองฟ้า พร้ินต้ิง, ๒๕๔๗), หน้า 
๑๓. 



๔๕ 
 

 การคิดดีมีความหมายในเชิงบวกเป็นเหตุให้ทําดี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง 
ครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ รวมท้ังของโลก ดังน้ัน การคิดดีทําดีจึงเป็นลักษณะ
ของความคิดเชิงบวกที่ทรงพระราชทานไว้ให้แก่คนไทยและชาวโลก 
 นอกจากน้ี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้มีพระ
โอวาทธรรมบรรยายเรื่อง “หัดคิดเชิงบวก” ด้วยการฝึกตนเองให้หัดคิดในเรื่องที่คนทั่วไปเห็นว่าเป็น
เรื่องเลวร้าย ให้กลายเป็นเร่ืองธรรมดา ไม่เป็นปัญหาสําหรับชีวิต กระทั่งใช้เป็นเรื่องที่ก่อประโยชน์
ให้กับชีวิตได้ เช่น เมื่อถูกนินทา หรือถูกด่า ก็ให้นํามาพิจารณาว่าเราเป็นจริงตามน้ันหรือไม่ ถ้าไม่จริง
ก็ไม่ต้องโกรธ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องน้อยใจ แต่ถ้าเป็นจริงก็ให้เร่งปรับปรุงตัว รวมทั้งเพียรทําความ
ดีให้มากย่ิงขึ้น เพ่ือให้พ้นจากคําด่าหรือคํานินทานั้น๑๑๙ 
 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้วางกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เน้นเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างคน โดยการ
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทํางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน๑๒๐ การ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้คนมีความคิด
ด้านบวก 
 ส่วนรัฐบาลไทยได้วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพ่ือเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นที่การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพคน โดยการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างเสริมให้คนมี
สุขภาวะที่ดี สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย อันเป็นฐานของการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๑๒๑ การพัฒนาศักยภาพคนด้วยการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ เหล่าน้ี ล้วนต้องสร้างคนให้มีความคิดเชิงบวกทั้งสิ้น 
 สรุปว่า สังคมไทยสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะการคิด ให้รู้จักคิด หรือคิดเป็น รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีการคิดดี หรือคิดในเชิงบวก เพ่ือความสุข ความเจริญ ความมั่นคงในชีวิต สะท้อนได้
จากผู้นําทางความคิดในสังคมไทยทั้งจากสถาบันกษัตริย์ สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา  
 
๒.๕  ลักษณะพิเศษของการเสริมสรา้งความคิดเชิงบวก 
 การเสริมสร้างความคิดเชิงบวก มีปัจจัยที่เก่ียวข้อง ๓ ประการ คือ ผู้ให้แนวคิดเชิงบวก ผู้ที่
จะพัฒนาความคิดเชิงบวก และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการคิดเชิงบวก ดังน้ี 

                                           
๑๑๙สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, หัดคิดเชิงบวก, (กรุงเทพมหานคร : 

เม็ดทราย, ๒๕๕๗), ๒๙ หน้า. 
๑๒๐ปรเมธี วิมลศิริ, (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙), ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อนาคตประเทศไทย เพ่ือความม่ันคง 

ม่ังคั่ง ย่ังยืน, หน้า ๓๕, สืบค้นเม่ือ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐, จาก http://www.planning.pn.psu.ac.th. 
๑๒๑ปรเมธี วิมลศิริ, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๔. 



๔๖ 
 

 ๑. ผู้ให้แนวคิดเชิงบวก ด้วยการส่งเสริม อบรมส่ังสอนและสนับสนุน ต้องมีลักษณะพิเศษ
เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งมาจากบุคคลที่สําคัญ ๒ กลุ่ม คือ บิดามารดา และครูหรือนักคิดเชิงบวก ที่จะต้อง
ดําเนินการ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปน้ีคือ 
  ๑) เป็นผู้มีความคิดเชิงบวก 
  ๒) ให้คําแนะนําและคําวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนา 
  ๓) ให้กําลัง สนับสนุน และส่งเสริมความคิดเชิงบวกของลูกหลานและลูกศิษย์ เพ่ือส่ง
เสริมแรงให้พัฒนาความคิดเชิงบวกอย่างต่อเน่ือง๑๒๒ 
 ๒. ผู้จะพัฒนาความคิดเชิงบวก มีองค์ประกอบที่สําคัญ ๓ ประการคือ  
  ๑) เช่ือมั่นว่าการคิดในแง่บวกได้ผลเสมอ 
  ๒) ต้องมีการฝึกฝน เรียนรู้ และความเพียรพยายาม  
  ๓) ต้องเต็มใจที่จะทํา เพราะบางคร้ังต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
 ๓. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยสําคัญ
ในการเสริมสร้างความคิดบวก เช่น การไปปฏิบัติธรรม การอยู่กับธรรมชาติในบางครั้ง หรือการสร้าง
สภาพแวดล้อมประจําวันให้เอ้ือต่อการคิดบวก เช่น ที่บ้าน ที่ทํางาน การคบเพ่ือนที่คิดบวก และหลีก
หนีผู้ที่คิดลบถ้าหลีกหนีไม่ได้ก็ถือเป็นการฝึก๑๒๓ 
 สรุปว่า ลักษณะพิเศษของการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก ที่แตกต่างจากการคิดในลักษณะ
อ่ืน ๆ ที่ให้ความสําคัญกับทักษะการคิด แต่การเสริมสร้างความคิดเชิงบวก ต้องประกอบด้วยปัจจัย ๓ 
ส่วน คือ หน่ึง ผู้ให้แนวคิดเชิงบวกต้องมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร สอง ตัวผู้คิด ต้องมีความเช่ือมั่น มี
ความเพียรพยายาม และมีความเต็มใจที่จะฝึกฝน และสาม ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อ
การคิดเชิงบวก การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกจึงจะได้ผลดี 
 
๒.๖  สรุปกรอบแนวคิดและทฤษฎีความคิดเชิงบวก 
 สรุปได้ว่า การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกของตะวันตก มีประเด็นดังน้ี 
 ๑. ความคิดเชิงบวก หมายถึง การคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึง ให้
เกิดพลังทางความคิดนําไปสู่การปฏิบัติ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ จนบรรลุความสําเร็จและเกิด
ความสุขในชีวิต 
 ๒. วิธีคิด มีเป้าหมายอยู่ที่ความความสําเร็จ และความสุข โดยมีองค์ประกอบของการคิดที่
สําคัญ ๕ ประการ คือ การมีความเช่ือมั่น การมีความพยายาม การมีความต้ังใจ การมีความมุ่งมั่น 
และการมีความสามารถในการแก้ปัญหา  
 ๓. เน้ือหาความคิด ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจน แต่เน้นที่เป้าหมาย คือ ความสําเร็จ  

                                           
๑๒๒นิภา แก้วศรีงาม, อ้างแล้ว, หน้า ๗๖-๗๘. 
๑๒๓มิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธิ, (๙ สิงหาคม ๒๕๕๐), การคิดเชิงบวก (Positive Thinking), สืบค้นเม่ือ ๑๓ 

เมษายน ๒๕๖๐, จาก http://volunteers.in.th/blog/Michita-leadertimes-artiicle/118 



๔๗ 
 

 ๔. ข้อบกพร่องของการคิดเชิงบวก คือ ไม่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ รวมทั้งผลที่ได้รับ
ไม่มีความแน่นอนว่าจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่  
 สามารถสรุปเป็นภาพได้ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๑ สรุปภาพรวมของความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positive Thinking 

ความหมาย เป้าหมาย วิธีคิด 

คิดในแง่ดี 
คิดเพื่อผลดี 
คิดเพื่อสาํนึกในทางดี 

มีความเช่ือม่ัน 
มีความพยายาม 
มีความต้ังใจ 
มีความมุ่งม่ัน 
มีความสามารถในการแก้ปญัหา 

ความสาํเร็จ 



 
 

 
 

บทที่ ๓ 
หลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างความคิดเชิงบวก 

 
 พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับเร่ืองของ ใจ เพราะเป็นตัวกําหนดความเป็นไป
ของชีวิตให้พบกับความทุกข์หรือความสุข ใจคิดเช่นไร การพูดและการกระทําก็เป็นเช่นน้ันเพราะ
สําเร็จแล้วด้วยใจ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้คนเรารู้จักฝึกฝนใจ เพ่ือเป็นเหตุนําสุขมาให้ ดังพุทธพจน์
ที่ตรัสว่า “การฝึกจิต อันข่มได้ยาก เป็นธรรมชาติเร็ว มักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่ เป็นการดี 
(เพราะว่า) จิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนําสุขมาให้”๑ 
 วิธีฝึกใจ ก็คือฝึกความคิด ให้คิดดี คิดถูกวิธี ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงตามที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกมีหลายวิธี ที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แต่ละวิธีก็มีวัตถุประสงค์ของการคิดที่แตกต่างกัน 
เพ่ือให้บุคคลเกิดปัญญา และสามารถนําปัญญาน้ันไปใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาตนและการ
แก้ปัญหาทั้งหลายของชีวิต ซึ่งวิธีคิดตามแนวพุทธธรรมน้ี ต่อไปผู้วิจัยขอนิยามว่าเป็น "ความคิดเชิง
บวกตามแนวพุทธธรรม" ซึ่งจะได้นําเสนอหัวข้อต่าง ๆ ตามลําดับดังน้ี 
 ๑. ความคิดในพระพุทธศาสนา 
 ๒. ความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนา 
 ๓. เน้ือหาความคิดแบบโยนิโสมนสิการที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
 ๔. การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 
 ๕. ประโยชน์ของความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 
 ๖. สรุปกรอบความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 
 
๓.๑  ความคิดในพระพุทธศาสนา	
 พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญกับความคิด เพราะเป็นบ่อเกิดของการกระทําทั้งปวง ทั้ง
การทําดีและทําช่ัว ให้ผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ และมีกระบวนการให้เกิด การท่ีจะรู้จักจัดการ
กับความคิด ให้คิดดี คิดถูกต้อง จึงจําเป็นที่จะต้องรู้จักลักษณะต่าง ๆ ของกระบวนการคิด เริ่มต้ังแต่ 
กระบวนการรับรู้ของมนุษย์ กระบวนการคิด บ่อเกิดของความคิด ธรรมชาติของจิต และความสําคัญ
ของความคิด ดังต่อไปน้ี  
 

๓.๑.๑  เครื่องมือในการรับรู้ของมนุษย์ 
 พระพุทธศาสนาแสดงว่า มนุษย์เกิดขึ้นได้เพราะการประชุมรวมกันของธาตุ ๖ ชนิด ได้แก่ 
ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ และวิญญาณธาตุ๒ โดย ๔ ธาตุแรกเป็นรูปธาตุ ส่วน ๒ 
ธาตุหลังเป็นนามธาตุ เฉพาะวิญญาณธาตุเป็นธาตุพิเศษ คือ เป็นธาตุรู้หรือสามารถรู้อะไร ๆ ได้  
 จากธาตุ ๖ ชนิดดังกล่าว เมื่อมารวมกันแล้วได้ก่อให้เกิดประสาทรับรู้ของมนุษย์ขึ้น ๖ ชนิด 
ได้แก่ ประสาทตา (จักขวายตนะ) ประสาทหู (โสตายตนะ) ประสาทจมูก (ฆานายตนะ) ประสาทลิ้น 
                                                 

๑ขุ.ธ. ๔๐/๑๓/๒๘๕. 
๒ม.อุ. ๒๓/๖๗๙/๓๑๔. 



๔๙ 
 

(ชิวหายตนะ) ประสาทกาย (กายายตนะ) และประสาทใจ (มนายตนะ) รวมเรียกว่า ผัสสายตนะ ๖๓ 
ประสาทรับรู้ ๕ อย่างแรก เรียกว่า ประสาทสัมผัสทางกายหรือประสาทกาย ส่วนอย่างสุดท้ายเรียกว่า 
ประสาทสัมผัสทางใจหรือประสาทใจ 
 การรับรู้ของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้น้ันประสาทสัมผัสทั้งหลายต้องไม่เสียหายและต้องมีการใส่
ใจจึงจะเกิดการรับรู้ดังที่ พระสารีบุตร อธิบายไว้ว่า “เมื่อจักษุประสาทไม่แตกทําลาย และรูปทั้งหลาย
อันเป็นภายนอกมาปรากฏ แต่จิตไม่ใส่ใจ รูปก็ไม่ปรากฏ แต่เมื่อจิตใส่ใจ รูปก็ย่อมมีในกาลน้ัน 
วิญญาณ คือความรู้อันเกิดแต่จักษุ รูปและการใส่ใจ ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างน้ี”๔ ในกรณีของโสต
ประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท ก็เช่นเดียวกัน 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการรับรู้ของมนุษย์ เกิดจากประสาท
สัมผัสทั้ง ๖ อย่าง ที่ไม่เสียหายต้องทํางานร่วมกันจึงจะเกิดการรู้ หรือการรู้ที่ชัดเจน แบ่งเป็น ๒ 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก ประสาททางกาย (เช่น ตา) กระทบกับรูป ก่อให้เกิดความรู้สึกขั้นต้น 
เรียกว่า ความรู้สึกทางตา (จักขุวิญญาณ) กระบวนการขั้นตอนน้ี (ตา + วัตถุ = จักขุวิญญาณ) รวม
เรียกว่า ผัสสะ คือความรู้สึกกระทบหรือความรู้สึกสัมผัส ขั้นตอนที่สอง ผัสสะหรือความรู้สึกที่กระทบ
น้ันไหลไปสู่ประสาทใจ (คือ มนะ) และใจรับรู้การสัมผัสน้ัน จึงเกิดการรับรู้ในขั้นที่สองคือรู้ทางใจ 
เรียกว่า มโนวิญญาณ คือการรู้ทางใจเป็นการรู้ที่ชัดเจน คือ การเห็นที่ชัดเจน เป็นความรู้ทางตา ใน
กรณีของประสาทสัมผัสอ่ืน ๆ ก็ทํานองเดียวกัน๕ 
 ประสาทสัมผัสทั้ง ๖ น้ี พระพุทธศาสนาเรียกว่า “อายตนะ” แปลว่า ทวาร หรือ ประตู ที่
ทําให้มนุษย์สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ ซึ่งอายตนะน้ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า นรกมีที่อายตนะ 
สวรรค์อยู่ที่อายตนะ ตรัสว่า “นรกที่อายตนะ สําหรับสัมผัสน้ันเห็นแล้ว”๖ ข้อน้ีหมายความว่า เมื่อใด
เห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส สัมผัสผิวหนัง คิดนึกเร่ืองอะไรอยู่ในใจแล้ว เกิดราคะขึ้นขบกัด เกิด
โทษะขึ้นเผาผลาญ เกิดโมหะข้ึนห่อหุ้มจิตใจ เมื่อน้ันเรียกว่า มีนรกทางผัสสายตนะ ซึ่งเป็นนรกจริง 
นรกชนิดน้ีมีที่น่ีไม่ต้องรอต่อตายแล้ว เป็นนรกที่ควบคุมได้ กําจัดได้ เป็นสิ่งที่ควรรู้จักสนใจ เมื่อไม่ตก
นรกชนิดน้ีแล้ว จะไม่ตกนรกชนิดไหนหมด๗ ส่วนสวรรค์อยู่ที่อายตนะน้ัน ทรงตรัสว่า “สวรรค์ทางผัส
สายตนะ ฉันเห็นแล้ว”๘ “ข้อน้ีหมายความว่า เมื่อทําผิดทางอายตนะต่อกฏอิทัปปัจจยตา ก็เป็นนรก
ทันที เมื่อทําถูกก็เป็นสวรรค์ทันที และวันหน่ึงก็มีมาก หลายคร้ังหลายหน เมื่อทําให้เกิดความพอใจ
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เกิดสวรรค์จอมปลอมข้ึนที่น้ัน ถ้าเป็นความพอใจที่ถูกต้อง ก็พอจะเรียก
สวรรค์ที่แท้จริงได้ แต่ก็ไม่อาจดับทุกข์เป็นนิพพาน ต้องห้ามสวรรค์ชนิดน้ี มุ่งหานิพพานกันอีกต่อหน่ึง 
สวรรค์ ๆ น้ียังเป็นสิ่งกีดเกะกะ ต่อหนทางสู่นิพพาน”๙ 

                                                 
๓ม.อุ. ๒๓/๖๘๐/๓๑๕. 
๔ม.มู. ๑๘/๓๔๖/๕๑๒. 
๕สุเชาวน์ พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล๊อก, ๒๕๕๒), หน้า ๖๗-๖๘. 
๖อภิ.วิ. ๗๘/๑๑๐๓/๘๙๕. 
๗พุทธทาสภิกขุ, อ้างใน สิริวรุณ, คิดให้เป็นเด๋ียวเห็นเอง, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๘), หน้า ๒๓๖. 
๘อภิ.วิ. ๗๘/๑๑๐๓/๘๙๕. 
๙พุทธทาสภิกขุ, อ้างใน สิริวรุณ, คิดให้เป็นเด๋ียวเห็นเอง, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓๗. 



๕๐ 
 

 สรุปได้ว่า กระบวนรับรู้ของมนุษย์ คือ กระบวนการของสัมผัส ที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น 
กาย และใจ เป็นกระบวนการในการรับรู้โลกภายนอกหรือการติดต่อกับโลกภายนอกตามหลัก
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นแต่เพียงการรับรู้ทั่วไปหรือรับรู้แบบพื้น ๆ ยังไม่ถึงขั้นเป็น ความรู้ ที่จะนํา
มนุษย์ไปสู่ความจริงของชีวิต หรือทําให้มนุษย์รู้จักโลกอย่างแท้จริง 
 

๓.๑.๒  กระบวนการคิดของมนุษย์ 
 คําสอนของพระพุทธศาสนาเร่ือง อายตนะ หรือ ทวาร ๖ ดังกล่าวแล้วแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการคิดของมนุษย์ว่าเป็นขั้นตอนที่ต่อเน่ืองจากกระบวนการรับรู้ของประสาทสัมผัสทางกาย
หรือช่วงของ ผัสสะ "เมื่อมีการรับรู้ ก็จะมีความรู้สึกต่ออารมณ์น้ัน เช่น สุข สบาย ทุกข์ ไม่สบาย หรือ
เฉย ๆ เรียกว่า เวทนา พร้อมกันน้ัน ก็จะมีการหมายอารมณ์ว่าเป็นน่ันเป็นน่ี เป็นอย่างนั้นอย่างน้ี ช่ือ
น้ันช่ือน้ี เรียกว่า สัญญา จากนั้นเกิดความคิด ความดําริตริตรึกต่าง ๆ เรียกว่า วิตักกะ กระบวนการ
รับรู้เป็นไปอย่างน้ีเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการประสบอารมณ์ โดยได้รับประสบการณ์ภายนอก หรือ
การนึกถึงยกเอาเรื่องราวต่าง ๆ ขึ้นมาพิจารณาในใจ๑๐ 
 เขียนให้ดูโดยยกความรู้ทางตาเป็นตัวอย่าง ดังน้ี 
 
    ตา    +    รูป    +    เห็น       =   การรับรู้         รู้สึกสุขทุกข์        จําได้หมายรู้        คิด 
(อายตนะ)  (อารมณ์)  (จักขุวิญญาณ)    (ผัสสะ)           (เวทนา)             (สัญญา)       (วิตักกะ) 
 
 ขั้นตอนของการคิด (วิตักกะ) น้ีมีความสําคัญอย่างย่ิงในการกําหนดบุคลิกภาพ และวิถีชีวิต
ของบุคคล ตลอดถึงสังคม แต่ความคิดจะเป็นอย่างไร ย่อมต้องอาศัยปัจจัยที่กําหนดปรุงแต่งความคิด
น้ันอีกต่อหน่ึง ปัจจัยอย่างหน่ึงที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิด ได้แก่ ความรู้สึกสุขทุกข์ (เวทนา) ถ้า
รู้สึกเป็นสุข ก็ชอบใจ อยากได้ อยากเสพ อยากเอา (ตัณหาฝ่ายบวก) ถ้ารู้สึกเป็นทุกข์ ก็ขัดใจไม่ชอบ
ใจ อยากเลี่ยงพ้นหรืออยากทําลาย (ตัณหาฝ่ายลบ) จากน้ันความคิดปรุงแต่งต่าง ๆ ก็จะเพ่งไปที่
อารมณ์อันเป็นที่มาของเวทนาน้ัน เอาสิ่งน้ันเป็นที่จับความคิด พร้อมด้วยความจําได้หมายรู้ว่าสิ่งน้ัน
สิ่งน้ี เป็นอย่างน้ันอย่างน้ี (สัญญา) แล้วความคิดปรุงแต่งก็ดําเนินไปตามวิถีของความชอบใจไม่ชอบใจ
น้ัน เครื่องปรุงแต่งของความคิด ก็คือ ความโน้มเอียง ความเคยชิน กิเลส จิตนิสัยต่าง ๆ ที่จิตได้สั่งสม
ไว้ (สังขาร) และคิดอยู่ในกรอบ ในขอบเขต ในแนวทาง ของสังขารน้ัน จากความคิด ก็อาจแสดง
ออกมาเป็นการทํา การพูด และแสดงบทบาทต่าง ๆ๑๑ 
 กระบวนการของการคิดน้ี หากบุคคลปล่อยให้กระแสความคิดตกอยู่ใต้อิทธิพลของเวทนา
คือความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือแม้แต่รู้สึกเฉย ๆ พระพุทธศาสนาแสดงว่า เป็นกระบวนการคิดที่สนอง
ตัณหา ผลของมันคือ การก่อปัญหา ทําให้เกิดทุกข์ 
 เขียนเป็นภาพกระบวนการของการเกิดความทุกข์ที่มาจากเวทนาได้ ดังน้ี 
 
                                                 

๑๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์คร้ังท่ี ๔๐, (กรุงเทพมหานคร : 
ผลิธัมม์, ๒๕๕๗), หน้า ๖๑๕. 

๑๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๑๕-๖๑๖. 



๕๑ 
 

 การรับรู้       ความรู้สึกสุขทุกข์       ความอยาก-ที่เป็นปฏิกิริยาบวก-ลบ        ปัญหา 
             (ผัสสะ)            (เวทนา)                             (ตัณหา)                       (ทุกข์) 
 
 พระพุทธศาสนาจึงสอนให้ตัดกระแสความคิดที่ก่อให้เกิดปัญหาทําให้เกิดทุกข์น้ีด้วยการคิด
ที่ประกอบด้วยปัญญา ที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ อันเป็นการคิดที่แก้ปัญหา นําไปสู่ความดับทุกข์ และ
เป็นกระบวนการของการศึกษาภายในตน “จุดสําคัญที่โยนิโสมนสิการเข้ามาเริ่มบทบาท ก็คือการตัด
ตอนไม่ให้เวทนามีอิทธิพลเป็นปัจจัยก่อให้เกิดตัณหาต่อไป คือ ให้มีแต่เพียงการเสวยเวทนา ไม่เกิด
ตัณหา เมื่อไม่เกิดตัณหา ก็ไม่มีการคิดปรุงแต่งตามอํานาจของตัณหาต่อไป เมื่อตัดตอนกระบวนการ
คิดสนองตัณหาแล้ว โยนิโสมนสิการก็นําความคิดไปสู่แนวทางของการก่อปัญญา แก้ปัญหา ดับทุกข์ 
และทําให้เกิดการศึกษาต่อไป”๑๒ 
 

การรับรู้        ความรู้สึกสุขทุกข์         ตัณหา ฯลฯ                           เกิดปัญหา 
 (ผัสสะ)             (เวทนา)                                                          (เกิดทุกข์) 
                                                              โยนิโสมนสิการ       ปัญญา       แก้ปัญหา 
                                                                                                       (ดับทุกข์) 
 
 โยนิโสมนสิการน้ี พระพุทธศาสนาแสดงว่า เป็นปัจจัยภายในที่สําคัญ คู่กับปัจจัยภายนอก 
คือ ปรโตโฆสะ ที่ทําความเกิดขึ้นแห่ง สัมมาทิฏฐิ ดังพุทธพจน์ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพ่ือความ
เกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ อย่างน้ี คือปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ”๑๓ “ภิกษุทั้งหลาย เพราะช้ีแจง
ถึงเหตุภายใน เราไม่เล็งเห็นเหตุอ่ืนแม้อย่างหน่ึงที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์อย่างใหญ่ เหมือนการใส่ใจโดย
แยบคายน้ีเลย”๑๔ 
 เมื่อบุคคลมีโยนิโสมนสิการแล้ว ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาปัญญา เป็นปัญญา
ที่ทําให้เกิดความเห็นชอบ ที่เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ที่เริ่มใช้ความคิดของตนเป็นอิสระปลอดจากอิทธิพล
ของตัณหา “เป็นองค์ประกอบภายในที่เก่ียวกับการฝึกใช้ความคิด ให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมี
ระเบียบ รู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างต้ืน ๆ ผิวเผิน เป็นขั้นสําคัญในการสร้างปัญญาที่
บริสุทธ์ิ เป็นอิสระ ทําให้ทุกคนพึ่งตนได้ ช่วยตนเองได้ และนําไปสู่ความเป็นอิสระ ไร้ทุกข์ พร้อมทั้ง
สันติสุขที่เป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม”๑๕ 
 สรุปได้ว่า การคิดของมนุษย์ เป็นกระบวนการที่เกิดต่อพ่วงจากผัสสะ แล้วเกิดเป็นเวทนา 
ในขั้นตอนน้ีถ้าบุคคลมีโยนิโสมนสิการก็จะทําให้เกิดปัญญาสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ถ้า
ปล่อยให้ความคิดไหลไปตามกิเลสก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ดังน้ัน ขั้นตอนของผัสสะจึงเป็นขั้นตอน
ที่สําคัญที่จะนําไปสู่การมีปัญหาหรือไม่มีปัญหา พระพุทธศาสนาจึงสอนให้ระวังเมื่อผัสสะ เพ่ือให้มี
ท่าทีที่ถูกต้องเมื่อผัสสะ 
                                                 

๑๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๑๗. 
๑๓องฺ. ทุก. ๓๓/๓๗๑/๔๓๑. 
๑๔องฺ เอก. ๓๒/๑๐๘/๑๓๔. 
๑๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๑๘. 



๕๒ 
 

๓.๑.๓  บ่อเกิดของความคิด 
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ทั้งในทางลบและทางบวก คือทั้งทุกข์
และสุขเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัย และพระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุปัจจัยของความทุกข์และ
ความสุขว่าเกิดจากความคิด ปรากฏในธาตุวิภังคสูตร ที่ทรงตรัสว่า  

 “คนเรานี้มีธาตุ ๖ มีผัสสายตนะ (แดนสัมผัส) ๖ มีมโนปวิจาร (ความนึก
หน่วงของใจ) ๑๘ มีอธิษฐานธรรม (ธรรมที่ควรต้ังไว้ในใจ) ๔ อันเป็นธรรมที่ผู้
ต้ังอยู่แล้ว ไม่มีกิเลสเครื่องถือตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไป บัณฑิตจึงเรียก
เขาว่า มุนีผู้สงบ บุคคลไม่พึงประมาทปัญญา พึงตามรักษาสัจจะ พึงเพ่ิมพูนจาคะ 
พึงศึกษาสันติเท่าน้ัน น้ีเป็นอุเทศแห่งธาตุวิภังค์ ๖”๑๖ 

 จากคําสอนดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า มนุษย์ประกอบด้วยธาตุ ๖ มีผัสสายตนะสําหรับ
ถูกต้อง ๖ จึงเกิดความท่องเที่ยวไปของใจ (มโนปวิจาร) ๑๘ โดยคิดในเรื่อง รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
ธรรมมารมณ์ เป็นความสุข ความทุกข์ หรือเฉย ๆ รวม ๑๘ อาการ ที่เรียกว่า กิเลส จึงตรัสสอนให้
บุคคลควรมีธรรมที่พึงต้ังไว้ในใจ ๔ เมื่อบุคคลต้ังอยู่ในธรรมที่ควรต้ังไว้ในใจแล้ว กิเลสย่อมไม่เป็นไป 
จึงเรียกว่า มุนีผู้สงบระงับ โดยทรงสอนให้ไม่ประมาทในปัญญา ควรตามรักษาสัจจะ ควรเจริญการ
สละ และควรศึกษาความสงบ 
 ทรงแสดงต่อไปว่า ธาตุ ๖ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม อากาศ วิญญาณ โดยเฉพาะวิญญาณ ตรัส
อธิบายว่า ได้แก่สิ่งที่รู้แจ้งสุข ทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ เพราะอาศัยผัสสะเป็นที่ต้ัง เมื่อรู้แจ้งดังน้ัน จึง
ละสุข ทุกข์ได้ ที่เหลืออยู่คืออุเบกขาอันบริสุทธ์ิ ผุดผ่อง ควรแก่การงาน และผ่องแผ้ว  
 สรุปได้ว่า อายตนะภายนอกและภายใน ๖ คู่ คือบ่อเกิดของความคิด ดังน้ัน ผู้ที่มีสติควร
เลือกปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด ที่จะให้อายตนะหกคู่น้ีเป็นเคร่ืองชักนําความคิดให้เป็นกุศล กล่าวคือ ทํา
อย่างไร เราจึงจะใช้ นาม-รูป หรือ กาย-ใจ ของเราแต่ละคนเป็นเคร่ืองมือนําไปสร้างกุศลวิบากให้
สูงสุด ซึ่งต้องใช้การฝึกสติ และอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น 
 

๓.๑.๔  ธรรมชาติของจิต 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “จิตน้ีผุดผ่อง แต่ว่าจิตน้ันแลเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรมา”๑๗ กิเลส
น้ีเมื่อจรเข้ามาในจิตใจแล้ว ก็หมักดองนอนเน่ืองทับถมทวีมากขึ้น อาการท่ีหมักดองเรียกว่าอาสวะ 
อาการที่นอนเน่ืองเรียกว่าอนุสัย ทําให้จิตที่เคยผ่องใสน้ันเศร้าหมองไป  
 จิตมีธรรมชาติพิเศษอย่างหน่ึง คือเป็นธาตุรู้ ที่เรียกว่า วิญญาณธาตุ คือธาตุที่รู้อะไร ๆ ได้ 
แต่เพราะมิได้มีการอบรม จิตจึงยังรู้ผิดรู้หลงอยู่ เพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะคือความจริง 
เพราะฉะน้ัน เมื่อรู้สิ่งใดก็เป็นความรู้ที่ยังไม่ทะลุถึงความจริง แต่เป็นความรู้ที่ติดอยู่เพียงแค่มายาของ
สิ่งเหล่าน้ัน จึงมีความยึดถือติดอยู่ในมายาของสิ่งน้ัน ๆ “เมื่อสิ่งที่ยึดน้ันเป็นเพียงมายา ไม่ใช่เป็น
สัจจะคือความจริง ความรู้ที่ยึดมายานั้นจึงเป็นความรู้ผิด เป็นความรู้หลง"๑๘  
                                                 

๑๖ม.อุ. ๒๓/๖๗๘/๓๑๔. 
๑๗องฺ.เอก. ๓๒/๕๐/๘๐. 
๑๘สมเ ด็จพระญาณสั งวร  สมเ ด็จพระสั งฆราช  สกลมหาสั งฆป ริณายก ,  หายใจใ ห้ เป็นสุ ข , 

(กรุงเทพมหานคร : ซไท-โล-กราฟ, ๒๕๕๑), หน้า ๔. 



๕๓ 
 

 จิตมีธรรมชาติอีกอย่างหน่ึงคือคิดซึ่งอารมณ์๑๙ คือคิดเรื่องทั้งหลายที่ได้ประสบทางตา ทาง
หูทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และที่ได้รู้ได้คิดทางใจที่เรียกว่าธรรมะคือเรื่องราวที่ได้ประสบพบมาเป็น
ต้น แล้วนําสิ่งที่รับเข้ามาทางตาทางหูเป็นต้นน้ัน เข้ามาคิดปรุงแต่งในจิตใจ “และเมื่อความรู้ของจิตยัง
เป็นความรู้แค่มายาของสิ่งเหล่าน้ัน จึงบังเกิดความยินดีในอารมณ์คือเรื่องราวอันเป็นที่ต้ังของความ
ยินดี ยินร้ายในอารมณ์คือเรื่องราวอันเป็นที่ต้ังของความยินร้าย หลงติดในอารมณ์อันเป็นที่ต้ังของ
ความหลงติด จึงปรากฏเป็นราคะความติดใจยินดี หรือโลภะความโลภอยากได้ เป็นโทสะความ
กระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคือง เป็นโมหะคือความหลงอันเรียกว่ากิเลส”๒๐  
 อารมณ์และกิเลสเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ประกอบกันอยู่ แล้วหมักดองอยู่ในจิต ทับถมทวีขึ้น 
อาการท่ีหมักดองเรียกว่าอาสวะ อาการท่ีนอนเน่ืองเรียกว่าอนุสัย อันเป็นที่ต้ังอาการของจิตที่เรียกว่า 
นิสสัย อุปนิสัย สันดาน ของแต่ละบุคคล เมื่อจิตน้ีรับอารมณ์คือเรื่องใหม่ ๆ เข้ามาทางตาทางหูเป็น
ต้น ก็ทําให้อารมณ์และกิเลสที่หมักดองอยู่เป็นอาสวะเป็นอนุสัยดังกล่าวน้ันฟุ้งขึ้นมา ปรากฏเป็น
ความชอบบ้างในเมื่ออารมณ์ใหม่ ๆ เหล่าน้ันเป็นพวกเดียวกับสิ่งที่ชอบ เป็นความชังบ้างในเม่ือ
อารมณ์ใหม่ ๆ เหล่าน้ันเป็นที่ต้ังของสิ่งที่ชัง บังเกิดความหลงบ้างในเม่ืออารมณ์ใหม่ ๆ เหล่าน้ันเป็น
พวกเดียวกันกับความหลงที่นอนจมอยู่ ก็เพ่ิมพูนราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ ดังกล่าวน้ันทวีมากขึ้น
ไปอีก “เพราะฉะน้ัน จิตของแต่ละบุคคลนี้จึงเป็นจิตที่เศร้าหมองไม่ผ่องใส เพราะยังมีเคร่ืองเศร้า
หมองมาหมักดองนอนจมอยู่ มากําบังธรรมชาติของจิตที่ประภัสสรคือผุดผ่องน้ัน ทําให้ไม่ผุดผ่อง และ
มาปิดบังความรู้ที่เป็นธาตุรู้น้ันไม่ให้รู้จริง ให้รู้แค่มายาติดอยู่แค่มายาเท่าน้ัน”๒๑ อันอารมณ์ทั้งหลายที่
บุคคลประสบอยู่แล้วเกิดเป็นความชอบบ้าง ชังบ้าง หลงบ้าง อยู่โดยปกติก็เป็นเพราะเหตุดังที่กล่าวมา
น้ี 
 แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตน้ีเป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้ ถ้าน้อมไปทางฝ่ายช่ัว ก็จะคุ้นเคยอยู่
กับความช่ัว ถ้าน้อมไปในทางความดี ก็จะคุ้นเคยอยู่ในความดี การน้อมจิตก็โดยใช้การคิด เมื่อคิดดี
บ่อย ๆ จิตก็จะคุ้นเคยกับความดี ละความคิดช่ัว๒๒ จิตมีธรรมชาติที่น้อมไปได้ด่ังน้ี การฝึกจิตให้คิดแต่
เรื่องดี ๆ เป็นสิ่งที่ควรทํา เพราะจิตที่ฝึกแล้วย่อมนําสุขมาให้ ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “การฝึกจิต อันข่ม
ได้ยาก เป็นธรรมชาติเร็ว มักตกไปในอารมณ์ตามใคร่ เป็นการดี (เพราะว่า) จิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุ
นําสุขมาให้”๒๓ 
 การทําหน้าที่คิดหรือทําหน้าที่รู้ของจิตมี ๔ อย่าง ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลัก หรือธรรมชาติ
ของจิต คือ 
 เวทนา       รู้สึก (แยกแยะ) 
 สัญญา       รู้จํา (จัดเก็บ) 
 สังขาร       รู้คิด (ผสมผสาน) 

                                                 
๑๙อภิ.อ. ๗๕/๒๑๒. 
๒๐สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, อ้างแล้ว, หน้า ๔-๕. 
๒๑สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๕-๖. 
๒๒ม.มู. ๑๘/๒๕๒/๒๐๖. 
๒๓ขุ.ธ. ๔๐/๑๓/๒๘๕. 



๕๔ 
 

 วิญญาณ     รู้ชัด (ใช้งาน)๒๔ 
 ซึ่งอาการหรือวิธีการคิดของจิตน้ี ๔ อย่างน้ี ยังเป็นอาการคิดแบบกลาง ๆ ไม่ดีไม่ช่ัว แต่จะ
ดีหรือช่ัวอยู่ที่องค์ประกอบที่เข้ามาประกอบกับจิตที่เรียกว่า เจตสิก ว่าเป็นเจตสิกแบบไหนที่เข้ามา
เก่ียวข้อง ถ้ามีเจตสิกฝ่ายดีเข้ามาเก่ียวข้องก็เป็น คิดดี เป็นกุศลจิต ถ้ามีเจตสิกฝ่ายช่ัวเข้ามาเก่ียวข้อง
ก็เป็น คิดช่ัว เป็นอกุศลจิต 
 คําว่า เจตสิก หมายถึง สภาวธรรม ๕๒ อย่างประกอบกับจิต เกิดและดับขณะเดียวกับจิต มี
อารมณ์และที่ต้ังอย่างเดียวกับจิต๒๕ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ปรุงจิตให้รู้อารมณ์เป็นไปต่าง ๆ ตามลักษณะ
ของตน ปรุงแต่งให้คิดไปในทางดี เรียกว่า โสภณเจตสิก ทําให้เป็นกุศลจิต ปรุงแต่งให้คิดไปในทางช่ัว 
เรียกว่า อกุศลเจตสิก ทําให้เป็นอกุศลจิต ตัวปรุงแต่งจิตน้ีเรียกรวมๆ ว่า สังขารเจตสิก ดังน้ี 
 จิต    + เจตสิกฝ่ายดี  = คิดดี = กุศลจิต 
 จิต    + เจตสิกฝ่ายช่ัว = คิดช่ัว = อกุศลจิต 
 ดังน้ัน ความคิดของคนเราจะดีหรือช่ัวก็ขึ้นอยู่กับเจตสิกที่เข้ามาประกอบกับจิต และก็
ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานของจิตว่าคุ้นเคยอยู่กับความดีหรือความช่ัว เมื่อจิตคุ้นเคยอยู่กับความดี เมื่อประสบ
กับอารมณ์ก็เป็นเหตุให้คิดดี เมื่อคิดดีก็แสดงพฤติกรรมออกมาดีทั้งคําพูดและการกระทํา นํามาซึ่ง
ความสุข แต่ถ้าจิตคุ้นเคยอยู่กับความช่ัว เมื่อประสบอารมณ์จิตก็จะน้อมไปทางคิดช่ัว การแสดง
พฤติกรรมก็ไปในทางชั่ว นํามาซึ่งปัญหาและความทุกข์ ดังน้ี 
 อารมณ์    +    คิดดี        ทําดี        ความสุข 
 อารมณ์   +     คิดช่ัว        ทําช่ัว       ปัญหา/ความทุกข์ 
 จิตมีธรรมชาติน้อมไปได้ด่ังน้ี บุคคลจึงควรฝึกน้อมจิตให้คิดดีอยู่เสมอ เพ่ือชําระล้างจิตที่
เศร้าหมองเพราะอาสวะและอนุสัยที่หมักดองนอนจมอยู่อย่างหนาแน่น ให้มีความผ่องใส เพ่ือให้รู้ถึง
สัจจะความจริง ไม่หลงติดอยู่แค่มายา ซึ่งเป็นวิธีสอนของพระพุทธศาสนาท่ีพาให้พ้นจากความทุกข์
หรือปัญหาของชีวิตได้ 
 สรุปได้ว่า จิตมีธรรมชาติเร็ว วิจิตร ข่มยาก ห้ามยาก ปกติมีธรรมชาติกลาง ๆ แต่สิ่งที่มา
ประกอบจิต คือ อกุศล และกุศล จึงต้องฝึกฝนจิตให้น้อมไปทางกุศล เพราะว่า จิตที่ฝึกดีแล้วเป็นเหตุ
นําสุขมาให้ 

๓.๑.๕  ความสําคัญของความคิด 
 พระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นความสําคัญกับความคิดว่า จิตหรือความคิดที่ต้ังไว้ชอบ 
สามารถให้ผลมากกว่ามารดาบิดาให้ผล หมายความว่า บิดามารดาซึ่งรักลูกสุดหัวใจสามารถยกทรัพย์
สมบัติให้ลูกได้ทั้งหมด แต่ให้ผลสู้การต้ังจิตไว้ชอบไม่ได้ ด่ังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “มารดาบิดา ก็หรือ
ว่าญาตเหล่าน้ัน ไม่พึงทําเหตุน้ัน (ให้ได้) แต่จิตอันต้ังไว้ชอบแล้ว พึงทําเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุน้ัน”๒๖ 
ในทางตรงกันข้ามการคิดผิดหรือต้ังจิตไว้ผิดย่อมยังความเสียหายได้มากกว่าความพินาศหายนะ หรือ
โจรปล้นโจร หรือคนจองเวรที่พึงกระทําแก่กันอีก ด่ังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “จิตซึ่งต้ังไว้ผิดแล้ว พึงทํา
                                                 

๒๔สุเชาวน์ พลอยชุม, อ้างแล้ว, หน้า ๗๒. 
๒๕พระอนุรุทธาจารย์ , อภิธรรมมัตถสังคหะ และ ปรมัตถทีปนี ,  แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ์ , 

(กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๗-๑๙. 
๒๖ขุ.ธ.อ. ๔๐/๓๓๒. 



๕๕ 
 

บุคคลน้ันให้เลวทรามยิ่งกว่าความพินาศหายนะ ที่โจรเห็นโจร หรือคนจองเวรพึงกระทํา (แก่กัน) น้ัน 
(เสียอีก)”๒๗ 
 ความคิดเป็นตัวกําหนดความเป็นไปของสัตว์โลก กล่าวคือ โลกจะไปทางไหน (โลกในที่น้ี
หมายถึงหมู่มนุษย์) ก็สุดแล้วแต่ความคิดของมนุษย์จะนําไป จะไปทางดีหรือทางช่ัว ทางสงบ หรือทาง
วุ่นวาย ทางสงเคราะห์เมตตากัน หรือทางเบียดเบียนกัน ก็สุดแล้วแต่ผู้นําโลกคือความคิด หรือจิต
มนุษย์น่ันเอง โลกคือหมู่มนุษย์ด้ินรนก็เพราะจิตด้ินรน หรือความคิดของเขาน่ันเองด้ินรน พอความคิด
ของเขาสงบโลกก็สงบ สิ่งทั้งปวงจึงตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งความคิดอย่างแท้จริง ถ้าความคิดของ
มนุษย์อยู่ในภาวะสงบ โลกนี้จะสงบลงทันที ความสุขก็เกิดตามขึ้นมาทันทีเหมือนกัน๒๘ ดังที่มีเทวดา
มาทูลถามพระพุทธเจ้าว่า อะไรนําโลกไป อะไรทําให้โลกดิ้นรน สิ่งทั้งปวงตกอยู่ในอํานาจของอะไร 
พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “ความคิดนําโลกไป ความคิดทําให้โลกดิ้นรน สิ่งทั้งปวงตกอยู่ใต้อํานาจของ
ความคิด”๒๙ 
 พระพุทธศาสนาแสดงว่า จิตเป็นใหญ่เป็นตัวนําในการกระทําทั้งปวงและเป็นผู้คิด เมื่อคิดดี 
ย่อมทําให้พูดและทําดี ผลคือความสุข แต่ถ้าคิดช่ัว การพูดและทําก็ช่ัว ผลคือความทุกข์ ธรรมชาติมี
เช่นน้ี ดังตัวอย่างพุทธพจน์ที่ตรัสว่า "ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อน มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จแล้ว
ด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทําอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขาเพราะเหตุน้ัน ดุจล้อหมุนไปตาม
รอยเท้าโคตัวนําแอกไปอยู่ฉะน้ัน ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทําอยู่ก็ดี ความสุขย่อมไปตามเขา
เพราะเหตุน้ัน เหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้น”๓๐ พระพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกจิตให้คิดดี “เพราะจิตที่ฝึก
แล้วย่อมเป็นเหตุนําสุขมาให้”๓๑ 
 มีตัวอย่างเร่ืองการคิดร้ายแล้วให้ผลร้ายดังเร่ือง "พระจักขุปาลเถระ" มีความโดยย่อว่า พระ
จักขุปาลเถระมีความมุ่งมั่นบําเพ็ญเพียรเพ่ือต้องการบรรลุธรรมจนไม่ยอมพักผ่อนหลับนอน จนใน
ที่สุดเมื่ออดนอนมาก ๆ ตาจึงบอดพร้อม ๆ กับการบรรลุเป็นพระอรหันต์ ที่ต้องตาบอดน้ีเป็นเพราะ
ผลกรรมในอดีต เมื่อครั้งพระจักขุปาลเกิดเป็นหมอแล้วรับรักษาหญิงที่ตาเจ็บ หญิงน้ันสัญญาว่าถ้า
รักษาหายทั้งตนและลูกสาวจะยอมเป็นทาสรับใช้ เมื่อรักษาจนตาหายเป็นปกติแล้ว หญิงน้ันกลับ
โกหกว่า มีอาการปวดมากกว่าเดิม หมอรู้ว่าหญิงน้ันโกหก จึงคิดด้วยความแค้นว่าจะทําให้หญิงน้ีตา
บอด จึงไปปรุงยามาใหม่ให้หญิงน้ันหยอดจนตาบอดสนิททั้งสองข้าง ผลกรรมในครั้งน้ัน จึงตามมา
ส่งผลให้พระจักขุบาลตาบอดสนิททั้งสองข้างในน้ี 
 มีตัวอย่างเร่ืองการคิดดีแล้วได้รับผลดีดังเร่ือง “มัฏฐกุณฑลี” ความว่า ในกรุงสาวัตถี มีชาย
หนุ่มช่ือว่า มัฏฐกุณฑลี มีบิดาเป็นพราหมณ์ที่ตระหน่ีถี่เหนียวมาก ชาวบ้านจึงต้ังช่ือเขาว่า “อทินน
ปุพพกะ” แปลว่า ไม่เคยให้สิ่งใดแก่ใครเลย ต่อมาเมื่อมัฏฐกุณฑลีอายุได้ ๑๖ ปีเกิดล้มป่วยด้วยโรค
ผอมเหลือง บิดาอยากรักษาลูกแต่เสียดายเงินค่ารักษา จึงไปถามหมอว่าเป็นโรคชนิดน้ีปรุงยาอย่างไร 

                                                 
๒๗ขุ.ธ. ๔๐/๑๓/๒๘๕. 
๒๘วศิน อินทสระ, หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท), (กรุงเทพมหานคร : 

บรรณาคาร, ๒๕๑๙), หน้า ๑๔๔-๑๔๕. 
๒๙สํ.ส. ๒๔/๑๘๐-๑๘๑.๒๑๑. 
๓๐ขุ.ธ. ๔๐/๑๑/๑. 
๓๑ขุ.ธ. ๔๐/๑๓/๒๘๕. 



๕๖ 
 

หมอก็บอกวิธีปรุงยาให้ พราหมณ์จึงไปเอาเปลือกไม้มาปรุงเป็นยาแล้วให้มัฏฐกุณฑลีกิน เมื่อกินแล้ว
อาการกลับย่ิงทรุดหนักลงไปอีก จึงไปตามหมออีกผู้หน่ึงมารักษา หมอเห็นว่าอาการหนักแล้วจึงไม่รับ
รักษา พราหมณ์รู้ว่าบุตรของตนใกล้สิ้นใจ กลัวคนมาเยี่ยมแล้วจะเห็นทรัพย์สินในบ้าน จึงนําลูกมา
นอนที่ระเบียงนอกบ้าน ในวันน้ันเวลาจวนสว่าง พระพุทธเจ้าทรงแผ่ข่ายพระญาณแล้วมัฏฐกุณฑลีเข้า
มาปรากฏ ทรงเห็นว่า ชายหนุ่มผู้น้ีจะมีจิตเลื่อมใสในพระองค์ เมื่อตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ วันรุ่งขึ้นจึงเสด็จไปถึงประตูเรือนของพราหมณ์ ขณะน้ัน มัฏฐกุณฑลี กําลังนอนหันหน้าเข้า
ไปในบ้าน พระศาสดาทรงทราบว่าไม่เห็นพระองค์ จึงได้เปล่งรัศมีไป มัฏฐกุณฑลีคิดว่าน่ีแสงสว่าง
อะไร จึงพลิกตัวกลับมาเห็นพระพุทธเจ้า แล้วคิดว่า เรามีบิดาเป็นอันธพาล ไม่ยอมไปเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้า ไม่ได้ถวายสักการะ ไม่ได้ถวายทานหรือฟังธรรม ตอนน้ีแม้แต่มือสองข้างที่จะยกขึ้นถวาย
สักการะก็ยกไม่ไหว คิดดังน้ันจึงได้แต่น้อมใจเท่าน้ันให้เลื่อมใสในพระองค์ พระพุทธเจ้าทรงทราบ
ว่ามัฏฐกุณฑลีมีจิตเลื่อมใสในพระองค์แล้วก็เสด็จจากไป มัฏฐกุณฑลีก็สิ้นใจ แล้วไปจุติเป็นเทพบุตรใน
สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ มีกายประดับด้วยเครื่องอลังการ อยู่วิมานทอง และมีนางอัปสรเป็นบริวารหน่ึงพัน 
เทพบุตรน้ันคิดว่าสิริสมบัติทั้งหมดน้ีเราได้มาด้วยกรรมอะไร เมื่อพิจารณาไปก็รู้ว่าแค่ด้วยใจที่คิด
เลื่อมใสในพระศาสดาเท่าน้ัน ถึงกับได้สมบัติถึงเพียงน้ี พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ในการทํากรรมที่เป็น
กุศลและอกุศล ใจเป็นสภาพถึงก่อน ใจเป็นใหญ่ กรรมที่ทําด้วยใจอันผ่องใสแล้ว ย่อมไม่ละบุคคลผู้
ไปสู่เทวโลกมนุษยโลก ดุจเงา ฉะน้ัน”๓๒ 
 สรุปได้ว่า ความคิดมีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทําทั้งทางกาย 
วาจา และทางใจ นํามาซึ่งความสุขหรือความทุกข์ก็อยู่ที่วิธีคิด ดังน้ัน มนุษย์ทุกคนจึงควรฝึกฝน
ความคิดให้คิดดีอยู่เสมอ 
 
๓.๒  ความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนา	
 ความคิดตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็นความคิดเชิงบวกท้ังน้ัน คือ คิดแล้วได้ประโยชน์ 
คิดแล้วแก้ปัญหาได้ คิดแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้น คิดแล้วทําให้ชีวิตมีความสุข ส่วนที่มาของความคิดเชิงบวก
เริ่มต้นมาจากคําว่า “คิดดี” ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาหมายความว่า คิดดี คิดถูกต้องด้วย ซึ่งก็คือ
คําว่า โยนิโสมนสิการ ซึ่งจะได้ศึกษาถึงความหมายและประโยชน์ของโยนิโสมนสิการ ดังน้ี 
 

๓.๒.๑  ความหมายของโยนิโสมนสิการ 
 โยนิโสมนสิการ เป็นหน่ึงในปัจจัยเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ โดยพระพุทธเจ้าตรัสว่า 
“ปัจจัยเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ อย่าง คือ ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ”๓๓ สัมมาทิฏฐิ 
เป็นหน่ึงในมรรคมีองค์ ๘ เป็นปัญญาในพระพุทธศาสนา ดังน้ัน โยนิโสมนสิการ จึงเป็นมนสิการที่ทํา
ให้เกิดปัญญา “แต่ในบางกรณีปัญญาเจตสิกน้ันก็ได้ขื่อว่า โยนิโสมนสิการ เหมือนกัน”๓๔ ปัญญา

                                                 
๓๒ขุ.ธ.อ. ๔๐/๓๐-๓๙. 
๓๓องฺ.ทุก. ๓๓/๓๗๑/๔๓๑. 
๓๔บุญมี เมธางกูล, บุษกร เมธางกูล, อภิธรรมมัตถสังคหะ คู่มือการศึกษา พระอภิธรรมมัตถสังคหะ ปริเฉท

ท่ี ๒ เจตสิกปรมัตถ์, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซียง, ๒๕๔๕), หน้า ๒๓. 



๕๗ 
 

เจตสิก คือธรรมชาติที่รู้สภาพธรรมท่ัวไปตามความเป็นจริง ได้แก่ธรรมชาติที่รู้ทั่วในอริยสัจ โดยนัย
เป็นต้นว่า น้ีคือ ทุกข์ หรือที่ช่ือว่า ปัญญา เพราะรู้ไตรลักษณ์มี อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  
 ปัญญาช่ือว่าเป็นอินทรีย์ เพราะเป็นใหญ่โดยครอบงําอวิชชาเสียได้ และมีหน้าที่เป็นใหญ่ใน
การรู้ทั่วไปตามความเป็นจริง ฉะน้ัน ปัญญา จึงช่ือว่า ปัญญินทรีย์เจตสิก ซึ่งมีอรรถ ๔ ประการ
โดยเฉพาะ คือ  
  - มีการรู้แจ้งสภาวธรรม เป็นลักษณะ  
  - มีการกําจัดความมืดมนอนธการ คือโมหะ อันปกปิดมิให้เห็นสภาวธรรมตามจริง หรือ
มีการประกาศความจริง หรือมีการประกาศปรมัติถธรรม หรือมีการยังอริยสัจ ๔ ให้แจ่มแจ้ง เป็นกิจ 
  - มีความไม่หลง เป็นผล 
  - มีสมาธิ เป็นเหตุใกล้๓๕ 
 ส่วนความหมายของโยนิโสมนสิการน้ัน โยนิ แปลว่า เหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิด ปัญญา อุบาย 
วิธี ทาง ส่วน มนสิการ แปลว่า การทําในใจ การคิด คํานึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา เมื่อรวมเข้าเป็น
โยนิโสมนสิการ ท่านแปลสืบ ๆ กันมาว่า การทําในใจโดยแยบคาย การทําในใจโดยแยบคายนี้ คัมภีร์
ช้ันอรรถกถาและฎีกาได้ไขความไว้ โดยวิธีแสดงไวพจน์ให้เห็นความหมายแยกเป็นแง่ ๆ ดังต่อไปน้ี 
  ๑ อุบายมนสิการ แปลว่า คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คิดอย่างมีวิธี หรือคิดถูกวิธี 
หมายถึงคิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง สอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะ ทําให้หย่ังรู้สภาวะลักษณะและ
สามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย  
  ๒ ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเน่ืองเป็นลําดับ จัดลําดับ
ได้ หรือมีลําดับมีขั้นตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบ ตามแนวเหตุผล 
เป็นต้น ไม่ยุ่งเหยิงสับสน ไม่ใช่ประเด๋ียววกเวียนติดพันเรื่องน้ี ที่น่ี เด๋ียวเตลิดออกไปเร่ืองน้ัน ที่โน้น 
หรือกระโดดไปกระโดดมา ต่อเป็นช้ินเป็นอันไม่ได้ ทั้งน้ีรวมทั้งความสามารถที่จะชักความคิดเข้าสู่
แนวทางที่ถูกต้อง  
  ๓ การณมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมีเหตุผล  
หมายถึง การคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ให้
เข้าใจถึงต้นเค้า หรือแหล่งที่มา ซึ่งส่งผลต่อเน่ืองมาตามลําดับ 
  ๔ อุปปาทกมนสิการ แปลว่า คิดให้เกิดผล คือใช้ความคิดให้เกิดผลท่ีพึงประสงค์ เล็งถึง
การคิดอย่างมีเป้าหมาย ท่านหมายถึง การคิดพิจารณาที่ทําให้เกิดกุศลธรรม เช่น ปลุกเร้าให้เกิดความ
เพียร การรู้จักคิดในทางที่ทําให้หายหวาดกลัว ให้หายโกรธ การพิจารณาที่ทําให้มีสติ หรือทําให้จิตใจ
เข้มแข็งมั่นคง เป็นต้น๓๖ 
 ความหมายทั้ง ๔ น้ี เป็นเพียงการแสดงลักษณะต่าง ๆ ของความคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
โยนิโสมนสิการที่เกิดขึ้นคร้ังหน่ึง ๆ อาจมีลักษณะครบทีเดียวทั้ง ๔ ข้อ หรือเกือบครบทั้งหมด หากจะ

                                                 
๓๕บุญมี เมธางกูล, บุษกร เมธางกูล, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๗๖. 
๓๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๒๖, (กรุงเทพมหานคร : แอค

ทีฟ พร้ินท์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๕-๑๖. 



๕๘ 
 

เขียนลักษณะทั้ง ๔ ข้อน้ันสั้น ๆ คงได้ความว่า คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล๓๗ ซึ่ง
ลักษณะทั้ง ๔ ประการน้ี หากพิจารณาถึงเน้ือหาหรือวัตถุประสงค์ของการคิดแล้ว อาจสรุปได้ดังน้ี 
 ๑ คิดถูกวิธี มีวัตถุประสงค์หรือเน้ือหาของการคิดเพ่ือให้เข้าถึงความจริง สอดคล้องกับ
ความจริง ทําให้หย่ังรู้สภาวะลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย จึงอาจกล่าวว่าเน้ือหาของ
การคิดถูกวิธี คือ “การคิดบนฐานของความจริง” 
 ๒ คิดมีระเบียบ มีวัตถุประสงค์หรือเน้ือหาของการคิดเพ่ือให้คิดได้ต่อเน่ืองเป็นลําดับ 
รวมท้ังสามารถชักความคิดเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้อง จึงอาจกล่าวว่าเน้ือหาของการคิดมีระเบียบ คือ 
“คิดแสวงหาความจริง” 
 ๓ คิดมีเหตุผล มีวัตถุประสงค์หรือเน้ือหาของการคิดเพ่ือคิดสืบค้นให้เห็นความสัมพันธ์สืบ
ทอดกันแห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ให้เข้าใจถึงต้นเค้า หรือแหล่งที่มา ซึ่งส่งผลต่อเน่ือง
มาตามลําดับ ซึ่งสามารถนําไปใช้คิดแก้ปัญหาได้ถึงต้นเหตุ จึงอาจกล่าวว่าเน้ือหาของการคิดมีเหตุผล 
คือ “คิดแก้ปัญหา” 
 ๔ คิดเร้ากุศล มีวัตถุประสงค์หรือเน้ือหาของการคิดที่ทําให้เกิดกุศลธรรม คือ ความฉลาด 
ความดี และความสุข (บุญ) จึงอาจกล่าวว่าเน้ือหาของการคิดเร้ากุศล คือ “คิดสร้างประโยชน์” 
 สรุปได้ว่า การคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมมีลักษณะ
การคิดอยู่ ๔ ประการ คือ คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล และคิดเร้ากุศล โดยมีวัตถุประสงค์หรือ
เน้ือหาความคิดอยู่บนฐาน ๔ ฐาน คือ คิดบนฐานความจริง คิดแสวงหาความจริง คิดแก้ปัญหา และ
คิดสร้างประโยชน์ 
 

๓.๒.๒  ประโยชน์ของโยนิโสมนสิการ 
 พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงประโยชน์ของโยนิโสมนสิการเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําหน้าที่ ๒ 
ประการ คือ (๑) ช่วยให้เกิดปัญญา และ (๒) ช่วยสกัดก้ันตัณหามิใหเ้กิดขึ้น ดังน้ี 
  ๑ ช่วยให้ปัญญาเกิดและเจริญย่ิงขึ้น ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นธรรมอย่างอ่ืนแม้ข้อหน่ึงซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิ
ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น หรือสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญย่ิงขึ้น เหมือนการทํา
ในใจโดยแยบคายน้ีเลย ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลทําในใจโดยแยบคาย สัมมาทิฏฐิ
ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญย่ิงขึ้น”๓๘ 

  ๒ ช่วยสกัดก้ันตัณหามิให้เกิดและที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้อยู่ เห็นอยู่ มิใช่แก่ผู้ไม่

รู้ผู้ไม่เห็นอยู่ ภ. ความส้ินอาสวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้อะไร เห็นอะไรอยู่ ความสิ้นอา
สวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้ผู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการ ภ. เมื่อภิกษุ
มนสิการโดยไม่แยบคาย อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้น

                                                 
๓๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), เร่ืองเดียงกัน, หน้า ๑๖. 
๓๘องฺ.เอก. ๓๓/๑๘๖/๑๕๙. 



๕๙ 
 

แล้ว ย่อมเจริญ เมื่อภิกษุมนสิการ โดยแยบคาย อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น 
ย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดแล้ว ย่อมเสื่อมสิ้นไป”๓๙ 

 
 เพราะฉะนั้น ประโยชน์ของโยนิโสมนสิการ คือ ช่วยให้เกิดปัญญาและช่วยสกัดก้ันตัณหา 
ก่อให้เกิดเป็น สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ ซึ่งเป็นเคร่ืองกําหนดว่า จะรับรู้และปฏิบัติตอบอย่างไรใน
ทุกเรื่อง ก่อให้เกิดความสุขเป็นพ้ืนฐาน และในขณะเดียวกันก็สามารถปฏิบัติไปถึงความดับทุกข์ได้
อย่างสิ้นเชิง การเกิดขึ้นของโยนิโสมนสิการจึงมีประโยชน์เช่นน้ี 
 
๓.๓  เนื้อหาความคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก	
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้รวบรวมวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเท่าที่พบในบาลี 
พอประมวลเป็นแบบใหญ่ ๆ ได้ ๑๐ วิธี ดังน้ี 
  ๑ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
  ๒ วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
  ๓ วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ 
  ๔ วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา 
  ๕ วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์ 
  ๖ วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 
  ๗ วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 
  ๘ วิธีคิดแบบเร้ากุศล 
  ๙ วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน 
  ๑๐ วิธีคิดแบบวิภัชชวาท๔๐ 
 ซึ่งท่านกล่าวว่า “วิธีโยนิโสมนสิการเท่าที่แสดงมาน้ี ได้นําเสนอโดยพยายามรักษารูปร่าง
ตามที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนา ผู้ศึกษาไม่พึงติดอยู่เพียงรูปแบบ หรือถ้อยคํา แต่พึงมุ่งจับเอา
สาระเป็นสําคัญ”๔๑ เพราะฉะน้ัน ผู้วิจัยจึงมุ่งเอา “สาระ” หรือเน้ือหาของความคิดเป็นสําคัญใน
การศึกษาเพ่ือให้ทราบว่าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธีน้ี หรือที่พบเพ่ิมเติมในคัมภีร์ว่า แต่ละวิธีมี
เน้ือหาหรือวัตถุประสงค์การคิดอย่างไร มีปรากฏเรื่องราวในคัมภีร์เป็นอย่างไร เพ่ือจัดหมวดหมู่ลงใน
ฐานการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๔ ฐาน ได้แก่ การคิดบนฐานความจริง การคิดแสวงหาความจริง การ
คิดแก้ไขปัญหา และคิดสร้างประโยชน์ เพ่ือนําไปวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือการบูรณาการต่อไป 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๓.๓.๑  การคิดบนฐานความจริง 
 การคิดบนฐานความจริง มีเน้ือหาของการคิดหรือมีวัตถุประสงค์ของการคิดเพ่ือให้เข้าถึง
ความจริง คือรู้สภาวะลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริง ซึ่งอนุโลมตามคําสอน

                                                 
๓๙ม.มู. ๑๗/๑๑/๑๑๓. 
๔๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), อ้างแล้ว, หน้า ๒๑. 
๔๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), อ้างแล้ว, หน้า ๗๐. 



๖๐ 
 

ของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าพระองค์มีความรู้มากมายแต่ที่ทรงนํามาสอนเปรียบเหมือนใบไม้ในกํา
มือ เพราะทรงสอนแต่ความจริง และมีประโยชน์เท่าน้ัน๔๒ ส่วนความจริงที่ไร้ประโยชน์ท่านไม่สอน 
เรื่องไม่จริงไม่ตรัสเลย นอกจากน้ี ความจริงท่านยังตรัสตามความเหมาะสมและเลือกเวลาตรัสด้วย๔๓ 
เพราะฉะน้ัน วิ ธีคิดตามแนวพุทธศาสนาก็ยึดหลักความจริงและมีประโยชน์น้ี ซึ่งปรากฏใน
พระไตรปิฎกมีวิธีคิดที่มีเน้ือหาอยู่บนฐานความจริง ๔ วิธี คือ 

๑. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ 
 วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือวิธีคิดแบบไตรลักษณ์ เป็นวิธีคิดเพ่ือให้เห็นถึงความเป็น
ธรรมดาของทุกสรรพสิ่ง ว่าเป็นไปตามกฏพระไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา อัน
เป็นลักษณะที่ปรากฏแก่ “สังขาร” ทั่ว ๆ ไปเหมือนกันหมด สังขาร คือ “สิ่งผสม” ทุกชนิด ทุกอย่าง 
คน สัตว์ สิ่งของ ต้นไม้ ภูเขา ล้วนเป็นสิ่งผสมที่เกิดจากธาตุ ๔ เป็นหลักมี ดิน นํ้า ไฟ ลม ของผสม
เหล่าน้ีเกิดมาแล้วก็ต้องแปรเปลี่ยนเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ไม่มีสิ่งใดจีรังย่ังยืน หาตัวตนไม่ได้ ไม่
อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของใคร เมื่อถึงเวลาก็แปรเปลี่ยนดับสลายไป 
 พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้หัดคิด หัดมองให้เห็นความเป็นธรรมดาของสังขารทั้งปวงว่า 
"มันเป็นเช่นน้ันเอง” เมื่อเห็นว่า มันเป็นเช่นน้ันเอง ก็จะได้รู้จักทําใจรู้จักปรง คือไม่ยึดมั่นถือมั่น
จนเกินไป เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไป ก็ไม่มีความทุกข์ โดยเฉพาะในเร่ืองของชีวิตหรือขันธ์ ๕ อัน
เป็นที่ต้ังของความยึดมั่นถือมั่นมากที่สุด ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 

 ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุรู้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ไม่
เที่ยง แปรปรวนไป คลายไป ดับไป เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่าง
น้ีว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ทั้งในกาลก่อน และในบัดน้ีทั้งมวล 
ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ดังน้ี ย่อมละโสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสได้ เพราะละโสกะเป็นต้นเหล่าน้ันได้ จึงไม่สะดุ้ง เมื่อไม่
สะดุ้งย่อมอยู่เป็นสุข เรากล่าวว่า ผู้ดับแล้วด้วยองค์น้ัน๔๔ 
 

 ถึงแม้ท่านจะทรงสอนแก่ภิกษุแต่ก็สามารถนํามาใช้ได้แก่บุคคลทั่วไป เพราะคนเราก็
ประกอบด้วย สังขาร เหมือน ๆ กัน ที่ต้องมีความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ ความเศร้าโศก ฯลฯ สิ่ง
เหล่าน้ีจะไม่มีความหมายอะไรต่อผู้ที่เข้าใจธรรมะ หรือรู้จักปรง ท่านจึงสอนให้คิดให้เข้าใจความเป็น
ธรรมดาต้ังแต่ต้นเพ่ือเตรียมใจไว้ก่อน เตรียมใจไว้ให้ทันเมื่อประสบเข้ากับตัวเอง ไม่ใช่ไม่รู้จักเสียเลย
พอถึงเวลาแล้วก็เสียใจจนเสียสติ เหมือนที่เคยเกิดในสมัยพุทธกาลเรื่อง นางกิสาโคตมี นางมีบุตรน้อย
วัยกําลังน่ารักเพ่ิงหัดเดินหน่ึงคน โชคร้ายลูกเป็นไข้ตาย นางรับไม่ได้ว่าลูกตาย คือยังทําใจไม่ได้ คิดว่า
ลูกจะฟ้ืน อุ้มศพลูกตระเวนไปทั่วเพ่ือถามหายาที่จะมารักษาลูก จนคนทั่วไปคิดว่านางบ้า วันหน่ึง
บัณฑิตท่านหน่ึงบอกนางด้วยความสงสารว่า “ไปถามพระพุทธเจ้าสิ พระองค์ทรงรู้จักยาที่จะรักษาลูก
ของเธอ” นางดีใจรีบไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่า “พระองค์ทรงทราบยารักษาลูกของหม่อนฉันหรือ 
พระเจ้าข้า ทรงตรัสว่า “เรารู้วิธีปรุงยาให้ลูกเธอ ให้เธอไปหาเมล็ดพันธ์ุผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคน
                                                 

๔๒สํ.ม. ๓๑/๑๗๑๒/๔๔๘. 
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ตายมาหน่ึงกํามือเราจะปรุงยาให้” นางดีใจทูลลารีบอุ้มลูกเข้าไปในหมู่บ้าน ถามขอเมล็ดพันธ์ุผักกาด
จากบ้านที่ไม่มีคนตาย บ้านทุกหลังมีเมล็ดพันธ์ุผักกาดและยินดีจะให้ แต่ไม่มีหลังใดเลยที่ไม่มีคนตาย 
จนหมดหมู่บ้านนางก็ไม่ได้เมล็ดพันธ์ุผักกาดเพราะบ้านทุกหลังเคยมีคนตายมาแล้วทั้งน้ัน ในที่สุดนาง
ก็เกิดความสว่างวาบข้ึนในจิตใจ คิดได้ว่า ตอนแรกเรานึกว่ามีแต่บุตรของเราเท่าน้ันที่ตาย แต่บ้านทุก
หลัง ปรากฏว่ามีคนตายมากกว่าคนเป็น บัดน้ีนางได้รู้ถึงความเป็นธรรมดาของชีวิตว่าเมื่อถึงคราวก็
ต้องตายทุกคน เมื่อคิดได้ดังน้ี จิตใจท่ีเคยเศร้าโศกเพราะความรักลูก เกิดความเข้มแข็งขึ้นมา นางทิ้ง
บุตรไว้ในป่า แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทรงตรัสถามว่า “ได้เมล็ดพันธ์ุผักกาดมาหรือไม่” นางตอบว่า 
“ไม่ได้พระเจ้าข้า เพราะในบ้านทุกหลัง มีคนตายมากกว่าคนเป็น” พระศาสดาตรัสกับนางว่า “เธอ
เข้าใจว่า บุตรของเราเท่าน้ันตาย ความตายน่ันเป็นธรรมย่ังยืนสําหรับสัตว์ทั้งหลาย ด้วยว่ามัจจุราชฉุด
คร่าสัตว์ทั้งหมด ผู้มีอัธยาศัยไม่เต็มเป่ียมน่ันแลลงในสมุทรคืออบาย ดุจห้วงนํ้าใหญ่พัดพาผู้คน
หลับไหลไปฉะนั้น” เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถาน้ีว่า “มฤตยู ย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตร
และสัตว์ของเลี้ยง ผู้มีใจซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ ไป ดุจห้วงนํ้าใหญ่พัดพาชาวบ้านผู้หลับใหลไป
ฉะน้ัน”๔๕ เมื่อจบคาถา นางกิสาโคตมีได้บรรลุโสดาบัน แสดงให้เห็นว่า เมื่อคิดได้ ทําใจได้ เห็นความ
เป็นธรรมดาของสิ่งทั้งปวง ความทุกข์ก็คลายลงเพราะคลายจากความยึดมั่น ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 
“ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น ภิกษุผู้สดับย่อมกําหนดรู้ธรรมทั้งปวง เมื่อกําหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้ว ก็ไม่
ยึดมั่นในสิ่งใด ๆ ในโลก เมื่อไม่ยึดมั่นก็ไม่สะดุ้งด้ินรน เมื่อไม่สะดุ้งด้ินรนก็ดับเย็น (นิพพาน)”๔๖ ผู้ที่
รู้จักคิดแบบสามัญลักษณ์หรือคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา ย่อมช่วยให้ไม่ทุกข์และมีแต่ความสงบเย็น 
ส่วนวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา ท่านแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนคือ 
 ๑. ขั้นแรกที่สําคัญที่สุดคือการยอมรับความจริง 
 ๒. ขั้นที่สองแก้ไขไปตามเหตุปัจจัย 
 จะเห็นได้ว่า วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ เป็นวิธีคิดเพ่ือให้เห็นความเป็นไปตามธรรมดาของ
สรรพสิ่งว่าเป็นไปตามกฏพระไตรลักษณ์ เมื่อรู้เห็นความจริงตามน้ี ก็จะช่วยให้คลายจากความยึดมั่น
ถือมั่นในสิ่งทั้งปวงลงได้ ชีวิตก็จะมีความทุกข์น้อยลง อยู่เป็นสุขมากขึ้น จึงนับเป็นการคิดเชิงบวกตาม
แนวพุทธธรรมด้วยประการฉะน้ี 

๒. วิธีคิดแบบกาลามสูตร 
 วิธีคิดแบบน้ีปรากฏใน กาลามสูตร๔๗ ซึ่งเป็นวิธีคิดที่ใช้เมื่อเกิดความสงสัยในเร่ืองของความ
ความรู้ ว่าจะเช่ือหรือไม่เช่ือดี และก่อนที่จะรับเอามาเชื่อ ต้องพิสูจน์ด้วยการทดลองปฏิบัติดูก่อนว่า
ความรู้น้ันเป็นกุศลจริง ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนชาวกาลามะ เมืองเกสปุตตะ ที่เช่ือว่าเป็นเหล่าชนที่
ฉลาดหลักแหลม แต่รู้สึกสงสัยกับเหล่าสมณะพราหมณ์ที่ต่างก็โฆษณาว่าลัทธิของตนน้ันดี ถูกต้อง 
ควรเช่ือถือและควรปฏิบัติตาม ในขณะเดียวกันก็พูดข่มหรือดูถูกลัทธิของผู้อ่ืนว่าไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่
ควรเช่ือและไม่ควรปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามแล้วไม่มีประโยชน์ มีโทษ เป็นอย่างน้ีเหมือนกันหมด จนไม่รู้
ว่าจะเช่ือใครดี พระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบแก่ชาวกาลามะว่า ควรแล้วที่จะสงสัยในสิ่งที่ควรสงสัย ว่าสิ่ง
น้ันเป็น กุศล หรือ อกุศล ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 
                                                 

๔๕ขุ.ธ.อ. ๔๑/๔๑๕. 
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  “ควรแล้วท่านจะสงสัย ความสงสัยของท่านเกิดขึ้นแล้วในเหตุควรสงสัยจริง 
 ท่านอย่าได้ถือโดยได้ฟังตามกันมา อย่าได้ถือโดยลําดับสืบ ๆ กันมา อย่าได้ถือ
 ความต่ืนว่าได้ยินว่าอย่างน้ี ๆ อย่าได้ถือโดยอ้างตํารา อย่าได้ถือโดยเหตุนึกเดาเอา 
 อย่าได้ถือโดยนัยคือคาดคะเน อย่าได้ถือโดยความตรึกตามอาการ อย่าได้ถือโดย
 ชอบใจว่าต้องกันกับลัทธิของตน อย่าได้ถือโดยเช่ือว่าผู้พูดสมควรจะเช่ือ อย่าได้ถือ
 โดยความนับถือว่าสมณะผู้น้ีเป็นครูของเรา เมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองน่ันแลว่า ธรรม
 เหล่าน้ีเป็นอกุศล ธรรมเหล่าน้ีมีโทษ ธรรมเหล่าน้ีท่านผู้รู้ติเตียน ธรรมเหล่าน้ีใคร
 สมาทานให้เต็มที่แล้ว เป็นไปเพ่ือสิ่งไม่เป็นประโยชน์ เป็นไปเพ่ือทุกข์ ดังน้ี ท่าน
 ควรละธรรมเหล่าน้ันเสียเมื่อน้ัน”๔๘ 
 
 ท่านตรัสต่อไปว่า “เมื่อใดท่านรู้ด้วยตนน่ันแลว่า ธรรมเหล่าน้ีเป็นกุศล ธรรมเหล่าน้ีไม่มี
โทษ ธรรมเหล่าน้ีท่านผู้รู้สรรเสริญ ธรรมเหล่าน้ี ใครประพฤติให้เต็มที่แล้ว เป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
เป็นไปเพ่ือสุข ดังน้ี ท่านควรถึงพร้อมธรรมเหล่าน้ันอยู่เมื่อน้ัน”๔๙ 
 ตามแนวท้ัง ๑๐ ประการน้ี พระพุทธเจ้าท่านทรงวางหลักไว้ว่า อย่าเพ่ิงเช่ือโดยบอกต่อกัน
มา โดยทําตามกันมา โดยข่าวเล่าลือ โดยอ้างตํารา โดยการเดา โดยการคาดคะเน โดยตรึกตามอาการ 
โดยคิดเอาว่าตรงกับความคิดเห็นของตน ผู้พูดควรจะเช่ือได้ หรือผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของเรา 
 พระพุทธองค์ไม่ให้เช่ืออย่างน้ี เพราะว่าถ้าคนเราไปยึดสิ่งหน่ึงสิ่งใดแล้ว เช่น ยึดว่าผู้น้ีเป็น
ครูเรา พูดอะไรก็เช่ือทั้งน้ัน จึงขาดการใช้ปัญญาของตนในการพิจารณาถึงเหตุผล ซึ่งควรจะใช้ก็เลย
ไม่ได้ใช้เพราะด่วนเช่ือเสียแล้ว แต่ท่านสอนให้พิจารณาดูก่อนว่าคําพูดของครูเราน้ี ท่านพูดอะไร เรา
ควรจะฟังได้ไหม เพียงแต่รับไว้ก่อน อย่าเพ่ิงเช่ือ ให้นําไปคิดพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลให้รอบคอบ
รอบด้านให้ชัดเจนแจ่มแจ้งแก่ใจว่าสิ่งน้ันเป็นอย่างไร ควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือ เพราะส่ิงที่ไม่ควรเช่ือก็
ไม่ต้องปฏิบัติตาม แต่สิ่งที่ควรเช่ือก็ควรปฏิบัติตาม และหลักตัดสินสุดท้ายว่าควรจะเช่ือหรือไม่เช่ือคือ 
ความเป็นกุศลหรืออกุศล ถ้าเป็นกุศลก็ควรเช่ือและปฏิบัติตามเพราะมีแต่ประโยชน์ แต่ถ้าเป็นอกุศลก็
ไม่ควรเช่ือถือเพราะถ้าปฏิบัติตามก็มีแต่โทษ 
 ส่วนในการตัดสินใจว่าสิ่งน้ันควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือ โดยอาการ ๑๐ อย่าง ที่มีมาใน
พระไตรปิฎก มีตัวอย่าง ดังน้ี 
 ๑. อย่าเพ่ิงเช่ือ โดยบอกต่อกันมา (มา อนุสฺสเวน)  
 การเช่ือบอกต่อกันมาอาจเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกก็ได้ เพราะคนต้นเรื่องอาจไม่รู้จริง คนที่ฟัง
แล้วเอามาเล่าต่อ ๆ ก็ไม่รู้จริง ดังน้ัน สิ่งที่ฟังต่อ ๆ กันมาจึงอาจเป็นสิ่งที่ไม่จริง จึงต้องฟังจากผู้รู้จริง
เท่าน้ัน ดังปรากฏใน เตวิชชสูตร ความว่า วาเสฏฐะกับภารทวาชะถกเถียงกันเร่ืองทางไปสู่พรหมที่
อาจารย์ของแต่ละฝ่ายสอนไว้ไม่เหมือนกันว่าของใครผิดของใครถูก ตกลงกันไม่ได้จึงไปทูลถาม
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสถามเขาทั้งสองคนว่า พวกอาจารย์ของท่านนับแต่อดีตจนปัจจุบัน ใคร
เคยเห็นพระพรหมบ้างหรือไม่ เขาก็ตอบว่าไม่เคยเห็น จึงตรัสว่า ในเม่ือไม่เคยเห็นพรหมแต่แสดงทาง
ไปสู่พรหมจะเป็นไปได้อย่างไร ทรงเปรียบเทียบว่า  
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 เหมือนแถวคนตาบอดเกาะหลังกันและกัน คนข้างหน้าก็ไม่เห็น คน
กลางไม่เห็น แม้คนข้างหลังก็ไม่เห็นฉันใด คํากล่าวของพราหมณ์ผู้จบไตรเภทมี
อุปมาเหมือนแถวคนตาบอดฉันน้ันเหมือนกัน คนข้างหน้าก็ไม่เห็น คนกลางก็ไม่
เห็น แม้คนข้างหลังก็ไม่เห็น คํากล่าวของพราหมณ์ผู้จบไตรเภทเหล่าน้ันจึงเป็นคํา
น่าหัวเราะ เป็นคําเหลวไหล เป็นคําไม่จริง เป็นคําไร้สาระทีเดียว๕๐ 
 

 ทรงถามมาณพทั้งสองว่า พระอาทิตย์พระจันทร์ที่เห็นอยู่ทุกวัน ซึ่งพวกพราหมณ์สวดอ้อน
วอนอยู่ทุกวันน้ัน พวกพราหมณ์รู้วิธีที่จะไปถึงได้หรือไม่ เขาตอบว่าไม่รู้ จึงทรงสรุปว่า แม้ของที่เห็น
อยู่ยังไม่รู้วิธีจะไปให้ถึง แล้วของที่แม้แต่เห็นก็ยังไม่เคย แล้วจะรู้วิธีไปให้ถึงได้อย่างไร ทรงเปรียบคํา
สอนของพวกพราหมณ์เหมือนคนรักหญิงสาวแต่ไม่รู้ว่าหญิงสาวน้ันเป็นใครอยู่ที่ไหน๕๑ เหมือนคน
แบกบันไดจะไปขึ้นปราสาท แต่ไม่รู้ว่าปราสาทอยู่ที่ไหน๕๒ เหมือนคนต้องการข้ามแม่นํ้าอจิรวดี แต่
ยืนอ้อนวอนอยู่ฝั่งน้ีเพ่ือให้ฝั่งโน้นมาหาตน พวกพราหมณ์ได้แต่อ้อนวอนขอจากพระเจ้า โดยไม่
ประพฤติธรรม จะเข้าถึงพระเจ้าเหล่าน้ันได้อย่างไร๕๓ คนที่ต้องการจะข้ามแม่นํ้าอจิรวดี แต่กลับมัด
แขนไพล่หลังไว้อย่างหนาแน่น แล้วจะข้ามไปได้อย่างไร (เหมือนพวกพราหมณ์ที่ยังติดในกามคุณ 
๕)๕๔ มาณพทั้งสองเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง จากน้ันทรงแสดงถึงลักษณะของพรหมว่า ไม่
เก่ียวข้องกับสตรี ไม่มีจิตจองเวร ไม่มีจิตเบียดเบียน ไม่มีจิตเศร้าหมอง มีจิตอยู่ในอํานาจ๕๕ ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับพวกพราหมณ์ในปัจจุบัน ทรงแสดงทางไปสู่พรหม คือ มีศีล เจริญสมาธิ ได้ฌาน ๔ เจริญ
พรหมวิหาร ๔๕๖ มาณพทั้งสองเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้ว จึงเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง เลื่อมใสใน
พระธรรม ประกาศตนเป็นอุบาสก ผู้ถึงสรณะอย่างมอบกายถวายชีวิตต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 น่ีคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่า อย่าเพ่ิงเช่ือโดยการฟังตามกันมา เพราะถ้าคนต้นเรื่อง
เป็นผู้ไม่รู้จริง รู้มาผิด ๆ แล้วนํามาถ่ายทอด ผู้ที่รับมาแล้วถ่ายทอดต่อก็ถ่ายทอดสิ่งที่ผิดไปตลอดท้ัง
สาย แต่ถ้าฟังจากผู้รู้จริง ดังเช่นพระพุทธเจ้า ถึงจะถ่ายทอดไปอย่างไรก็เป็นความจริง และการที่จะ
ทราบว่าสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาหรือฟังกันมานั้นเป็นจริงหรือไม่ มีประโยชน์จริงหรือไม่ ก็ต้องพิสูจน์โดย
การทดลองปฏิบัติตามดูและดูที่ผลที่ได้รับว่าดีจริงเป็นกุศลจริงจึงเช่ือและปฏิบัติตาม การอย่าเพ่ิงเช่ือ
โดยการฟังตามกันมา จึงนับเป็นวิธีคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมด่ังน้ี 
 ๒. อย่าเพ่ิงเช่ือ โดยทําตามกันมา (มา ปรมฺปราย) 
 เป็นวิธีคิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อย่าเพ่ิงเช่ือโดยทําตามกันมา จนกว่าจะเห็นได้ด้วย
ตนเองว่าสิ่งที่ถือสืบ ๆ กันมานั้น เป็นประโยชน์จริง จึงค่อยเช่ือและปฏิบัติตาม ดังปรากฏใน สิงคาลก
สูตร ความว่า พระพุทธเจ้าทรงพบสิงคาลกมาณพกําลังไหว้ทิศทั้งหกอยู่ ตรัสถามว่าทําเพราะเหตุใด 
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๖๔ 
 

ตอบว่า บิดาสั่งไว้ก่อนตาย จึงตรัสว่า พระอริยเจ้าไม่ไหว้ทิศหกอย่างน้ี แล้วทรงแสดงวิธีปฏิบัติเพ่ือ
เป็นผู้ชนะในโลกทั้งสอง คือโลกน้ีและโลกหน้าโดย เว้นกรรมกิเลส ๔ เว้นอคติ ๔ ไม่เสพอบายมุข ๖ 
ทรงแสดงวิธีนอบน้อมทิศ ๖ ในพระพุทธศาสนาได้แก่ ทิศเบ้ืองหน้า-พ่อแม่ ทิศเบ้ืองขวา-ครูอาจารย์ 
ทิศเบ้ืองหลัง-บุตรภรรยา ทิศเบ้ืองซ้าย-มิตรสหาย ทิศเบ้ืองตํ่า-ทาสกรรมกร ทิศเบ้ืองบน-สมณะ
พราหมณ์ เมื่อจบพระธรรมเทศนา สิงคาลกมาณพเกิดความเลื่อมใส ขอเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัย
เป็นสรณะตลอดชีวิต๕๗  
 คําสอนเรื่องการนอบน้อมทิศทั้ง ๖ น้ี แสดงนัยหลายประการ ประการแรกคือ พระพุทธเจ้า
ไม่เคยตําหนิคําสอนของศาสนาอื่นหรือประเพณีที่ถือสืบ ๆ กันมา แต่ทรงสอนให้คิดว่าสิ่งที่กระทําน้ัน
เกิดประโยชน์หรือไม่ ถ้าไม่เกิดประโยชน์ทรงช้ีแนะให้คิดถึงทางที่กระทําแล้วเกิดประโยชน์ ประการที่
สอง ทรงสอนให้เว้นการทํากรรมช่ัวก่อนแล้วจึงเจริญกรรมดี เหมือนเตรียมพ้ืนดินในการปลูกพืชโดย
กําจัดวัชพืชเสียก่อนจึงจะได้ผลดี และประการสุดท้าย ทรงสอนให้คิดถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง 
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้อง ถ้าทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง สังคมก็จะไม่มีปัญหา การอย่าเพ่ิงเช่ือโดยเพียงการถือสืบ ๆ กันมา จนกว่าจะได้พิสูจน์ว่าเป็น
สิ่งที่มีประโยชน์จริง แต่ถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็ควรปรับเปลี่ยนวิธีการให้เกิดประโยชน์ก็จะไม่เป็นการ
ทําลายสิ่งที่ถือสืบ ๆ กันมาจนเป็นประเพณีด้วย การอย่าเพ่ิงเช่ือโดยการถือสืบ ๆ กันมา จนกว่าจะ
เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วจึงเช่ือและปฏิบัติตาม จึงเป็นวิธีคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมด่ังน้ี 
 ๓. อย่าเพ่ิงเช่ือ โดยข่าวเล่าลือ (มา อิติกิราย) 
 ข่าวลือมักเป็นเรื่องที่ไม่จริง และมักมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการทําให้ผู้ที่ถูกร่ําลือเกิดความ
เสียหาย ดังน้ัน พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อย่าเพ่ิงเช่ือ โดยการเล่าลือ ถ้าเกิดความสงสัยก็ต้องพิสูจน์ว่า
จริงหรือไม่ ดังปรากฏใน “อุปาลิวาทสูตร” สูตรว่าด้วยเร่ืองอุบาลีคฤหบดี ความว่า พระพุทธเจ้าทรง
สนทนากับสาวกของนิครนถ์ว่า นิครนถ์สอนเร่ืองกรรมว่าอย่างไร เขาตอบว่า สอนว่ากายกรรม มีผล
หนักกว่ามโนกรรม แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เราบัญญัติมโนกรรมมีโทษมากกว่า ในการทําบาปกรรม 
ในการประพฤติบาปกรรม เราจะบัญญัติกายกรรม วจีกรรมว่า มีโทษมากเหมือนมโนกรรมหามิได้”๕๘ 
ต่อมาอุบาลีคฤหบดีสาวกคนสําคัญของนิครนถ์ทราบเรื่องการสนทนาน้ีจึงต้องการนําหัวข้อสนทนาน้ี
ไปโต้กับพระพุทธเจ้า แต่สาวกของนิครนถ์กลัวว่าถ้าไปโต้กับพระพุทธเจ้าแล้วจะกลับไปนับถือ
พระพุทธเจ้าเน่ืองจากมีเสียงเล่าลือว่าพระพุทธเจ้ามีมนต์กลับใจคนได้ (อันเป็นกุศโลบายของลัทธิอ่ืนที่
ไม่ต้องการให้คนมาเลื่อมใสพระพุทธเจ้า) แต่อุบาลีคฤหบดีไม่ฟังไปโต้กับพระพุทธเจ้า ในที่สุดยอม
จํานนด้วยเหตุผล เกิดความเลื่อมใสและขอแสดงตนเป็นอุบาสก ทรงตรัสเตือนอุบาลีคฤหบดีว่าอย่า
เพ่ิงเช่ือเรา พิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าเราใช้มนต์หรือไม่ ถึง ๓ ครั้ง อุบาลีคฤหบดียืนยันว่าตนเลื่อมใส
เพราะคิดแล้วเห็นได้ด้วยตนเอง จากน้ันทรงแนะนําให้ทําความอนุเคราะห์แก่พวกนิครนถ์เหมือนเคย 
ต่อมานิครนถ์มีความร้อนใจที่รู้ว่าอุบาลีคฤหบดีไปพบพระพุทธเจ้าแล้วจะมีท่าทีต่อตนอย่างไร จึง
เดินทางไปที่บ้านเห็นอาการไม่ยินดีต้อนรับของอุบาลีคฤหบดีเหมือนเช่นเคยจึงถามว่า ท่านถูกสมณะ
โคดมกลับใจ ด้วยมายาเสียแล้วหรือ คฤหบดีตอบว่า “ท่านผู้เจริญ มายาอันเป็นเครื่องกลับใจนี้ดี...น้ี
งาม...ถ้าโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ 
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๖๕ 
 

จะพึงกลับใจได้ด้วยมายากลับใจน้ี ก็จะเป็นประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือความสุขแก่สัตว์ทั้งปวงเหล่าน้ัน”๕๙ 
เหตุการณ์ครั้งน้ีทําให้นิครนถ์เสียใจมากถึงกับอาเจียนเป็นโลหิต 
 จะเห็นได้ว่า คําเล่าลือมักจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําลายความน่าเช่ือถือของบุคคลใดบุคลหน่ึง 
การไม่ปักใจเช่ือต้ังแต่ต้น อาจจะทําให้เราได้พิสูจน์จนพบกับความจริงว่าเป็นเช่นไร และอาจได้รับ
ประโยชน์จากความจริงน้ัน การที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อย่าเพ่ิงเช่ือคําเล่าลือ ถ้าสงสัยก็ให้พิสูจน์ 
เมื่อพิสูจน์แล้วพบกับความจริงก็จะเป็นประโยชน์ ทําให้เกิดปัญญา ดังเร่ืองอุบาลีคฤหบดีที่ยกมาน้ี จึง
นับเป็นวิธีคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมด่ังน้ี 
 ๔. อย่าเพ่ิงเช่ือ โดยการอ้างตํารา (มา ปิฎกสมฺปทาเนน) 
 เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ในปัจจุบันความรู้ส่วนใหญ่น้ันอยู่ในตําราที่มีคนเขียนขึ้น ใน
บรรดาตําราทั้งหลายเหล่าน้ัน เราจะเช่ือได้อย่างไรว่าตําราเล่มไหนดีจริง ศึกษาแล้วนํามาทดลอง
ปฏิบัติตามแล้วได้ผลจริง ซึ่งถ้าคนเขียนตําราเป็นผู้รู้จริง มีประสบการณ์เห็นด้วยตนเองมาแล้ว และมี
คุณธรรม การถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นตําราก็น่าเช่ือถือ ผู้ที่ปฏิบัติตามย่อมได้รับผลดีจริง แต่ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าคนเขียนตําราเป็นผู้ไม่รู้จริง แล้วมีผู้มาศึกษาแล้วนําไปสอนหรือนําไปถ่ายทอดต่อย่อมไม่
ประกอบด้วยความรู้จริง แล้วผู้ที่ชอบอ้างว่าได้ความรู้มาจากตําราหรือได้ฟังมาว่าเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี 
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า อย่าเพ่ิงเช่ือ เพราะอาจไม่เป็นจริงก็ได้ ดังที่พระอานนท์ถูกสันทกปริพาชก
อาจารย์ของเหล่าปริพาชกที่กําลังสนทนาดิรัจฉานกถากันอยู่ ขอให้พระอานนท์แสดงคําสอนของพระ
ศาสดาให้ตนฟัง พระอานนท์จึงสาธยายว่าพระพุทธเจ้าสอนว่า การประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าเช่ือถือ 
๔ ประการ ซึ่งคนที่ฉลาดไม่ควรประพฤติตาม หรือประพฤติตามก็ไม่ทําให้ญายธรรมที่เป็นกุศลสําเร็จ
ได้ หน่ึงในน้ันคือ การมีศาสดาที่อ้างแต่ตําราเพราะว่า “ศาสดาบางคนในโลกน้ี เป็นผู้ที่เช่ือถือการฟัง
ตามกันมา เป็นผู้เช่ือว่าจริงด้วยการฟังตามกันมา ศาสดาน้ัน จึงแสดงธรรมโดยการฟังตามกันมา โดย
สืบ ๆ กันมาว่าอย่างน้ัน ๆ โดยอ้างตํารา ก็เมื่อศาสดาเช่ือถือการฟังตามกันมา เช่ือว่าจริงด้วยการฟัง
ตามกันมาแล้ว ย่อมมีการฟังดีบ้าง มีการฟังช่ัวบ้าง เป็นอย่างน้ันบ้าง เป็นอย่างน้ีบ้าง”๖๐ 
 หรือเร่ืองที่มีมาในสมัยพุทธกาล ปรากฏใน กูฏทันตสูตร๖๑ ความว่า กูฏทันตพราหมณ์ เป็น
ผู้คงแก่เรียน รู้จบไตรเภท รู้คัมภีร์ต่าง ๆ ของพราหมณ์มากมาย มีลูกศิษย์มาจากทั่วสารทิศ วันหน่ึงได้
เตรียมการบูชายัญตามตําราของพราหมณ์โดยเตรียม โคผู้ ๗๐๐ ตัว ลูกโคเมีย ๗๐๐ ตัว แพะ ๗๐๐ 
ตัว และแกะ ๗๐๐ ตัว ผูกไว้กับเสาเพ่ือเตรียมบูชายัญ ระหว่างน้ันเห็นพราหมณ์จํานวนมากเดินตาม
กันเพ่ือไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงตามไปด้วย เมื่อถึงที่ประทับแล้วจึงทูลถามพระศาสดาว่า การบูชายัญใน
แบบของท่านทําอย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสว่าประกอบด้วยยัญ ๓ ประการ อันมีบริขาร (ส่วนประกอบ) 
๑๖ อย่าง แล้วตรัสเล่าเรื่องพระเจ้ามหาวิชิตราชในอดีตผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์ ปกครองดินแดนกว้าง
ใหญ่ไพศาล ใคร่จะบูชายัญ เพ่ือประโยชน์และความสุข จึงเรียกพราหมณ์ปุโรหิตมาให้ช่วยสอนวิธีบูชา
ยัญ พราหมณ์ปุโรหิตแนะให้ปราบโจรผู้ร้ายก่อน แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการฆ่าหรือจองจํา เพราะพวกที่เหลือ
ก็จะเบียดเบียนชนบทในภายหลัง โดยที่แท้ควรถอนรากโจรผู้ร้าย ด้วยการแจกพันธ์ุพืชแก่กสิกรใน
ชนบทที่ขยันประกอบอาชีพ ให้ทุนแก่พ่อค้าที่อุสาหะในการค้า ให้เบ้ียเลี้ยงและเงินเดือนแก่ข้าราชการ 
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เพ่ือให้ทุกคนมีอาชีพและรายได้ พระราชทรัพย์ก็จะเพิ่มพูน ชนบทก็จะไม่มีเสี้ยนหนาม พลเมือง
ทั้งหลายก็จะมีความสุข ไม่ต้องปิดประตูเรือน  
 เมื่อพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงทําตามคําแนะนําน้ันก็ได้ผลดี จึงตรัสเรียกพราหมณ์ปุโรหิตมา 
ขอให้สอนเรื่องการบูชายัญ แนะให้ขออนุญาตบูชายัญ โดยแจ้งให้กษัตริย์ผู้น้อยกว่าที่อยู่ในชนบท 
อํามาตย์ ข้าราชบริพาร พราหมณ์มหาศาล คฤหบดี ทั้งหมดที่อยู่ในนิคมชนบทได้ทราบเร่ืองและ
อนุญาตให้บูชายัญ เมื่อทรงปฏิบัติตามน้ันก็ได้รับอนุญาตจากบุคคล ๔ ประเภทเหล่าน้ัน น้ีนับเป็นฝ่าย
อนุมัติ ๔ ซึ่งเป็นเคร่ืองประกอบของยัญน้ัน 
 องค์พระเจ้ามหาวิชิตราชเอง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ๘ ประการ คือ ๑ มีชาติดี ๒ มีรูปงาม 
๓ มีทรัพย์มาก ๔ มีกําลังรบ ๕ มีศรัทธาบริจาคทาน ๖ มีการศึกษาดี ๗ รู้ความหมายของภาษิต ๘ 
เป็นผู้ฉลาดมีปัญญา คุณสมบัติ ๘ ประการน้ีเป็นเคร่ืองประกอบของยัญน้ัน 
 คุณสมบัติของพราหมณ์ปุโรหิตอีก ๔ คือ ๑ มีชาติดี ๒ ท่องจํามนต์ได้ ๓ มีศีล ๔ เป็นผู้
ฉลาดมีปัญญา คุณสมบัติ ๔ ประการน้ีเป็นเครื่องประกอบของยัญน้ัน (รวมเป็น ๑๖ คือฝ่ายอนุมัติ ๔ 
คุณสมบัติของพระราชา ๘ และคุณสมบัติของปุโรหิต ๔)  
 ต่อไปพราหมณ์ปุโรหิตจึงแสดงถึงยัญ ๓ ประการ คือ ต้องไม่มีความเดือดร้อนใจว่า โภค
ทรัพย์เป็นอันมาก ๑ จักหมดไป ๒ กําลังหมดไป ๓ หมดไปแล้ว 
 แล้วพราหมรณ์ปุโรหิตได้แสดงถึงการบรรเทาความเดือดร้อนใจของผู้บูชายัญที่จะพึงมีใน
ฝ่ายผู้รับทาน ๑๐ ประการ คือ ผู้ฆ่าสัตว์ ผู้ลักทรัพย์ ผู้ประพฤติผิดในกาม ผู้พูดปด ผู้พูดส่อเสียด ผู้พูด
คําหยาบ ผู้พูดเพ้อเจ้อ ผู้ละโมบอยากได้ของคนอ่ืน ผู้พยาบาทปองร้ายผู้อ่ืน ผู้เห็นผิดทํานองคลอง
ธรรม อาจมาสู่ยัญพิธี โดยต้ังใจว่ายัญน้ีอุทิศผู้ที่ปฏิบัติดี ตรงกันข้ามกับฝ่ายช่ัว ๑๐ ประการ 
 เมื่อมีเครื่องประกอบยัญ ๑๖ ประการด่ังน้ี ก็จะไม่มีผู้ใดกล่าวติเตียนได้ 
 ครั้นแล้วได้แสดงวิธีบูชายัญต่อไปว่า ในยัญน้ัน ไม่มีการฆ่า โค แพะ แกะ ไก่ สุกรและสัตว์
ต่าง ๆ ก็ไม่ต้องถึงความพินาศ ไม่มีการตัดต้นไม้เพ่ือสร้างประสาทรับผู้มาร่วมพิธี ไม่ต้องเก่ียวหญ้าคา
มาเพ่ือปูลาดพ้ืน พวกทาสกรรมกรก็ไม่ต้องถูกขู่เข็ญลงโทษ ทํางานด้วยหน้านองนํ้าตา ใครปรารถนา
จะทําก็ทํา ไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทํา เพราะยัญน้ันสําเร็จด้วยเนยใส นํ้ามัน เนยข้น นมส้ม นํ้าผึ้ง 
นํ้าอ้อย 
 ผู้ที่เดินทางมาในงานน้ี นําเคร่ืองบรรณาการมาถวาย พระเจ้ามหาวิชิตราชก็ไม่ทรงรับ กลับ
ตรัสให้นําของพระองค์เพ่ิมให้กลับไป แต่บุคคลเหล่าน้ันไม่นํากลับ แต่สละตาม คือแจกทานตามพระ
เจ้ามหาวิชิตราช ต่างต้ังยัญศาลาขึ้น ๔ ทิศ แจกทานร่วมในการน้ี 
 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างน้ีแล้ว เหล่าพราหมณ์ทั้งหลายที่ได้ฟังต่างส่งเสียงอ้ืออึงว่า 
โอ ยัญ โอยัญสมบัติ ส่วนพราหมณ์กูฏทันตน่ังน่ิงยอมรับโดยดุษฎี แล้วกล่าวขึ้นท่ามกลางหมู่พราหมณ์
ว่าพระสมณโคดมทรงทราบเหตุการณ์น้ีในอดีต แสดงว่าท่านต้องเป็นพระเจ้ามหาวิชิตราชหรือไม่ก็
ต้องเป็นพราหมณ์ปุโรหิต แล้วกราบทูลต่อว่า ทรงทราบหรือไม่ว่าผู้บูชายัญหรือผู้อํานวยการบูชายัญ
เมื่อครั้งน้ันตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือไม่ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พราหมณ์ เราย่อมทราบ
โดยชัดแจ้งว่า ผู้บูชายัญและผู้อํานวยการบูชายัญ เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลก
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สวรรค์ พราหมณ์ สมัยน้ันเราได้เป็นพราหมณ์ปุโรหิต ผู้อํานวยการบูชายัญของพระเจ้ามหาวิชิตราช
น้ัน”๖๒ 
 กูฏทันตพราหมณ์ทูลถามว่า มียัญอ่ืนที่สิ้นเปลืองน้อยกว่า เตรียมการน้อยกว่า แต่มีผล
มากกว่ายัญ ๓ บริขาร ๑๖ หรือไม่ ทรงตรัสตอบว่า มีอยู่ ดังน้ี ๑. การให้ทานเป็นนิตย์ อุทิศผู้มีศีล ๒. 
การสร้างวิหารอุทิศสงฆ์ที่มาทั้ง ๔ ทิศ ๓. การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ๔. การสมาทานศีล ๕ และ
๕. การออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ ต้ังอยู่ในศีล ๓ ประเภท บําเพ็ญสมาธิจนได้ฌาน ๔ และญาณ
ทัศนะ มีผลมากกว่ากันตามลําดับ 
 กูฏทันตพราหมณ์เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาจบเกิดความเลื่อมใส ประกาศตนเป็นอุบาสกถึง
พระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต ประกาศเลิกพิธีบูชายัญที่ต้องฆ่าสัตว์จํานวนมาก และเมื่อได้ฟัง
ธรรมเทศนาต่อไป (อนุบุพพิกถาและอริยสัจ ๔ ) ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน สิ้นความสงสัย มี
ความแกล้วกล้า (มั่นใจ) ไม่ต้องเช่ือผู้อ่ืนในคําสอนของพระศาสดา เพราะประจักษ์ได้ด้วยตนเอง ด่ังน้ี 
 พระสูตรน้ีแสดงให้เห็นว่า ความรู้ในตําราอาจไม่จริงเที่ยงแท้เสมอไป เพราะผู้เขียนตํารา
อาจไม่รู้จริง ผู้ที่เช่ือถือแล้วปฏิบัติตามนอกจากไม่ได้รับประโยชน์ตามท่ีมุ่งหวังแล้ว อาจสร้างความ
เสียหายได้อย่างมหาศาล ดังเช่นวิธีการบูชายัญของพราหมณ์ที่ยกมาน้ี นอกจากจะไม่ช่วยให้พบกับ
ความสุขแล้ว เมื่อตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในนรกอีก ดังน้ัน อย่าเพ่ิงเช่ือความรู้ในตํารา จนกว่าจะได้
พิสูจน์ว่าได้ผลเป็นความสุขจริง เป็นกุศลจริง ดังเช่น คําแนะนําการบูชายัญจากผู้รู้จริงคือพราหมณ์
ปุโรหิตแก่พระเจ้ามหาวิชิตราชทําให้บ้านเมืองมีความสงบ ไม่มีโจรผู้ร้าย ประชาชนมีความสุข 
ทรัพย์สินในท้องพระคลังก็เพ่ิมพูนขึ้น หรือวิธีการบูชายัญที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําแก่กูฏทันต
พราหมณ์ ซึ่งไม่ต้องสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะหรือการรักษาศีล ๕ ก็
ยังมีผลมากกว่าการบําเพ็ญมหายัญใหญ่โตของพราหมณ์ เพราะฉะน้ัน การคิดว่า อย่าเพ่ิงเช่ือตํารา 
จนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตนเองว่ามีประโยชน์จริงและได้ผลเป็นความสุขเป็นกุศลจริง จึงยอมรับที่จะ
เช่ือและปฏิบัติตาม จึงนับเป็นวิธีคิดเชิงบวกอีกวิธีหน่ึง 
 ๕. อย่าเพ่ิงเช่ือ โดยนึกเดาเอา (มา ตกฺกเหตุ) 
 การนึกเดาเอาเป็นเร่ืองปกติในชีวิตประจําวันของมนุษย์ในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งที่ไม่ทราบว่า
เหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จึงต้องอาศัยผู้ที่อุปโลกตัวเองว่าเป็นผู้รู้ในด้านต่าง ๆ เช่น หมอดู 
นักทายผลกีฬา หรือในปัจจุบันที่นิยมกันมากเพราะคิดว่าจะทําให้รวยเร็ว คือการเล่นหุ้น ซึ่งจะมีผู้ที่
ยกตนว่าเป็นเซียนหุ้นออกมาวิเคราะห์แนวโน้มของหุ้นแต่ละตัว โดยอาศัยข้อมูลต่าง ๆ มา
ประกอบการทํานายเพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือ แล้วก็คาดเดาไปต่าง ๆ นา ๆ ผิดบ้างถูกบ้าง ผู้ที่เช่ือ
หลงเช่ือในทันทีโดยขาดวิจารณญานหมดตัวมาก็มาก เพราะธรรมชาติของตลาดหุ้นคือคนเสียมีจํานวน
มากเพ่ือให้คนส่วนน้อยได้กําไรน่ีคือสัจจธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่ต้ังตนเป็นครูบาอาจารย์แล้วสั่ง
สอนผู้คนโดยอาศัยข้อมูลที่ตนมีแล้วคาดเดาไปตามความนึกคิดของตนเองยิ่งไม่น่าเช่ือถือ  
 ดังเรื่องที่มีมาในสมัยพุทธกาล ปรากฏใน สันทกสูตร ความว่า สันทกปริพาชกขอให้พระ
อานนท์แสดงคําสอนของพระศาสดาให้ตนฟัง พระอานนท์จึงแสดงเร่ืองที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงการ
ประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าเช่ือถือ ๔ ประการ ซึ่งคนที่ฉลาดจะไม่ประพฤติตามเลย หรือประพฤติ
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ตามก็ไม่ทําให้ธรรมที่เป็นกุศลสําเร็จได้  หน่ึงในน้ันคือ ศาสดาเป็นนักเดา แสดงธรรมตามที่นึกเอาเดา
เอา โดยเทียบตามความคิดตน คล้อยตามสิ่งที่ตนพิจารณาแล้ว ก็เมื่อศาสดาใช้ความคิดนึกเดาเอา 
ย่อมคิดดีบ้าง คิดช่ัวบ้าง เป็นอย่างโน้นอย่างน้ีบ้าง วิญญูชนรู้ความจริงแล้วก็เบ่ือหน่ายหลีกไป จัดเป็น
การประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าพอใจ ที่วิญญูชนไม่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลย และอยู่ประพฤติก็
ไม่ได้บรรลุธรรมที่ถูกต้องที่เป็นกุศล ซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้ว๖๓ 
 เพราะฉะน้ัน การนึกเดาเอาจึงเป็นสิ่งที่เช่ือถือไม่ได้ เพราะเป็นการนึกเอาตามความคิดของ
ผู้เดา จึงเป็นเรื่องที่ขาดเหตุและผล 
 ๖. อย่าเพ่ิงเช่ือ โดยการคาดคะเน (มา นยเหตุ) 
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า บุรุษผู้ต้องการแก่นไม้ เที่ยวเสาะหาแก่นไม้ พบไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่ 
มีทั้งแก่น กะพ้ี เปลือก และสะเก็ดไม้ แต่เพราะความที่ไม่รู้จักทั้งแก่น กะพ้ี เปลือก และสะเก็ดไม้ จึง
ตัดเอาไปแต่ก่ิงและใบเพราะคิดเอาเอง (อนุมาน) ว่าเป็นแก่น ทั้งจะไม่ได้รับประโยชน์จากก่ิงและใบ
น้ันด้วย เปรียบเหมือน ผู้ที่บวชแล้ว ได้รับผลดีบางอย่างจากการบวชก็หลงมัวเมาในผลดีน้ัน ๆ โดยคิด
ว่าผลท่ีได้รับน้ันดีแล้ว เหนือกว่าผู้อ่ืนแล้ว ทําให้ย่อหย่อนหละหลวม จึงไม่พยายามทําดีย่ิงขึ้นเพ่ือให้
ได้รับผลที่สูงขึ้นไป ทรงสรุปว่า ลาภสักการะช่ือเสียง เปรียบเหมือนก่ิงไม้ใบไม้, ความสมบูรณ์ด้วยศีล 
เปรียบเหมือนสะเก็ดไม้, ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ เปรียบเหมือนเปลือกไม้, ญาณทัศนะ หรือปัญญา 
เปรียบเหมือนกะพ้ีไม้, ความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กลับกําเริบ เปรียบเหมือนแก่นไม้ เป็นประโยชน์ 
เป็นแก่น เป็นที่สุด๖๔ 
 จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อย่าเพ่ิงปลงใจเช่ือ โดยคิดเอาเองว่าสิ่งน้ันใช่แล้ว 
ถูกต้องแล้ว มีประโยชน์สูงสุดแล้ว ถ้ายังไม่รู้จักสิ่งน้ันดีเพียงพอ 
 ๗. อย่าเพ่ิงเช่ือ โดยตรึกตามอาการ (มา อาการปริวิตกฺเกน)  
 ตัวอย่างเช่น อรรถกถาพาลวรรค เรื่องของเปรตผู้กล่าวอักษร ทุ สะ นะ โส ซึ่งพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเจ้าปเสนทิโกศล ความว่า  
 พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงเกิดความปฏิพัทธ์ในหญิงที่มีสามีแล้ว จนไม่เป็นอันบรรทม ครั้น
มัชฌิมยาม ทรงได้ยินเสียงร้องที่น่าสะพรึงกลัว ครั้นรุ่งเช้า ก็เล่าให้ปุโรหิตฟัง ปุโรหิตถามว่า เสียงที่ได้
ยินน้ันเป็นอย่างไร พระราชาตรัสว่า “ทุ สะ นะ โส” ปุโรหิตได้ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไร มี
ความหมายว่าอะไร แต่เกรงว่าถ้าตอบว่าไม่รู้ ลาภสักการะก็จะเสื่อม จึงทูลว่า เสียงที่ได้ยินน้ัน 
อันตรายถึงชีวิตจะเกิดแก่พระองค์ ให้พระองค์ทรงบูชายัญ มีสัตว์อย่างละ ๑๐๐ คือ ช้าง ม้า โค แม่
โคนม แพะ แกะ ไก่ สุกร เด็กชาย เด็กหญิง แล้วพระองค์จะรอดชีวิต พระราชาครั้นได้ฟังแล้วก็เช่ือ
ตามน้ัน จึงสั่งให้ทําบูชายัญโดยเร็ว 
 ความทราบถึงพระนางมัลลิกาเทวี จึงไปเฝ้าพระราชา แล้วทูลว่า พระราชาเป็นผู้โง่เขลา 
การได้ชีวิตของตน เพราะการตายของคนอ่ืน พระองค์เคยเห็น ณ ที่ไหน เพราะเหตุไรพระองค์จึงทรง
เช่ือถ้อยคําของพราหมณ์ผู้อันธพาล พระศาสดาเป็นผู้ทรงพระญาณ พระองค์ทูลถามพระศาสดานั้น
แล้ว ทรงกระทําตามพระโอวาทของพระองค์เถิด จึงพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อทรงทราบเร่ืองทั้ง
หมดแล้วจึงตรัสว่า พระองค์อย่าหวาดหว่ันไปเลย อันตรายไม่มีแก่พระองค์ สัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรม
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ลามกเมื่อต้องการจะกล่าวถึงทุกข์ของตนที่ได้รับอยู่ จึงกล่าวอย่างน้ี พระราชาทูลถามว่า ก็กรรมอะไร 
อันสัตว์เหล่าน้ันกระทําไว้ พระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงกรรมของสัตว์นรกเหล่าน้ัน 
ความว่า 
 ในอดีตกาล เมื่อมนุษย์มีอายุ ๒ หมื่นปี สมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ในเมือง
พาราณสี มีบุตรของเศรษฐี ๔ คน ปรึกษากันว่า ในครอบครัวของแต่ละคนมีทรัพย์มาก จะใช้ทรัพย์
น้ันเพ่ือบํารุงความสนุกสนานอย่างไรดี ในที่สุดตกลงกันว่า จะเอาทรัพย์มารวมกันไว้ แล้วจักกระทํา 
ปรทาริกกรรม คือ ประพฤติผิดในภรรยาของชายอ่ืน แล้วกระทํากรรมน้ันตลอด ๒ หมื่นปี เมื่อตาย
แล้วไปเกิดในอเวจีมหานรก สิ้นพุทธันดรหน่ึง เมื่อตายจากนรกน้ัน ด้วยเศษผลกรรม ก็เกิดในโลหกุมภี
นรก ลึก ๖๐ โยชน์ จมลงถึงพ้ืนภายใน ๓ หมื่นปี ลอยขึ้นมาถึงปากหม้ออีก ๓ หมื่นปี ใคร่จะกล่าว
คาถาตนละคาถาก็ไม่อาจกล่าวได้ กล่าวตนละอักษรแล้วก็หมุนกลับลงไปสู่ก้นหม้ออย่างเดิม พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสถามพระราชาว่า “มหาบพิตร พระองค์ได้สดับเสียงอย่างไร ?” พระราชาตอบว่า 
“เสียงว่า ทุ สะ นะ โส พระเจ้าข้า”  
 พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงคาถาที่สัตว์นรกนั้นกล่าวไม่เต็มทําให้เต็ม จึงตรัสตามลําดับ
อักษร ทุ สะ นะ โส อย่างน้ีว่า เราทั้งหลายเหล่าใด เมื่อโภคะทั้งหลายมีอยู่ ไม่ได้ถวายทาน ไม่ได้ทําที่
พ่ึงแก่ตน พวกเราเหล่าน้ัน จัดว่ามีชีวิตอยู่ช่ัวช้าแล้วเมื่อเราทั้งหลาย ถูกไฟไหม้อยู่ในนรกครบ ๖ หมื่น
ปี โดยประการทั้งปวง เมื่อไร ที่สุดจักปรากฏผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย ที่สุดย่อมไม่มี ที่สุดจักมีแต่ที่ไหน ที่สุด
จะไม่ปรากฏ เพราะว่ากรรมช่ัวอันเราและท่านได้กระทําไว้แล้วในกาลน้ัน เรานั้นไปจากที่น้ีแล้ว ได้
กําเนิดเป็นมนุษย์ จักเป็นผู้รู้ถ้อยคําที่ยาจกกล่าว ถึงพร้อมด้วยศีล ทํากุศลให้มากแน่ 
 พระเจ้าปเสนทิโกศลเมื่อทรงทราบความหมายของอักษรน้ันแล้ว ดําริว่าสัตว์นรกเหล่าน้ัน
ยังใช้กรรมไม่ถึงหน่ึงพันปี ความสังเวชใหญ่ได้เกิดแก่พระราชา แม้บัดน้ี กาลเป็นที่พ้นจากทุกข์ของชน
เหล่าน้ันยังไม่ปรากฏ แม้เราทําความเย่ือใยในภรรยาของชายอ่ืน จนไม่ได้หลับตลอดคืน บัดน้ี แต่น้ีไป
เราจักไม่ผูกความพอใจในภรรยาของชายอ่ืน จึงกราบทูลพระตถาคตว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้า
พระองค์ทราบความที่แห่งราตรีนานในวันน้ี พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระคาถาน้ีว่า “ราตรี (หน่ึง) 
ของคนผู้ต่ืนอยู่นาน โยชน์ (หน่ึง) ของคนล้าแล้วไกล สงสารของคนพาลท้ังหลายผู้ไม่รู้อยู่ซึ่งสัทธรรม
ย่อมยาว๖๕ 
 ดังน้ัน จึงอย่าเพ่ิงเช่ือโดยการตรึกตามอาการ คือเมื่อ ได้เห็น ได้ยิน เป็นต้น แล้วคิดว่าต้อง
เป็นไปตามน้ัน แต่ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองจนทราบความจริงของอาการน้ัน ก็จะทําให้ปฏิบัติต่อ
อาการน้ันได้ถูกต้อง สามารถละอกุศล เกิดกุศลได้ จึงนับว่าเป็นความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม
ด้วยประการฉะน้ี 
 ๘. อย่าเพ่ิงเช่ือ โดยคิดเอาว่าตรงกับความคิดเห็นของตน (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา) 
 ตัวอย่างเช่น คําสอนของสัญชัยเวลัฏฐบุตร ที่มักอ้างว่าคําสอนของครูลัทธิอ่ืนเข้ากันได้หรือ
สอดคล้องกับคําสอนของตนทั้งหมด เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูตรัสถามว่า เมื่อปฏิบัติตามคําสอนของท่าน
แล้ว ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร ก็ตอบเลี่ยงไปเลี่ยงมา ไม่ชัดเจน คือถ้าพระเจ้าอชาตศัตรูเห็นว่าเป็น
อย่างไรเขาก็เห็นว่าเป็นอย่างน้ัน เช่น พระเจ้าอชาตศัตรูเห็นว่าโลกเที่ยง เขาก็เห็นว่าเที่ยง ถ้าพระเจ้า
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อชาตศัตรูเห็นว่าไม่เที่ยง เขาก็เห็นว่าไม่เที่ยงเช่นกัน พระเจ้าอชาตศัตรูจึงตัดสินพระทัยว่า ในบรรดา
ครูทั้ง ๖ ครูสัญชัยเวลัฏฐบุตรโง่ที่สุด๖๖  
 ดังน้ัน ผู้ที่ชอบใจว่าความเช่ือของผู้อ่ืนเข้ากันได้กับความเช่ือของตน จึงยังเช่ือไม่ได้ จนกว่า
จะพิจารณาด้วยตนเองแล้วเห็นว่า เป็นอกุศลหรือกุศล ถ้าปฏิบัติตามแล้วเกิดอกุศลก็อย่ายึดถือ ถ้า
ปฏิบัติตามแล้วเกิดกุศลจึงยึดถือเหล่าน้ีเป็นต้น จึงนับเป็นวิธีคิดไม่เอนเอียงไปตามศรัทธา แต่ใช้ปัญญา
พิจารณา เป็นวิธีคิดเพ่ือตัดอกุศล และทําให้กุศลเจริญขึ้น 
 ๙. อย่าเพ่ิงเช่ือ โดยผู้พูดน่าเช่ือถือ (มา ภพฺพรูปตาย) 
 ตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า ข้อกล่าวอ้างของพราหมณ์เพ่ือให้คนทั้งหลาย
เช่ือถือว่า พราหมณ์เท่าน้ันเป็นวรรณะประเสริฐสุด วรรณะเหล่าอ่ืนเลวทราม พราหมณ์เท่าน้ันเป็น
วรรณะขาว วรรณะอ่ืนดํา พราหมณ์เท่าน้ันที่บริสุทธ์ิ คนที่ไม่ใช่พราหมณ์หาบริสุทธ์ิไม่ และพราหมณ์
เกิดจากปากของพระพรหมนั้นไม่จริง เพราะความจริงปรากฏว่าพวกพรามณีก็มีประจําเดือนต้ังครรภ์ 
แล้วก็คลอดลูก ให้นมลูก พวกพราหมณ์ก็เกิดจากช่องคลอดของนางพรามณีทั้งน้ัน แล้วทรงแสดงต่อ
ว่า วรรณะทั้ง ๔ ถ้าทําผิดทําช่ัววิญญูชนก็ติเตียนเหมือนกัน ถ้าทําดีวิญญูชนก็สรรเสริญเหมือนกัน 
ฉะน้ันวิญญูชนจึงไม่รับรองคําของพราหมณ์ และในวรรณะทั้ง ๔ น้ัน ผู้ที่หลุดพ้นโดยธรรม ช่ือว่าเป็น
ยอดของคนทั้งปวง เพราะธรรมประเสริฐสุดในหมู่คนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทรงยกตัวอย่างพระ
เจ้าโกศล พวกศากยะเคารพในพระเจ้าโกศล แต่พระเจ้าโกศลเคารพพระตถาคต ทั้งน้ีมิใช่เพราะพระ
เจ้าโกศลเห็นว่าพระตถาคตมีชาติสูงกว่าตน แต่เพราะพระเจ้าโกศลทรงเคารพธรรมสักการะธรรม 
แล้วทรงสรุปด้วยคาถาของสนังกุมารพรหมท่ีว่า "กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุด ในหมู่ชนผู้ถือโคตร 
(ตระกูล) เป็นใหญ่ ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ประเสริฐที่สุด ในหมู่เทวดาและ
มนุษย์"๖๗ 
 จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ตัดสินความดีเลวมิใช่รูปลักษณ์ที่น่าเช่ือถือ ดังน้ัน อย่าเพ่ิงด่วนตัดสินที่
โดยรูปลักษณ์ว่าน่าเช่ือถือ แต่ให้ดูที่คุณธรรม เพราะมนุษย์ต่างกันโดยธรรม ดีเลวกว่ากันโดยธรรม 
มิใช่รูปลักษณ์ภายนอก และธรรมเท่าน้ันประเสริฐสุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 ๑๐. อย่าเพ่ิงเช่ือ โดยนับถือว่าผู้น้ีเป็นครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ) 
 เรื่องมีปรากฏในสมัยพุทธกาล สันทกประพาชกขอให้พระอานนท์แสดงคําสอนของพระ
ศาสดาให้ตนฟัง พระอานนท์จึงแสดงเร่ืองการประพฤติพรหมจรรย์ โดยแสดงถึงลักษณะของศาสดาที่
วิญญูชนไม่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วย หรือไม่ควรนับถือ ๔ ประเภท คือ ศาสดาที่อ้างตัวว่าเป็น
สัพพัญญู แต่ช่วยตัวเองไม่ได้, ศาสดาประเภทอนุสสวิกะ สอนไปตามท่ีฟังเขามา, ศาสดาประเภทตักกี 
วีมังสี พูดไปตามที่คิดเอาเอง, ศาสดาประเภทโมมุหะ พูดแบบโง่ ๆ จากน้ันพระอานนท์แสดงต่อว่า 
พรหมจรรย์ที่ประพฤติแล้วได้ผลจริงคือ พรหมจรรย์ของศาสดาที่ละกาม ละอกุศล บรรลุฌาน ๔ 
วิชชา ๓๖๘ 
 จะเห็นได้ว่า แม้แต่เป็นครูของเราเอง พระพุทธองค์ก็ทรงสอนว่าอย่าเพ่ิงเช่ือ แต่ให้ดูที่คํา
สอนเป็นหลัก และคําสอนของครูที่ควรเช่ือถือและปฏิบัติตามคือ คําสอนที่ให้ละออกจากกาม สอนให้
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ละจากความช่ัวทั้งปวง เพราะเป็นคําสอนที่ให้ผลดีจริง ดังที่ องคุลิมาลเมื่อมาพบพระพุทธเจ้า ทรง
ตรัสให้ฉุกคิด องค์คุลิมาลคิดได้ ทิ้งอาวุธ เลิกทําบาป ขอบวช จนสําเร็จเป็นพระอรหันต์ เป็นต้น 
 หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสแก่ชาวกาลามะว่า อย่าเพ่ิงปลงใจเช่ือโดยอาการทั้ง ๑๐ แล้วน้ัน 
ทรงตรัสต่อว่า เมื่อใดท่านทั้งหลายพิจารณารู้ได้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่าน้ีเป็นอกุศล ธรรมเหล่าน้ีเป็น
โทษ ธรรมเหล่าน้ีท่านผู้รู้ ติเตียน ธรรมเหล่าน้ีใครยึดถือปฏิบัติให้เต็มที่แล้ว จะเป็นไปเพ่ือมิใช่
ประโยชน์เก้ือกูล เป็นไปเพ่ือความทุกข์ ดังน้ี ท่านก็ควรละธรรมเหล่าน้ันเสีย 
 เมื่อใด ท่านทั้งหลายพิจารณารู้ได้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่าน้ีเป็นกุศล ธรรมเหล่าน้ีไม่มีโทษ 
ท่านผู้รู้สรรเสริญ ธรรมเหล่าน้ีใครยึดถือปฏิบัติให้เต็มที่แล้ว จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์เก้ือกูล เป็นไปเพ่ือ
ความสุข ก็ควรถึงพร้อมธรรมเหล่าน้ัน๖๙ 
 ต่อจากน้ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ที่เกิดจากการถือปฏิบัติตามกุศลธรรมว่า ทําให้
ปราศจากอกุศลธรรมทั้งปวง มีสติสัมปชัญญะ มีจิตประกอบด้วยพรหมวิหารสี่ เป็นผู้มีจิตหาเวรมิได้ มี
จิตใจผ่องใสไม่เศร้าหมอง และยังได้ความอุ่นใจในชาติน้ี ๔ ประการ คือ 
  ๑. ถ้าโลกหน้ามีจริง ผลแห่งกรรมดีกรรมช่ัวมีจริง ผู้ที่ทําแต่ความดี เมื่อตายแล้วย่อม
ไปสู่สุคติโลกสวรรค์  
  ๒. ถ้าโลกหน้าไม่มีจริง ผลแห่งกรรมดีกรรมช่ัวก็ไม่มี การรักษาตนให้ไม่มีเวร ไม่คิด
เบียดเบียน จิตใจก็จะผ่องใส ไม่มีความทุกข์ มีแต่ความสุขในชาติน้ี  
  ๓. ถ้าผลบาปมีจริง เมื่อเราไม่คิดจะทําบาป ความทุกข์จากการทําบาปก็ไม่มี  
  ๔. ถ้าผลบาปไม่มีจริง เราก็ได้พิจารณาเห็นว่าตนเป็นคนบริสุทธ์ิ เพราะเราไม่ได้ทํา
บาป๗๐ 
 สรุปว่า ความเช่ือทั้งหมดน้ี พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า อย่าเพ่ิงเช่ือ แม้แต่คําสอนของพระองค์
เองก็ตรัสว่า อย่าเพ่ิงเช่ือ ท่านเปิดกว้างให้พิสูจน์ ไม่ให้เช่ืออย่างงมงาย ต้องใช้ปัญญา เมื่อได้พิสูจน์
และได้ประจักษ์ด้วยประสบการณ์ตรงของตนเองแล้วว่า เป็นเช่นน้ันจริง จึงค่อยเช่ือ เป็นการเช่ือใน
พระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเมื่อได้พัฒนาต่อมาเป็นลําดับก็จะเกิดความเช่ือมั่นในเร่ือง
ของกรรม หรือ เช่ือกรรม เพราะได้ปฏิบัติเอง ได้รับผลเอง ได้เห็นด้วยปัญญาของตนเอง ก็ไม่
จําเป็นต้องเช่ือใคร  
 พระสารีบุตร ครั้งยังเป็นอุปติสสะ ได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระ ได้ดวงตาเห็นธรรม คือ
บรรลุโสดาปัตติผล จึงขอบวชในพระพุทธศาสนา น่ีเป็นการเช่ือในคําสอนของพระพุทธ หรือเช่ือการ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จึงขอบวช จากน้ันได้ปฏิบัติตามแนวคําสอนของพระพุทธองค์จนบรรลุเป็นพระ
อรหันต์ เมื่อปฏิบัติจนเห็นจริงเป็นลําดับไปก็กลายเป็นความเช่ือในตนเอง คือได้ปฏิบัติเอง ได้รับผล
เอง ก็ไม่จําเป็นต้องเช่ือใคร แต่เช่ือในเร่ืองของกรรม หรือ เช่ือกรรม เมื่อทํากรรมดีย่อมได้รับผลดี ทํา
กรรมช่ัวย่อมได้รับผลช่ัว  และเมื่อเกิดความรู้จริงในสิ่งใด ก็ไม่จําเป็นต้องเช่ือใคร ซึ่งพระพุทธเจ้าสอน
ให้เช่ือกรรม ก็พัฒนากลายเป็นความเช่ือมั่นในตนเอง  
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 ส่วนการสร้างความเช่ือมั่นในตนเองด้วยการเช่ือในความรู้ของผู้รู้จริง ดังเช่นพระพุทธเจ้า ผู้
มีปัญญาตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง แล้วเช่ือได้แน่ว่าการปฏิบัติตามมีแต่จะได้รับผลดีอย่างแน่นอน ไม่มี
ผลเสีย ดังเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ดังน้ี 
 เรื่อง สุเมธกถา ว่าด้วยความปรารถนาของสุเมธดาบส ที่สุเมธดาบสได้รับคําทํานายจาก
พระพุทธเจ้าทีปังกรว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า พระนามว่า โคดม ในสี่อสงไขยกับแสนกัป ตอนแรก
สุเมธดาบสก็ยังไม่เช่ือจึงน่ังลงเข้าฌานในทันที ได้พบกับความสุขและปีติในฌาน แล้วคิดว่า เราเป็นผู้
ชํานาญในฌาน ได้แล้วซึ่งอภิญญา ฤาษีทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุที่มีฤทธ์ิเสมอเราไม่มี ในการคู้บัลลังก์
น้ัน นิมิตทั้งหลายเพ่ือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ปรากฏ เหล่าเทวดาในหมื่นโลกธาตุก็แซ่ซ้องว่า ท่าน
จักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ สุเมธดาบสจึงคิดในขณะน้ันว่า “พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระดํารัสไม่เป็นสอง 
มีพระดํารัสไม่เป็นโมฆะ ไม่ตรัสคําเท็จ เราจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน”๗๑ จากน้ันจึงพิจารณาว่า
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงบําเพ็ญเพียรอย่างไร ก็พบว่าทุกพระองค์ทรงบําเพ็ญ พุทธการกธรรม 
หรือบารมี ๑๐ ประการ มีทานบารมี เป็นต้น ก็พิจารณาเห็นว่าตนเองก็สามารถบําเพ็ญได้ จึงสมาทาน
บารมีธรรม ๑๐ ประการ แล้วเข้าไปยังป่าใหญ่เพ่ือบําเพ็ญธรรมเหล่าน้ันให้บริบูรณ์ ต่อมาสุเมธดาบสก็
คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม น่ีแสดงให้เห็นถึงการมีความเช่ือมั่นในพระปัญญาญาณ
ของพระพุทธเจ้าและเช่ือมั่นในการบําเพ็ญเพียรของตนว่าสามารถทําได้ จึงทําให้การบําเพ็ญเพ่ือการ
เป็นประพุทธเจ้าอันเป็นสิ่งที่ยากย่ิงสําเร็จลงได้ตามความปรารถนา 
 อีกเรื่องหน่ึงที่มีมาในสมัยพุทธกาล เรื่อง อุรุเวลปาฏิหารย์ ชฎิล ๓ พ่ีน้อง ความว่า สมัย
หน่ึง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกถึงตําบลอุรุเวลา ณ ที่น้ันมีชฎิล ๓ พ่ีน้อง คนโตคือ อุรุเวลกัสสปะ 
มีบริวาร ๕๐๐ คนกลางคือ นทีกัสสปะ มีบริวาร ๓๐๐ และคนสุดท้องคือ คยากัสสปะ มีบริวาร ๒๐๐ 
เช่ือถือในลัทธิบูชาไฟ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จมาและทรงขอพักในโรงบูชาไฟของอุรุเวลกัสสปะ 
ทรงแสดงปาฏิหารย์หลายอย่าง จนอุรุเวลกัสสปะคลายทิฏฐิมานะ ขอบวชในพระพุทธศาสนา เมื่อ
พระผู้มีพระภาคตรัสให้บอกลาบริวารก่อน บริวารจึงขอบวชด้วย ทั้งหมดจึงลอยบริขารลงในนํ้าขอ
บวชพร้อมกัน นทีกัสสปะน้องคนที่สองเห็นบริขารลอยมาตามกระแสน้ํา คิดว่าคงเกิดอันตรายแก่พ่ี
ของตนจึงเดินทางมาหา แต่เมื่อเห็นพ่ีชายเป็นภิกษุอยู่จึงถามว่า "พรหมจรรย์น้ีประเสริฐแน่หรือ" 
พ่ีชายตอบว่า “พรหมจรรย์น้ีประเสริฐจริง” นทีกัสสปะจึงขอพระผู้มีพระภาคบวชพร้อมด้วยบริวาร 
ต่อมาคยากัสสปะเห็นบริขารลอยตามนํ้ามาก็สงสัย เมื่อสอบถาม ทราบความก็ขอบวชพร้อมด้วย
บริวารเช่นเดียวกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว 
พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือทําที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด”๗๒ น่ีเป็นตัวอย่างของการเช่ือผู้รู้จริง
หรือการเช่ือปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงทําให้ชฎิล ๓ พ่ีน้องพร้อมบริวารละจากความเห็นผิด
นับถือบูชาไฟมาเป็นสัมมาทิฏฐิประพฤติพรหมจรรย์ และเมื่อทั้งหมดได้ฟังพระธรรมเทศนา อาทิตต
ปริยายสูตร ทําให้ภิกษุทั้ง ๑,๐๐๐ รูปมีจิตพ้นจากอาสวะ เพราะไม่ถือมั่น 
 อีกเรื่องคือ การบรรพชาของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ความว่า สมัยหน่ึง สัญชัย
ปริพาชกอาศัยอยู่ ณ กรุงราชคฤห์ พร้อมด้วยบริษัทปริพาชกหมู่ใหญ่จํานวน ๒๕๐ คน สมัยน้ัน สารี
บุตรและโมคคัลลานะประพฤติพรหมจรรย์ในสํานักท่านสัญชัย ต่างตกลงกันว่า ใครได้บรรลุอมตธรรม
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ก่อน จะต้องบอกแก่อีกคนหน่ึง สารีบุตรเห็นพระอัสสชิเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ รู้สึกมีความ
เลื่อมใสในกิริยาอันสงบของท่าน เมื่อได้โอกาสจึงเข้าไปถามถึงหลักธรรมที่ศาสดาสอน ท่านกล่าวเพียง
ย่อ ๆ ว่า “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่าน้ัน และความดับแห่ง
ธรรมเหล่าน้ัน” สารีบุตรได้ฟังแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วนํามาเล่าให้โมคคัลลานะฟังก็ได้ดวงตาเห็น
ธรรมเช่นกัน จึงพากันไปลาปริพาชก ๒๕๐ คน เพ่ือจะไปบวชในสํานักของพระศาสดา แต่ปริพาชก
เหล่าน้ันขอไปด้วย จึงพร้อมกันไปลาท่านสัญชัยผู้เป็นอาจารย์ ซึ่งสัญชัยขอให้อยู่ช่วยกันบริหารหมู่
คณะถึง ๓ ครั้ง แต่สารีบุตรและโมคคัลลานะไม่ยอม คงลาไป พร้อมทั้งปริพาชกอีก ๒๕๐ คน สัญชัย
เสียใจถึงอาเจียนเป็นโลหิต เมื่อไปเฝ้าทูลขอบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว ครั้งน้ันคนสําคัญชาวมคธ
ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคจํานวนมาก คนทั้งหลายจึงพากันติเตียนว่าเป็น
ปฏิปทาที่ทําให้วงศ์สกุลขาดสูญ พระผู้มีพระภาคจึงทรงแนะนําให้ภิกษุทั้งหลายโต้ตอบว่า “พระ
ตถาคตทั้งหลายผู้แกล้วกล้ามาก ย่อมทรงนําชนท้ังหลายไปด้วยพระสัทธรรม เมื่อชนทั้งหลายอัน
พระองค์ทรงนําไปอยู่โดยธรรม ผู้เข้าใจอย่างน้ีจะริษยาไปทําไม”๗๓ เมื่อบุคคลท้ังหลายเข้าใจคําว่า 
“ธรรม” และ “อธรรม” ก็พากันเลิกติเตียนภายใน ๗ วัน น่ีย่อมแสดงให้เห็นถึงการเช่ือผู้รู้จริงและ
ปฏิบัติตามแม้จะฝืนความรู้สึกของคนทั่วไปแต่ในที่สุดความจริงย่อมพิสูจน์ตัวมันเอง 
 อีกตัวอย่างหน่ึงเรื่อง กูฏทันตสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ฟันเขยิน ความว่า กูฏทันตพราหมณ์ 
เป็นผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้คงแก่เรียน รู้จบไตรเพท พร้อมทั้งเรียนรู้คัมภีร์ต่าง ๆ ของพราหมณ์
มากมาย เป็นอาจารย์ของคนหมู่มาก วันหน่ึงได้เตรียมการบูชายัญตามตําราของพราหมณ์ 
ประกอบด้วย โคผู้ ลูกโคผู้ ลูกโคเมีย แพะ แกะ อย่างละ ๗๐๐ ตัว ระหว่างน้ันเห็นพราหมณ์จํานวน
มากเดินตามกันไป ทราบว่ากําลังจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงตามไปด้วย ในการเข้าเฝ้าในวันน้ัน กูฏทันต
พราหมณ์ได้กราบทูลเรื่องที่ตนได้ทราบมาว่า พระพุทธองค์ทรงรู้วิธีบูชายัญที่ถูกต้อง ส่วนเขาไม่รู้ทั้งที่
กําลังจะทําพิธีบูชายัญ ขอให้ทรงแสดง พระพุทธองค์ทรงเล่าเร่ืองพระเจ้ามหาวิชิตราช ซึ่งเป็น
พระราชาที่มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สมบัติ วันหน่ึงทรงคิดว่า ทรงได้ครอบครองทรัพย์สมบัติมากมาย น่าจะ
ได้ทําพิธีบูชามหายัญ เพ่ืออํานวยประโยชน์สุขแก่พระองค์สืบไปช่ัวกาลนาน รับสั่งให้เรียกพราหมณ์
ปุโรหิตเข้าเฝ้าเพ่ือขอคําปรึกษาว่าควรจะทํามหาบูชายัญอย่างไรจึงจะเกิดผลสมประสงค์ พราหมณ์
ปุโรหิตแนะนําว่า บ้านเมืองยังมีเสี้ยนหนาม มีโจรผู้ร้ายชุกชุม ประชาชนยังอยู่กันด้วยความหวาดผวา 
การจะแก้ปัญหาด้วยการยกเลิกภาษีอากรหรือการปราบปรามโจรด้วยการจับมาขัง ปรับเงิน คาดโทษ 
ประหารชีวิตมากเท่าไรโจรที่เหลือจากการกําจัดก็ยังมีอยู่ จึงช่ือว่าการปราบปรามโดยมิชอบ แต่การ
ปราบปรามโดยชอบต้องอาศัยวิธีการดังน้ี พลเมืองเหล่าใดขยันทํากสิกรรม ขอพระองค์จงประทาน
เมล็ดพันธ์ุข้าวและข้าวกินให้พลเมืองเหล่าน้ันในโอกาสอันสมควร พลเมืองเหล่าใดขยันในการทํา
พาณิชยกรรม ขอพระองค์จงเพ่ิมทุนให้แก่พลเมืองเหล่าน้ันในโอกาสอันสมควร ข้าราชการเหล่าใด
ขยัน ขอพระองค์จงพระราชทานเบ้ียเลี้ยงและเงินเดือนในโอกาสอันสมควร พลเมืองเหล่าน้ันแหละจัก
เป็นผู้ขวนขวายในการงานของตน ๆ จักไม่เบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์ และกองพระราชทรัพย์
เป็นอันมากจักเกิดแก่พระองค์ บ้านเมืองก็จะสงบร่มเย็น ประชาชนอยู่กันอย่างเป็นสุข พระเจ้ามหา
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วิชิตราชทรงทําตามคําแนะนําของปุโรหิตเป็นผลให้พลเมืองและข้าราชการขยันทําการงานของตน ไม่
เบียดเบียนกัน พระราชทรัพย์ก็งอกเงยขึ้น บ้านเมืองก็สงบร่มเย็น  
 ต่อมา พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงเรียกพราหมณ์ปุหิตเข้าเฝ้าแล้วรับสั่งว่า เราได้ปราบโจรอัน
เป็นเสี้ยนหนามแผ่นดินตามคําแนะนําของท่านแล้ว กองพระราชทรัพย์ใหญ่ก็เกิดแก่เรา บ้านเมืองมี
ความสงบร่มเย็น พลเมืองช่ืนชมยินดีต่อกัน ขอท่านจงช้ีแจงวิธีการบูชายัญที่จะเป็นประโยชน์และ
ความสุขแก่เราตลอดกาลนาน พราหมณ์ปุโรหิตจึงแนะนําว่า การบูชายัญต้องประกอบด้วยยัญสมบัติ 
๓ คือ ๑. ขณะบูชายัญ (ทําบุญให้ทาน) อย่าได้เดือดร้อนใจว่าทรัพย์สมบัติที่ทําบุญจักหมดเปลือง ๒. 
ขณะบูชายัญ อย่าได้เดือดร้อนใจว่า ทรัพย์สมบัติที่ทําบุญกําลังสิ้นเปลือง ๓. ขณะบูชายัญ อย่าได้
เดือดร้อนใจว่า ทรัพย์สมบัติที่ทําบุญได้หมดเปลืองแล้ว และบริขาร ๑๖ อย่าง คือ ชักชวนผู้เก่ียวข้อง
เข้าร่วมด้วย ๔ คือ เจ้าประเทศราช อํามาตย์ราชบริพาร พราหมณ์มหาศาล คฤหบดีผู้มั่งคั่ง ตนเองมี
คุณสมบัติ ๘ ประการ คือ มีชาติดี มีรูปงาม มีทรัพย์มาก มีกําลังมาก มีศรัทธา คงแก่เรียน เข้าใจ
ทั่วถึงในเรื่องที่ทรงศึกษา และมีปัญญา มีที่ปรึกษา (คือพราหมณ์ปุโรหิต) มีคุณสมบัติดี ๔ ประการ คือ 
มีชาติดี คงแก่เรียน มีศีล และมีปัญญา ทั้งหมดน้ีจึงเป็นยัญที่ถูกต้องเกิดกุศล พระพุทธองค์ตรัสแก่
พราหมณ์กูฏทันตะในตอนน้ีว่า "พราหมณ์ ในมหายัญครั้งน้ัน ไม่ต้องฆ่าสัตว์จํานวนมาก ไม่ต้องตัด
ต้นไม้มาทําหลักยัญ ไม่ต้องเกี่ยวหญ้าคามาให้สัตว์อ่ืน ๆ เดือดร้อน พวกท่ีเป็นทาส เป็นคนใช้ เป็น
กรรมกรของพระเจ้ามหาวิชิต ก็ไม่ต้องถูกลงโทษ ไม่ต้องอยู่ด้วยความกลัว ไม่มีหน้านองด้วยนํ้าตา ทุก
คนทํางานเพ่ือพิธีมหายัญน้ันด้วยความสมัครใจ และยัญครั้งน้ันสําเร็จได้ด้วยลําพังเนยใส นํ้ามัน เนย
ข้น นมส้ม นําผึ้ง นํ้าอ้อย เท่าน้ัน”๗๔ กูฏทันตพราหมณ์ก้มหน้ายอมรับแต่โดยดีจึงทูลถามต่อไปว่า มี
ยัญประเภทอ่ืนหรือไม่ที่ใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า แต่มีผลมาก มีอานิสงส์มากกว่า
ยัญสมบัติ ๓ ซึ่งมีบริขาร ๑๖ อย่างดังกล่าว ทรงวิสัชนาตามลําดับว่า  
  ๑. นิตยทาน การให้ทานเป็นประจําแก่บรรพชิตผู้มีศีล 
  ๒. วิหารทาน การสร้างวิหาร (ที่พักอาศัย) เป็นส่วนกลางแก่พระสงฆ์จากทุกทิศ 
  ๓. สรณคมน์ การมีจิตเลื่อมใส ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 
  ๔. ศีล การสมาทานศีล ๕ มีงดเว้นปาณาติบาตเป็นต้น 
  ๕. สุดยอดของยัญ คือการมีศีล ได้ฌาณ ๔ ได้วิชชา ๘ ดับกิเลสโดยสิ้นเชิง 
 เหล่าน้ีเป็นยัญที่สิ้นเปลืองน้อยและตระเตรียมน้อยกว่า แต่มีผลมากกว่ายัญ ๓ บริขาร ๑๖ 
ได้แก่ การให้ทานเป็นนิตย์อุทิศผู้มีศีล การสร้างวิหาร การถึงพระรัตนตรัย การสมาทานศีล ๕ การได้
ฌาน ๔ และญาณทัศนะ มีผลมากกว่ากันตามลําดับ 
 จบพระธรรมเทศนา กูฏทันตพราหมณ์เกิดความเลื่อมใสขอเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็น
สรณะตลอดชีวิต และได้สั่งปล่อยสัตว์ที่เตรียมบูชายัญทั้งหมด และเมื่อได้ฟังธรรมเทศนา อนุบุพพิกถา
และอริยสัจ ๔ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน 
 เรื่องที่มีมาในพระไตรปิฎกดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดน้ี แสดงให้เห็นว่า การเช่ือมั่นในพระ
ปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แล้วกระทําตามย่อมเกิดแต่ประโยชน์ ไม่มีผลเสียหาย จึงเป็นการ
สร้างความเช่ือมั่นในตนเองที่สมบูรณ์ 
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 สรุปได้ว่า วิธีคิดแบบกาลามสูตรเป็นวิธีคิดที่อย่าเพ่ิงเช่ือโดยอาการ ๑๐ อย่าง แต่ให้ใช้
ปัญญาของตนเองพิจารณาว่าสิ่งใดควรเช่ือ สิ่งใดไม่ควรเช่ือ ความเช่ือน้ันผู้รู้ติเตียนหรือสรรเสริญ 
ปฏิบัติตามแล้วเป็นกุศลหรืออกุศล เมื่อแยกแยะได้แล้วจึงเช่ือและปฏิบัติตามแต่สิ่งที่เป็นกุศล 
เพราะฉะนั้น วิธีคิดแบบกาลามสูตรจึงนับเป็นวิธีคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมเพราะเช่ือในสิ่งที่
เป็นไปเพ่ือกุศลเท่าน้ัน 

๓. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน 
 วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน หรือวิธีคิดแบบมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ หมายถึง การใช้
ความคิด และเน้ือหาของความคิด โดยมีสติระลึกรู้กําหนดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปอยู่ในขณะนี้ 
หรือเป็นเร่ืองที่ล่วงไปแล้ว หรือเป็นเรื่องของอนาคต ถ้าคิดด้วยสติและปัญญา ก็จัดอยู่ในการคิดแบบ
อยู่กับปัจจุบันทั้งสิ้น 
 พระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่า บุคคลไม่ควรคํานึงถึงความหลัง ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง 
แต่ควรมีสติกําหนดรู้อยู่กับสิ่งที่กําลังคิดอยู่ในปัจจุบัน เมื่อรู้แล้วพึงเจริญไว้เนือง ๆ ก็จะช่วยให้ไม่
ประมาทในชีวิต ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เร่งทํากิจหน้าที่ และเตรียมกิจสําหรับอนาคตให้พร้อมไว้
ก่อน ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 

 บุคคลไม่ควรคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง สิ่งใด
ล่วงไปแล้ว สิ่งน้ันก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ก็เป็นอันยังมาไม่ถึงส่วน
บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบัน ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรม,น้ัน ๆ 
บุคคลน้ันได้รู้ความน้ันแล้วพึงเจริญไว้เนือง ๆ  
 พึงทําความเพียรเสียในวันน้ีทีเดียว ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจักมีในวัน
พรุ่งน้ี เพราะว่า ความผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่น้ัน ย่อมไม่มีแก่เรา
ทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างน้ีผู้มีความเพียร ไม่เกียจ
คร้านทั้งกลางวันและกลางคืนน้ันแลว่า ผู้มีราตรีเดียวเจริญ๗๕ 
 

 หรือพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่งความ
ตาย ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย คนประมาทย่อมเหมือนคนตายแล้ว...บัณฑิตผู้ไม่ประมาท มีความเพ่ง มี
ความเพียรอยู่ ย่อมประสบความสุขอันไพบูลย์”๗๖ “เมื่อยังหนุ่มสาว พรหมจรรย์ก็ไม่บําเพ็ญ ทรัพย์ก็
ไม่หา ครั้นแก่เฒ่า ก็ต้องน่ังซบเซาเหมือนนกกะเรียนแก่ ซบเซาอยู่กับเปือกตมที่ไร้ปลา๗๗ “บัณฑิต
ควรเตรียมกิจสําหรับอนาคตให้พร้อมไว้ก่อน อย่าให้กิจน้ันบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาที่ต้องกระทํา”๗๘ 
 มีตัวอย่างของผู้ที่มีสติอยู่กับปัจจุบัน ใช้ปัญญาในการคิดพิจารณาแก้ไขปัญหา มีความคิด
เชิงบวกโดยมีความหวังอยู่เสมอแม้จะดูสิ้นหวังเพียงใด และมีความเพียร ทําให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรค
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๗๖ 
 

และผ่านพ้นวิกฤติอันตรายถึงชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งชีวิตของบริวารมาได้ และยังได้กัลยาณมิตรเพ่ิม
อีก ดังปรากฏใน อรรถกถามหาสีลวชาดกที่ ๑๗๙ เรื่องย่อมีว่า 
 ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ครั้งเป็น พระมหาสีลวราช ครองกรุงพาราณสี ทรงเป็นกษัตริย์ที่
กอรปด้วยคุณธรรม ถูกอํามาตย์ผู้ทรยศยุให้พระเจ้าโกศลยกทัพมาปล้นเมือง ทรงรับสั่งทหารไม่ให้
ต่อสู้ ทรงถูกจับมัดพร้อมเหล่าทหาร แล้วถูกนําไปฝังในป่าช้าผีดิบให้เหลือแค่พระศอ เพ่ือให้สุนัข
จิ้งจอกมากัดกินในเวลาเที่ยงคืน แม้น้ีพระองค์ก็มิได้มีความอาฆาตเหล่าโจรแม้แต่น้อย รับสั่งให้ทหาร
ทุกคนเจริญเมตตาอย่างเดียวอย่าโกรธเคืองพวกโจร พระองค์เป็นผู้ฉลาดในอุบายจนสามารถทําให้พ้น
จากภัยของสุนัขจิ้งจอก แล้วขึ้นจากหลุมได้ รวมทั้งช่วยเหล่าอํามาตย์ขึ้นมาจากหลุมได้ทั้งหมด แล้ว
ประทับแรมอยู่ในป่าผีดิบน้ัน จากน้ันได้ช่วยยักษ์ ๒ ตน ไม่ให้วิวาทกันเพราะแย่งซากศพมนุษย์ แล้ว
คิดหาอุบายให้ยักษ์ ๒ ตน ใช้ฤทธ์ิพาพระองค์ไปสู่ห้องบรรทมของพระเจ้าโกศล เอาพระขรรค์จ่อที่อก
จนพระเจ้าโกศลตกใจตื่น ตรัสถามว่า ท่านมาถึงห้องนอนน้ีได้อย่างไร พระเจ้าสีลวมหาราชจึงเล่าว่า
ได้รับความช่วยเหลือจากยักษ์ ๒ ตน พระเจ้าโกศลได้ฟังแล้วตรัสว่า “มหาราชะ ถึงหม่อนฉันจะเป็น
มนุษย์ก็มิได้ซาบซึ้งพระคุณสมบัติของพระองค์เลย แต่พวกยักษ์อันกินเลือดเนื้อของคนอ่ืน หยาบคาย
ร้ายกาจ ยังรู้ถึงพระคุณสมบัติของพระองค์ ข้าแต่จอมคน คราวน้ี หม่อนฉันจะไม่คิดประทุษร้ายใน
พระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเช่นน้ีอีก”๘๐ พลางทรงจับพระขรรค์ ทําการสบถ กราบขอขมากับพระเจ้า
สีลวมหาราช เชิญให้เสด็จบรรทมเหนือพระย่ีภู่ใหญ่ พระองค์บรรทมเหนือพระแท่นน้อย ครั้นสว่าง
แล้ว ก็ให้คนนํากลองไปป่าวประกาศให้บรรดาเสนาทุกหมู่เหล่า อํามาตย์ พราหมณ์ คฤหบดี ประชุม
กัน ตรัสสรรเสริญพระคุณของพระเจ้าสีลวราช ทรงขอขมาท่ามกลางบริษัทน้ันอีกครั้ง ทรงคืนราช
สมบัติแล้วตรัสว่า ต่อแต่น้ีไปถ้าจะมีอันตรายอันเกิดแต่โจร หม่อมฉันขอรับภาระกําจัด ขอพระองค์
ทรงเสวยราชย์โดยมีหม่อมฉันเป็นผู้อารักขาเถิด แล้วทรงลงอาญาแก่อํามาตย์ผู้ส่อเสียด แล้วเสด็จกลับ
พระนคร 
 ฝ่ายพระเจ้าสีลวมหาราชครั้นได้ราชสมบัติคืน ทรงพระดําริว่า สมบัติอันโอฬารปานน้ี และ
การกลับได้คืนชีวิตของอํามาตย์ทั้ง ๑,๐๐๐ คน แม้เราจักไม่กระทําความเพียรไม่มีเลย แต่ด้วยกําลัง
ของความเพียร เราจึงได้คืนยศนี้ซึ่งเสื่อมไปแล้ว และได้ให้ชีวิตเป็นทานแก่อํามาตย์ทั้ง ๑,๐๐๐ คน 
บุคคลจึงไม่ควรสิ้นหวังเลย ควรกระทําความเพียรถ่ายเดียว เพราะผู้ที่กระทําความเพียรแล้ว ย่อม
สําเร็จผลอย่างน้ี แล้วตรัสคาถาน้ีว่า “บุรุษผู้เป็นบัณฑิต พึงหวังอยู่ร่ําไป ไม่พึงเบ่ือหน่าย เราประจักษ์
ด้วยตนเองว่า เราปรารถนาอย่างใดก็ได้อย่างน้ัน”๘๑ 
 ส่วนเรื่องการคิดเพ่ือป้องกันภัยในอนาคตน้ัน พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ผู้ที่ฉลาดพึงรังเกียจ
สิ่งที่ควรรังเกียจ และควรป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึงตัว หรืออนาคตภัย ๒ อย่าง คือ ภัยในโลกน้ีและภัย
ในโลกหน้า ซึ่งมาจากเหตุ ๒ ประการ คือ การคบมิตรช่ัวและการประพฤติทุจริต ๓ เมื่อเว้นจากการ
คบมิตรช่ัว ช่ือว่าป้องกันภัยที่เป็นไปในโลกน้ี เมื่อเว้นทุจริต ๓ ช่ือว่าป้องกันภัยที่เป็นไปในโลกหน้า ซึ่ง
มีเรื่องราวปรากฏใน อรรถกถาปุจิมันทชาดกที่ ๑๘๒ ว่าด้วยผู้รอบคอบ 
                                                 

๗๙ขุ.ชา. ๕๖/๔๕-๕๓. 
๘๐ขุ.ชา. ๕๖/๕๒. 
๘๑ขุ.ชา. ๕๖/๕๓. 
๘๒ขุ.ชา. ๕๘/๓๒๙-๓๓๒. 



๗๗ 
 

 ดังตัวอย่างเร่ืองในอดีตกาล ครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณ
สี พระโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาช่ือ ปุจิมันทเทวดา สิงอยู่ที่ต้นสะเดาในป่าช้า อยู่มาวันหน่ึง โจรได้
ลักทรัพย์ของชาวบ้านแล้วหนีเข้าไปยังป่าช้า ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่อยู่ ๒ ต้น คือ ต้นสะเดา และต้น
อัสสัตถพฤกษ์ซึ่งมีอัสสัตถเทวดาสิงอยู่ โจรได้ซ่อนห่อทรัพย์ไว้ที่โคนต้นสะเดาแล้วจึงนอน ครั้งน้ัน ปุจิ
มันทเทวดาคิดว่า ถ้าทหารจับโจรได้ ภัยก็จะมาถึงตัวท่าน จึงคิดไล่โจรไปเสีย โดยพูดว่า เจ้าจะมัวนอน
อยู่ทําไม เด๋ียวก็ถูกจับหรอก โจรได้ยินเสียงพูด เกิดความกลัวแล้วหนีไป อัสสัตถเทวดาจึงถามปุจิมันท
เทวดาว่า ทหารจะมาจับโจร แล้วเก่ียวอะไรกับเทวดา ทรงตอบว่า ท่านไม่รู้เหตุที่เรากับโจรไม่ควรอยู่
ร่วมกัน เพราะถ้าพวกทหารจับโจรได้ ก็จะเสียบโจรด้วยหลาวไม้สะเดา วิมานของเราก็จะเสียหาย 
หรือถ้าแขวนโจรไว้ที่ก่ิงสะเดา วิมานของเราก็จักมีกลิ่นซากศพ ใจของเรารังเกียจในเรื่องน้ัน ระหว่างที่
เทวดาสนทนากันอยู่ พวกเจ้าของทรัพย์ ถือคบเพลิงตามมา เห็นที่ที่โจรนอนแต่ไม่พบตัว จึงกล่าวว่า 
ถ้าจับได้ จะเสียบโจรไว้บนหลาวไม้สะเดาน้ี หรือแขวนทิ้งไว้ที่ก่ิงสะเดา อัสสัตถเทวดาได้ฟังคําของคน
เหล่าน้ัน จึงกล่าวคาถาน้ีว่า “บัณฑิตพึงรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจ พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึงตัว 
พิจารณาดูโลกทั้ง ๒ เพราะเกรงภัยในอนาคต”๘๓ 
 เมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้ว ทรงสรุปว่า เทวดาผู้บังเกิด ณ ต้น อัสสัตถพฤกษ์ในครั้งน้ัน ได้
เป็นพระสารีบุตรในบัดน้ี ส่วนเทวดาผู้บังเกิด ณ ต้นสะเดาในคร้ังน้ัน คือเราตถาคต 
 ส่วนการคิดป้องกันภัยในโลกหน้า พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ผู้ที่รังเกียจต่อบาปธรรม พึงคิด
ป้องกันภัยในโลกหน้า ด้วยการทําใจไม่ให้น้อมไปเพ่ือทํากรรมบาป และทําใจไม่ให้คิดร้ายแล้ว ภัยใน
โลกหน้าย่อมไม่มาถึงตัว ดังปรากฏใน ติตติรชาดก๘๔ ว่าด้วยบาปที่เกิดจากความจงใจ มีเรื่องโดยย่อว่า 
 ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ 
แล้วออกบวชเป็นฤาษีจนได้อภิญญา ครั้งน้ัน มีนายพรานนกคนหนึ่งอาศัยในหมู่บ้าน ได้จับนกกะทา
ซึ่งเป็นนกต่อได้ตัวหน่ึง นํามาฝึกและเลี้ยงดูอย่างดี แล้วใช้เสียงของนกต่อน้ัน ล่อนกกระทาตัวอ่ืนมา
เลี้ยงชีพ นกต่อคิดว่า พวกพ้องของตนต้องมาตายเป็นอันมาก เป็นเพราะบาปของเราผู้เดียว จึงไม่ส่ง
เสียงร้อง นายพรานรู้ทันจึงเอาแขนงไผ่ตีที่ศีรษะของนกต่อน้ัน นกกระทาจึงต้องร้องเพราะทนความ
เจ็บปวดไม่ไหว นายพรานก็อาศัยนกต่อน้ันเลี้ยงชีพต่อไป ฝ่ายนกต่อคิดว่าสิ่งที่ตนทําลงไปน้ันจะเป็น
บาปติดตัวไปหรือไม่ แต่ไม่รู้จะถามใครจึงเก็บความสงสัยไว้ อยู่มาวันหน่ึง พรานนกจับนกกระทาได้
เป็นอันมาก เกิดหิวนํ้าจึงเข้าไปยังอาศรมของพระโพธิสัตว์ ขอนํ้าด่ืมแล้วนอนหลับไป นกกระทาจึง
ถามพระดาบสด้วยความสงสัยว่า ข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างสุขสบาย และได้บริโภคอาหารตามชอบใจ แต่
ว่าพวกพ้องของข้าพเจ้าต้องมาตายเพราะข้าพเจ้า ผลกรรมอันใดจะเกิดแก่ข้าพเจ้า 
 พระโพธิสัตว์จึงตอบว่า “ปักษี ถ้าใจของท่านไม่น้อมไปเพ่ือกรรมอันเป็นบาป บาปย่อมไม่
แปดเป้ือน ท่านผู้บริสุทธ์ิ ผู้ไม่ขวนขวายกระทําบาปกรรม”๘๕ 
 นกกระทาได้ฟังดังน้ัน จึงถามว่า นายพรานกระทําบาป เพราะอาศัยเรา บาปน้ีจะมีแก่เรา
ไหมหนอ 

                                                 
๘๓ขุ.ชา. ๕๘/๕๔๕/๓๒๘. 
๘๔ขุ.ชา. ๕๘/๓๗๓-๓๗๗. 
๘๕ขุ.ชา. ๕๘/๓๗๖. 



๗๘ 
 

 พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า “ถ้าใจของท่านไม่คิดประทุษร้ายไซร้ กรรมที่นายพรานอาศัยท่าน
กระทําแล้วย่อมไม่ถูกต้องท่าน บาปกรรมย่อมไม่แปดเป้ือนท่านผู้บริสุทธ์ิ ผู้มีความขวนขวายน้อย”๘๖ 
 หลังจากจบพระธรรมเทศนาแล้ว พระพุทธองค์ทรงสรุปว่า นกกระทาในคร้ังน้ัน ได้เป็นพระ
ราหุลในบัดน้ี ส่วนพระดาบสในคร้ังน้ัน คือเราตถาคต 
 สรุปว่า การคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน เป็นการกําหนดสติระลึกรู้อยู่กับสิ่งที่กําลังคิด หรือ
เน้ือหาของความคิด ที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยปัญญา หากคิดถึงอดีตก็เป็นการสร้างบทเรียน หรือ
หากคิดถึงอนาคตก็เป็นการวางแผนป้องกันภัยที่จะมาถึง จึงนับเป็นความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธ
ธรรมด้วยประการฉะน้ี 

๔. วิธีคิดแบบเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียม 
 วิธีคิดแบบน้ีมีประโยชน์มากในการใช้ชีวิตประจําวัน เพราะเก่ียวข้องกับการบริโภคใช้สอย
ปัจจัย ๔ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นเรื่องเก่ียวกับ ความต้องการ และการประเมิน
คุณค่า ถ้าคิดแต่เพียงจะสนองตัณหาของตน ไม่ว่ากับสิ่งใด ก็เป็นการคิดด้วยคุณค่าเทียม แต่ถ้าคิดถึง
แก่นหรือคุณประโยชน์ที่แท้จริงของสิ่งน้ัน ก็เรียกว่าคิดด้วยคุณค่าแท้๘๗ 
 คนเรานั้นถ้าเอาความต้องการนําหน้า จะมีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด เช่นตอนจนอยู่อาจ
คิดว่าถ้ามีเงินสักล้านบาทก็พอแล้วสบายแล้วหยุดได้แล้ว แต่พอมีเงินล้านจริง ๆ ก็อยากได้เป็นสิบล้าน 
ร้อยล้าน พันล้าน ถ้าไม่รู้จักพอก็ต้องมีความอยากเรื่อยไป พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ขึ้นช่ือว่า
กามตัณหานี้เต็มได้ยาก ประดุจมหาสมุทร”๘๘ แล้วทรงเล่าเรื่องที่มีมาในอดีตกาล ครั้งปฐมกัป ปรากฏ
ในพระไตรปิฎกเร่ือง มันธาตุราชชาดก๘๙ ว่าด้วยกามมีความสุขน้อย มีทุกข์มาก ความว่า ได้มี
พระราชาพระนามว่า พระเจ้ามันธาตุเป็นผู้มีอิทธิฤทธ์ิ เพียงแค่ปรบมือฝนรัตนะก็ตกลงมาประมาณ
เข่าครองครองแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลอยู่นานปี วันหน่ึงเกิดความเบ่ือหน่ายจึงถามอํามาตย์ว่า มีที่
ไหนที่น่ารื่นรมย์มากกว่าน้ีอีกไหม อํามาตย์กราบทูลว่า เมืองสวรรค์น่ารื่นรมย์กว่าเมืองมนุษย์ พระเจ้า
มันธาตุจึงพุ่ง จักรรัตนะ ไปยังเทวโลกช้ันจาตุมมหาราชิกา ท้าวจาตุมมหาราชทั้ง ๔ ก็พากันมาต้อนรับ
และเช้ือเชิญให้อยู่สวรรค์ช้ันจาตุมมหาราชน้ัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปก็ทรงเบ่ืออีก จึงอําลาท้าวมหาราช
ทั้ง ๔ เสด็จไปยังสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ท้าวสักกะก็มาต้อนรับและแบ่งสวรรค์ให้ครองคร่ึงหน่ึง พระเจ้า
มันธาตุประทับอยู่ในดาวดึงส์เป็นเวลาเน่ินนาน เสวยสุขอย่างหาที่เปรียบมิได้ กามตัณหาก็ยังเกิดแก่
พระองค์เหลือประมาณย่ิงขึ้น จึงคิดจะฆ่าท้าวสักกะเพ่ือครอบครองดาวดึงส์แต่เพียงผู้เดียว แต่ก็ไม่
อาจฆ่าท้าวสักกะได้ "ก็ตัณหาคือความอยากน้ีเป็นมูลรากของความวิบัติ" ด้วยเหตุน้ี อายุสังขารของ
พระเจ้ามันธาตุที่ไม่รู้จักแก่ก็เสื่อมลงกลายเป็นคนชราใกล้จะถึงกาลแตกดับ ธรรมดาร่างกายของ
มนุษย์ไม่แตกดับในเทวโลก พระเจ้ามันธาตุจึงล่วงหล่นจากเทวโลกลงมายังพระราชอุทยานแล้ว
สิ้นพระชนม์ลง 
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 พระเจ้ามันธาตุ เป็นตัวแทนของมนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย ขนาดมีฤทธ์ิบันดาลทรัพย์สินเงินทอง
ได้ดังใจ ครอบครองสวรรค์ถึงครึ่งหน่ึงก็ยังไม่พอใจ จึงนําความวิบัติมาสู่ตน พระพุทธองค์จึงตรัสเตือน
ให้คิดว่า “ถึงกหาปนะ (เงินทอง) จะตกลงมาเป็นห่าฝน ความต้องการของคนก็หาจุดอ่ิมไม่ คนฉลาด
ย่อมรู้ว่า กามทั้งหลายมีความสุขเพียงเล็กน้อย แต่มีความทุกข์มาก จึงไม่ยินดีในกามทั้งหลายแม้ที่เป็น
ทิพย์"๙๐ 
 อย่างไรก็ตามมนุษย์ปุถุชนย่อมมีความต้องการและต้องแสวงหาเพ่ือสนองความต้องการ 
และในการบริโภคปัจจัย ๔ พระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้จัก จํากัด ไม่บริโภคจนกลายเป็น ส่วนเกิน และ
ให้ใช้ปัญญาพิจารณาถึง ประโยชน์ที่แท้จริง ของสิ่งน้ันก่อนแล้วจึงเสพย์บริโภค ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 

 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี พิจารณาโดยแยบคายแล้ว เสพ
จีวรเพียงเ พ่ือกําจัด  หนาว  ร้อน  สัมผัส  แห่งเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และ
สัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพ่ือจะปกปิด อวัยวะที่ให้ความละอายกําเริบ  
 พิจารณาโดยแยบคายแล้ว เสพบิณฑบาตมิใช่เพ่ือจะเล่น มิใช่เพ่ือมัวเมา 
มิใช่เพ่ือประดับ มิใช่เพ่ือตบแต่ง เพียงเพ่ือให้กายน้ีดํารงอยู่ เพ่ือให้เป็นไป เพ่ือ
กําจัดความลําบาก เพ่ืออนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์ ด้วยคิดว่า จะกําจัดเวทนาเก่า
เสียด้วยจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นด้วย ความเป็นไป ความไม่มีโทษ และความอยู่
สบายด้วยจักมีแก่เรา 
 พิจารณาโดยแยบคายแล้ว เสพเสนาสนะ เพียงเพ่ือกําจัดหนาวร้อน 
สัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพ่ือบรรเทาอันตรายแก่
ฤดู เพ่ือรื่นรมย์ในการหลีก ออกเร้นอยู่ 
 พิจารณาโดยแยบคายแล้ว เสพบริขาร คือ ยาอันเป็นปัจจัยบําบัดไข้
เพียงเพื่อกําจัดเวทนาที่เกิดแต่อาพาธต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว เพ่ือความเป็นผู้ไม่มี
อาพาทเบียดเบียนเป็นอย่างย่ิง๙๑ 

 ดังน้ัน หากทุกคนคิดพิจารณาถึงคุณค่าแท้ก่อนที่จะเสพย์บริโภคปัจจัย ๔ หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ จะช่วยทําให้คนเราได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากสิ่งที่เสพย์บริโภค ไม่เกิดผลเสียต่อ
ชีวิตร่างกาย ไม่ต้องเสียทรัพย์มากเกินความจําเป็น และเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกให้สืบ
ต่อไปสู่ชนรุ่นหลังได้อย่างย่ังยืนอีกด้วย จึงนับเป็นความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมด้วยประการ
ฉะน้ี 
 สรุปว่า การคิดบนฐานความจริง มีเน้ือหาหรือวัตถุประสงค์ของการคิดอยู่ที่ ความจริง ซึ่งวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการเพ่ือให้พบกับความจริงมี ๔ แบบ ได้แก่ ๑) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ ความจริง 
คือ ทุกสรรพสิ่งล้วนตกอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์ ๒) วิธีคิดแบบกาลามสูตร ความจริง คือ ความ
เป็นกุศล ๓) วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน ความจริง คือ เป็นปัจจุบันขณะ ๔) วิธีคิดแบบเห็นคุณค่าแท้
คุณค่าเทียม ความจริง คือ คุณค่าแท้ เมื่อคิดบนฐานความจริงเหล่าน้ี ก็จะพบกับความจริง เป็นความ
จริงของกฏพระไตรลักษณ์ ความจริงที่เป็นกุศล ความจริงที่เป็นปัจจุบันขณะ และความจริงที่เป็น
คุณค่าแท้   
                                                 

๙๐ขุ.ชา.อ. ๕๘/๕๙. 
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๓.๓.๒  การคิดแสวงหาความจริง 
 การคิดแสวงหาความจริง มีเน้ือหาการคิดหรือวัตถุประสงค์ของการคิดเพ่ือแสวงหาความ
จริง ประกอบด้วยวิธีคิด ๓ วิธี ดังน้ี 

๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า สิ่งทั้งปวงล้วนมีเหตุและปัจจัยทําให้เกิดขึ้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
เองลอย ๆ และคนเราโดยท่ัวไปก็ต้องการมีความสุข ต้องการหลีกหนีจากความทุกข์ทั้งสิ้น ดังน้ัน ผู้ที่
ต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยที่ให้ความสุข เมื่อต้องการหลีกหนีจากความทุกข์ก็ต้องดับที่
เหตุและปัจจัยที่ทําให้เกิดทุกข์ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีต้องอาศัยการได้ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ แล้ว
คิดตามแบบโยนิโสมนสิการ ก็จะเห็นจริงได้ ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า  

 อริยสาวกผู้ได้ฟังธรรม ย่อมโยนิโสมนสิการถึงปฏิจจสมุปบาทธรรม ใน
กายและจิตว่าเมื่อมีสิ่งน้ี สิ่งน้ีจึงมี เพราะสิ่งน้ีเกิดขึ้น สิ่งน้ีจึงเกิดขึ้น เมื่อไม่มีสิ่งน้ี 
สิ่งน้ีจึงไม่มีเพราะส่ิงน้ีดับ สิ่งน้ีจึงดับ และเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ความสุข ความ
ทุกข์ หรือความไม่สุขไม่ทุกข์ จึงเกิดขึ้น เมื่อปัจจัยที่ทําให้เกิดความสุข ความทุกข์ 
หรือความไม่สุขไม่ทุกข์น้ันดับไป ความสุข ความทุกข์ หรือความไม่สุขไม่ทุกข์อัน
เกิดจากปัจจัยน้ันก็ดับไปด้วย ท่านเปรียบเหมือนไม้สองอันสีกันย่อมเกิดความร้อน 
แต่ถ้าแยกไม้สองอันน้ันออกจากกัน ความร้อนอันเกิดจากไม้สองอันน้ันสีกันก็ดับ
ไป ความสุข ความทุกข์ ความไม่สุขไม่ทุกข์ จึงเกิดและดับเพราะเหตุปัจจัย๙๒ 
 

 มีคํา ๒ คํา ที่ควรพิจารณา คือ เหตุ กับ ปัจจัย เหตุ หมายถึง เหตุใหญ่ เหตุสําคัญ ปัจจัย 
หมายถึง เง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งทั้ง ๒ คําน้ี ท่านสอนให้มองว่าปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น 
มิใช่เกิดเพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงเพียงอย่างเดียว ดูให้ดีแล้วจะเห็นว่ามีปัจจัยหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ เข้า
มาเกี่ยวข้องด้วย  
 ยกตัวอย่างเช่น ต้นไม้เจริญเติบโตได้เพราะเมล็ด แต่เมล็ดก็ไม่ใช่เหตุเดียวที่ทําให้ต้นไม้
เจริญเติบโตขึ้นได้ ต้องอาศัยปัจจัยอ่ืน ๆ เข้ามาเก่ียวข้องด้วย ทั้งสภาพดิน นํ้า แสงแดด อุณหภูมิ การ
ดูแลบํารุงรักษา เป็นต้น เหล่าน้ีล้วนมีส่วนช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตทั้งสิ้น ทั้งหมดน้ีแหละท่านเรียกว่า 
“เหตุปัจจัย” การคิดให้รอบคอบ หรือคิดรอบด้านเช่นน้ี ช่วยสอนให้คนเราทําให้คนเรารู้จักคิด หรือ
คิดเป็น เห็นปรากฏการณ์ที่เป็นผลเฉพาะหน้า ให้คิดสืบสาวหาเหตุปัจจัยว่า เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นน้ัน 
 ผู้ที่รู้จักคิดสืบสาวเหตุปัจจัย จะเป็นคนท่ีคิดยาว มองไกล สามารถคิดจากเหตุปัจจัยแล้ว
สามารถคิดคาดถึงผลที่จะเกิดข้างหน้าได้ นอกจากน้ัน คนที่รู้จักคิดสืบสาวเหตุปัจจัยจะทําให้มี
ความสามารถในการคิดหาหนทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะค้นหาสาเหตุและปัจจัย
ต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดผลน้ัน ๆ จึงสามารถดับปัญหาได้อย่างถูกทาง ถูกวิธี เช่น นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า
อุณหภูมิของโลกโดยเฉล่ียเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าเมื่อหลายพันปีก่อน ทําให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน ทั้ง
ทําให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ภัยธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้นและเกิดบ่อยขึ้น 

                                                 
๙๒สํ.นิ. ๒๖/๒๓๗/๒๗๗-๒๘๗. 



๘๑ 
 

การะบาดของโรคมีมากขึ้น นํ้าทะเลมีระดับสูงขึ้น ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากภาวะก๊าซเรือนกระจก ที่เดิม
เป็นประโยชน์เพราะจะเป็นตัวเก็บกักความร้อนจากดวงอาทิตย์ทําให้โลกมีอุณหภูมิที่อบอุ่นเหมาะแก่
การดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต แต่เมื่อประชากรโลกมีมากขึ้น มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น มี
การผลิตก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นเกินกว่าธรรมชาติจะรับได้ โลกจึงพบกับสภาพปัญหาดังกล่าว และ
นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถทํานายไปในอนาคตได้ว่า ถ้าหากไม่รีบแก้ไขผลกระทบเหล่าน้ีจะทวีความ
รุนแรงขึ้น ดังน้ัน ทั่วโลกจึงมีการรณรงค์เพ่ือลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกลง
ด้วยการทําข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจึงจะสามารถช่วยกู้ภาวะวิกฤติของ
โลกไว้ได้  
 จะเห็นได้ว่า วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย เป็นวิธีการที่สามารถคิดจากปรากฏการณ์ที่เป็น
ผลที่เป็นสภาพปัญหาแล้วสืบสาวไปให้ถึงสาเหตุ เมื่อพบสาเหตุที่แท้จริงก็สามารถแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
ได้ นอกจากน้ียังสามารถมองไปในอนาคตข้างหน้าได้ว่า หากไม่รีบแก้ปัญหาจะเกิดสภาพอะไรข้ึนใน
อนาคต ดังน้ัน จึงเป็นวิธีคิดทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถ
วางแผนในอนาคตของตนได้ว่า เมื่อต้องการผลในด้านบวก เช่น การประกอบอาชีพการงานที่ต้องการ 
การสร้างฐานะให้มั่นคง การมีสุขภาพที่แข็งแรง ก็สามารถสร้างเหตุปัจจัยเพ่ือให้เกิดผลตามที่
ปรารถนาได้ หรือแม้กระทั่งความทุกข์ ถ้ารู้ว่าสาเหตุเกิดจากสิ่งใดแล้วแก้ที่เหตุก็จะสามารถดับทุกข์ได้ 
ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความทุกข์ทั้งปวงล้วนมีสาเหตุมาจากตัณหา ถ้าดับตัณหาลงได้ความทุกข์
ทั้งปวงก็ดับได้ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย จึงเป็นความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมด้วยประการ
ฉะน้ี 

๒. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
 วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หรือกระจายเน้ือหา เป็นการคิดที่มุ่งให้มอง และรู้จักสิ่ง
ทั้งหลายตามสภาวะของมัน แต่ในช้ันอรรถกถา ซึ่งเป็นแนวอภิธรรมสมัยหลัง นิยมจัดวิธีคิดแบบน้ีเป็น
ขั้นหน่ึงต่างหากและถือเป็น วิภัชชวิธี อย่างหน่ึง นอกจากน้ันยังนิยมจําแนกขั้นพ้ืนฐาน โดยถือนามรูป
เป็นหลัก ย่ิงกว่าจําแนกเป็นขันธ์ ๕ ทันที ถ้าเรียกอย่างสมัยใหม่การคิดแบบน้ีก็เข้าลักษณะ วิธีคิดแบบ
วิเคราะห์ เมื่อแยกแยะทุกสิ่งออกไปก็มีแต่นามกับรูป หรือนามธรรมกับรูปธรรม เมื่อหัดมอง หรือหัด
คิดในลักษณะน้ีบ่อย ๆ เมื่อเห็นสัตว์และสิ่งต่าง ๆ ก็จะมองเห็นเป็นเพียงนามธรรมและรูปธรรม เห็น
เป็นเพียงสภาวะ ว่างเปล่าจากการเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา นับว่ามีกระแสความคิดความเข้าใจ ที่
คอยช่วยต้านทานไม่ให้คิดอย่างหลงใหลหมายมั่นติดสมมติบัญญัติมากเกินไป๙๓ ตัวอย่างการคิดแบบน้ี
ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ดังตัวอย่างพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “เพราะคุมส่วนทั้งหลายเข้า เสียงว่ารถย่อมมี 
ฉันใด เมื่อขันธ์ทั้งหลายยังมีอยู่ การสมมติว่าสัตว์ย่อมมี ฉันน้ัน”๙๔ เป็นต้น 

๓. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
 วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือคิดตามหลักการและความมุ่งหมาย คือคิดพิจารณาให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง ธรรม กับ อรรถ หรือ หลักการ กับ ความมุ่งหมาย เป็นความคิดที่ใช้ในการ
พิจารณาหลักการอย่างใดอย่างหน่ึงให้รู้ชัดถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือให้ได้ผลตามความมุ่งหมายของ
หลักการน้ัน ๆ  
                                                 

๙๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓. 
๙๔สํ.ส. ๒๕/๕๕๔/๙๓. 



๘๒ 
 

 ธรรม แปลว่า หลัก หรือหลักการ คือ หลักความจริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติ หรือ
หลักที่จะเอาไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งหลักคําสอนที่จะให้ประพฤติปฏิบัติ และกระทําการได้ถูกต้อง  
 อรรถ แปลว่า ความหมาย ความมุ่งหมาย จุดหมาย ประโยชน์ที่ต้องการ หรือสาระที่พึง
ประสงค์ 
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงบุคคลในโลกน้ีผู้มีสุตะ ๔ จําพวก ซึ่งศึกษาธรรมและอรรถมากน้อย
ต่างกัน มีความเข้าใจในธรรมและอรรถต่างกัน และมีการปฏิบัติตามธรรมและอรรถต่างกัน ย่อมได้รับ
ประโยชน์ต่างกัน ดังน้ี 
 ๑ บุคคลผู้ได้ศึกษาธรรมมาน้อย ทั้งไม่ได้ประโยชน์จากการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้า 
เพราะเขาไม่รู้ทั้งอรรถไม่รู้ทั้งธรรม แห่งคําสอนอันน้อยที่ได้ศึกษามานั้น และปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่
ธรรม จึงไม่ได้รับประโยชน์เพราะการศึกษาธรรม เป็นอย่างน้ี 
 ๒ บุคคลผู้ได้ศึกษาธรรมมาน้อย แต่ได้ประโยชน์จากการศึกษา เพราะเขารู้อรรถรู้ธรรมแห่ง
คําสอนอันน้อยที่ได้ศึกษานั้น แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม จึงได้รับประโยชน์เพราะการศึกษา เป็น
อย่างน้ี 
 ๓ บุคคลผู้ได้ศึกษาธรรมมามาก แต่ไม่ได้ประโยชน์จากการศึกษา เพราะเขาไม่รู้ทั้งอรรถไม่รู้
ทั้งธรรมแห่งคําสอนเป็นอันมากที่ได้ศึกษามาน้ัน แล้วปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรม จึงไม่ได้รับ
ประโยชน์เพราะการศึกษา เป็นอย่างน้ี 
 ๔ บุคคลผู้ได้ศึกษาธรรมมามาก ทั้งได้รับประโยชน์จากการศึกษา เพราะเขารู้ทั้งอรรถรู้ทั้ง
ธรรมแห่งคําสอนที่ได้ศึกษามามากนั้น แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม จึงได้รับประโยชน์มาก เป็น
อย่างน้ี๙๕ 
 เพราะฉะนั้น ตามหลักการของพระพุทธศาสนา ก่อนที่จะดําเนินการตามหลักการใด
หลักการหนึ่ง ต้องมีการศึกษาให้เข้าใจให้ชัดเจนถึงหลักการน้ัน ๆ ว่ามีจุดมุ่งหมายประการใด แม้
ศึกษามาน้อย แต่ถ้ามีเข้าใจ ปฏิบัติถูกต้อง ก็ได้รับประโยชน์ ดีกว่าไม่เข้าใจ ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็ไม่ได้
รับประโยชน์ถึงแม้จะได้มีการศึกษามามาก แต่ถ้าย่ิงศึกษามาก และเข้าใจทั้งหลักการและจุดมุ่งหมาย 
รวมท้ังมีการปฏิบัติถูกต้อง ที่เรียกว่า ธรรมานุธรรมปฏิบัติ แปลว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หรือ
ปฏิบัติธรรมหลักย่อยคล้อยตามหลักใหญ่ หรือปฏิบัติธรรมถูกหลัก คือ ทําให้ข้อปฏิบัติย่อย เข้ากันได้ 
สอดคล้องกัน และส่งผลแก่หลักการใหญ่ ก็จะทําให้การปฏิบัติไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้ ตามสมควร
แก่การปฏิบัติ เช่น รู้ว่าการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาท้ังหมดจุดมุ่งหมายก็เพ่ือให้เกิด
ปัญญา คือ รู้ว่าการปฏิบัติศีล ก็เพ่ือให้เกิดสมาธิ ปฏิบัติสมาธิ ก็เพ่ือให้เกิดปัญญา เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่า วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์ เป็นวิธีคิดเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการและจุดมุ่งหมาย จึงมีการปฏิบัติที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามข้อย่อยสอดคล้อง คล้อยตามหลักการใหญ่ จึงช่วยให้การปฏิบัติตามหลักการใดหลักการ
หน่ึง บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการ ตามสมควรแก่การปฏิบัติ จึงนับเป็นความคิดเชิงบวกตามแนว
พุทธธรรมด้วยประการฉะน้ี 

                                                 
๙๕องฺ.จตุกก. ๓๕/๖/๑๖. 



๘๓ 
 

 สรุปว่า การคิดแสวงหาความจริง เป็นการคิดที่มีเน้ือหาหรือวัตถุประสงค์เพ่ือให้พบกับ
ความจริง มีวิธีคิด ๔ แบบ คือ  
 ๑) คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือการคิดจากผลไปหาเหตุ หรือการคิดจากเหตุไปหาผลก็จะ
ทําให้พบกับความจริง คือเหตุและปัจจัยของสิ่งต่าง ๆ  
 ๒) คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ ก็จะทําให้พบกับความจริงว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดจาก
องค์ประกอบที่ประกอบกันเข้า 
 ๓) คิดแบบอรรถสัมพันธ์ ทําให้พบกับความจริงของหลักการและความมุ่งหมายของสิ่งน้ัน 
จึงทําให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามจริง 
 

๓.๓.๓  การคิดเพื่อแก้ปัญหา 
 การคิดเพ่ือแก้ไขปัญหา มีเน้ือหาหรือวัตถุประสงค์ของการคิดเพ่ือการแก้ปัญหาที่ตรงจุด
และการหาทางออกของปัญหา มีวิธีคิดอยู่ ๒ แบบ คือ 

๑. วิธีคิดแบบอริยสัจ  
 วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือ วิธีคิดแบบแก้ปัญหา เรียกตามโวหารทางธรรมได้ว่า วิธีแห่งความ
ดับทุกข์ จัดเป็นวิธีคิดแบบหลักอย่างหน่ึง เพราะสามารถขยายให้ครอบคลุมวิธีคิดแบบอ่ืน ๆ ได้
ทั้งหมด๙๖ 
 วิธีคิดแบบอริยสัจ พบในพระไตรปิฎก ดังน้ี 

อริยสาวกน้ัน ย่อมมนสิการโดยแยบคายว่า น้ีทุกข์ น้ีเหตุให้เกิดทุกข์ น้ี
ความดับทุกข์ น้ีปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ เมื่ออริยสาวกน้ันมนสิการอยู่โดยแยบ
คายอย่างน้ี สังโยชน์ ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ย่อมเสื่อมสิ้น
ไป ภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหล่าน้ี เรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการเห็น๙๗ 

 อริยสัจ ๔ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ ความจริงอันเที่ยงแท้ เป็นความจริงที่ทําให้ผู้
เข้าถึงเป็นอริยบุคคล มี ๔ ประการ คือ 
  ทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็น
ทุกข์ การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่
สมหวังเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงสรุปไว้ว่า แท้ที่จริง ทุกข์มีเพียงเรื่องเดียวเท่าน้ัน คือความยึดมั่นถือ
มั่นในขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวเราของเรา ถ้าความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ เกิดขึ้นเมื่อใด ความทุกข์ก็เกิดขึ้น
เมื่อน้ัน 
  สมุทัย หมายถึง ต้นเหตุแห่งความทุกข์ ได้แก่ความอยาก ความอยากเกิดขึ้นเมื่อใด เป็น
ทุกข์ทันที อยากมาก ทุกข์มาก อยากน้อยทุกข์น้อย ความอยากมี ๓ รูปแบบ คือ ๑) กามตัณหา อยาก
สนองสัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์ ๒) ภวตัณหา อยากเป็นโน่น อยากเป็นน่ี 
เมื่อไม่ได้ดังหวังก็เป็นทุกข์ ๓) วิภวตัณหา อยู่กับสภาพที่ไม่ชอบใจ อึดอัด ขัดข้องก็เป็นทุกข์ 
  นิโรธ หมายถึง ภาวะที่หมดทุกข์ หรือ นิพพาน 

                                                 
๙๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (๒๕๕๖). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. อ้างแล้ว. ๒๘. 
๙๗ม.มู. ๑๗/๑๒/๑๑๖. 



๘๔ 
 

  มรรค หมายถึง ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ หรือ 
มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง มรรคมีองค์ ๘ เริ่มต้นด้วย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ หรือสรุปลงใน
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
 ดังน้ัน วิธีคิดแบบอริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นแก่นธรรม คําสอนของพระพุทธศาสนานี้ จึงเป็นด่ังเข็ม
ทิศนําทางให้บุคคลใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือถอดถอนความทุกข์ออกไปจากชีวิต 
 วิธีคิดแบบอริยสัจ มีลักษณะทั่วไป ๒ ประการ คือ  
  ๑) เป็นวิธีคิดตามเหตุและผล  
 โดยสืบสาวจากผลไปหาเหตุ แล้วแก้ไขที่ต้นเหตุ จัดเป็น ๒ คู่ คือ คู่ที่ ๑ ทุกข์เป็นผล เป็น
ตัวปัญหา เป็นสถานการณ์ที่ประสบ ซึ่งไม่ต้องการ สมุทัยเป็นเหตุ เป็นที่มาของปัญหา เป็นตัวการ ที่
ต้องกําจัดหรือแก้ไข จึงจะพ้นปัญหา คู่ที่ ๒ นิโรธเป็นผล เป็นภาวะส้ินปัญหา เป็นจุดหมาย ซึ่ง
ต้องการจะเข้าถึง มรรคเป็นเหตุ เป็นวิธีการ เป็นข้อปฏิบัติ ที่ต้องกระทําในการแก้ไขสาเหตุ เพ่ือบรรลุ
จุดหมาย คือภาวะสิ้นปัญหา อันได้แก่ความดับทุกข์ 
  ๒) เป็นวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเรื่อง 
  โดยมุ่งตรงต่อสิ่งที่จะต้องทําต้องปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาของชีวิตเท่าน้ัน ไม่เสียเวลาไป
กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ดังเช่นที่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่พระมาลุงกยบุตรความว่า ถ้ามัวถามผู้ถูกศร
ว่า ใครเป็นคนยิง มีช่ือว่าอะไร มีลักษณะอย่างไร อยู่ที่ไหน เป็นธนูชนิดใด ลูกศรทําด้วยไม้อะไร ฯลฯ 
ถ้ายังไม่รู้จะไม่พาไปหาหมอ คนถูกศรก็จะตายเสียก่อน พระพุทธองค์จึงไม่ตรัสสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 
เช่น ความเห็นว่า โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง ฯลฯ แต่จะตรัสแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น ความเห็นว่า น้ี
ทุกข์ น้ีเหตุให้เกิดทุกข์ น้ีความดับทุกข์ น้ีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เท่าน้ัน๙๘ 
 ในการคิดตามวิธีน้ี มีหลักการที่สําคัญคือ จะต้องรู้ถึงกิจ หรือหน้าที่ ที่พึงปฏิบัติต่ออริยสัจ
แต่ละข้ออย่างถูกต้อง ดังน้ีคือ 
 ทุกข์ หรือ สภาพปัญหา ความทุกข์กายความทุกข์ใจ เป็นสภาวะที่เราไม่ต้องการ หน้าที่ของ
เรา คือ กําหนดรู้ หมายถึงทําความเข้าใจและกําหนดขอบเขตให้ชัด หน้าที่น้ีเรียกว่า ปริญญา เมื่อ
กําหนดรู้แล้ว ก็เพียงวางใจวางท่าทีแบบรู้เท่าทันธรรมดา ก็เป็นอันปฏิบัติหน้าที่ต่อทุกข์ หรือต่อปัญหา
เสร็จสิ้น 
 สมุทัย คือเหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ซึ่งจะต้องค้นหาให้พบ แล้วทําหน้าที่ต่อ
มันให้ถูกต้อง คือ ปหาน ได้แก่ กําจัด หรือละเสีย ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการคิดในขั้นน้ี 
 นิโรจน์ คือ ความดับทุกข์ ภาวะพ้นปัญหา เป็นจุดที่ต้องการ ซึ่งเรามีหน้าที่คือ ทําให้แจ้ง 
ทําให้เป็นจริง ทําให้สําเร็จ ในขั้นน้ี จะต้องกําหนดได้ว่า จุดหมายที่ต้องการคืออะไร การที่ปฏิบัติอยู่น้ี 
หรือจะปฏิบัติเพ่ืออะไร จุดหมายน้ันเป็นไปได้หรือไม่ เป็นไปได้อย่างไร มีหลักการในการเข้าถึงอย่างไร 
มีจุดหมายรองหรือจุดหมายลดหลั่นแบ่งเป็นขั้นตอนในระหว่างได้อย่างไรบ้าง 

                                                 
๙๘ม.ม. ๒๐/๑๕๐-๑๕๒/๒๘๔-๒๘๙. 



๘๕ 
 

 มรรค คือ ทางดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือวิธีแก้ปัญหา ได้แก่ วิธีการ และ
รายละเอียดสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ เพ่ือกําจัดเหตุปัจจัยของปัญหา ให้เข้าถึงจุดหมายที่ต้องการ ซึ่งเรามี
หน้าที่ ภาวนา คือ ปฏิบัติ หรือลงมือทํา 
 จะเห็นได้ว่า การคิดแบบอริยสัจ หรือ การคิดแบบแก้ปัญหา เป็นวิธีคิดแก้ไขปัญหาและ
ความทุกข์ ด้วยหลักของเหตุและผล โดยพิจารณาจากผล แล้วสืบสาวไปหาสาเหตุ แล้วแก้ที่ต้นเหตุ 
จึงเป็นวิธีคิดที่ใช้แก้ปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างแท้จริง รวมท้ังคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
ตรงจุดตรงประเด็น ไม่สิ้นเปลืองไม่เสียเวลาไปกับสิ่งไม่เก่ียวข้องกับสาเหตุของปัญหา จึงนับเป็นการ
คิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมอีกรปูแบบหน่ึง 

๒. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 
 วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก เป็นวิธีคิดเพ่ือพิจารณาสรรพสิ่งอย่างรอบด้าน ไม่ด่วน
ตัดสินใจไปด้านใดด้านหน่ึง เพราะไม่มีสิ่งใดดีทั้งหมดหรือเสียทั้งหมด ในดีมีเสียในเสียมีดี ดังน้ัน 
พระพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักคิดพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้เห็นครบทุกด้านทั้ง อัสสาทะ คือ ข้อดี อาทีน
วะ คือ ข้อเสีย เมื่อเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียแล้ว ก็จะสามารถเลือกทางที่สร้างความเสียหายน้อยที่สุด 
แต่ได้ผลดีมากที่สุด เรียกว่าพบทางออกของเรื่องน้ัน หรือ นิสสรณะ โดยเฉพาะในเร่ืองของการใช้ชีวิต 
ช่วยให้เห็นทั้งคุณ โทษ และทางออกของชีวิต 
 สมัยหน่ึง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี มีภิกษุมาทูลถามว่า 
พวกปริพาชกถามว่า พระสมณโคดม สอนเร่ืองการกําหนดรู้กาม กําหนดรู้รูป กําหนดรู้เวทนา พวก
ปริพาชกก็สอนเช่นเดียวกัน แล้วจะแตกต่างกันอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ไม่มีลัทธิศาสดาใด
สอนเรื่อง คุณ โทษ และการถ่ายถอน กาม รูป และเวทนา เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสอน เพราะเขา
ไม่รู้จริงเร่ืองเหล่าน้ีด้วยตนเอง ทรงแสดงว่า เพราะกามมีคุณ คือความยินดี ใน รูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส และธรรมารมณ์ ทําให้คนเรามีความสุข มีความปลื้มใจ น่ีคือคุณของกาม เพราะฉะน้ัน คนเรา
จึงติดในกาม เมื่อติดแล้วก็เกิดความอยาก อยากมากก็ทุกข์มาก จึงต้องตรากตรํา ด้ินรน ขวนขวาย 
ต่อสู้ ลัก ปล้น ฆ่า ข่มขืน หรือยอมตายเพ่ือให้ได้มา เมื่อไม่ได้ก็ทุกข์ เมื่อสูญไปก็ทุกข์ น่ีคือโทษของ
กาม และเพราะกามเป็นเหตุ จึงทําให้คนเราประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต จึงต้องถูกลงโทษ
ด้วยอาชญา และเมื่อตายก็ย่อมไปสู่ทุคติภูมิ น่ีคือโทษของกาม การกําจัด การละ ความยินดีในกาม
ทั้งหลาย น้ีเป็นการสลัดออกจากกาม ส่วนโทษของรูป คือ ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย การกําจัด การ
ละ ความยินดีในรูปทั้งหลาย น้ีเป็นการสลัดออกไปจากรูป ส่วนคุณของเวทนา คือ การสงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานถึงจตุตถฌาน เสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียน น้ีคือคุณของ
เวทนา ส่วนโทษของเวทนา คือ ความยึดติดในเวทนา การกําจัด การละเวทนาทั้งหลาย น้ีเป็นการ
สลัดออกจากเวทนา สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหน่ึงซึ่งไม่รู้ชัดซึ่ง คุณ โทษ และการสลัดออก
จาก กาม รูป เวทนา ตามความเป็นจริง จึงเป็นผู้ไม่รู้จริงจึงไม่สามารถสั่งสอนผู้อ่ืนให้รู้ตามความเป็น
จริงได้๙๙  

                                                 
๙๙ม.มู. ๑๘/๑๙๔-๒๐๘/๑๐๘-๑๒๐. 



๘๖ 
 

 สรุปได้ว่า การคิดเพ่ือแก้ไขปัญหา เป็นการคิดเพ่ือแสวงหาต้นเหตุของปัญหาแล้วแก้ที่
ต้นเหตุ หรือการพิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาในหลาย ๆ ทาง แล้วเลือกทางออกของปัญหาที่ดี
ที่สุดนํามาปฏิบัติ 
 
   

๓.๓.๔  การคิดเพื่อสร้างประโยชน์ 
 การคิดเพ่ือสร้างประโยชน์ มีเน้ือหาหรือวัตถุประสงค์ของการคิดอยู่ที่ การทําให้เกิดกุศล
ธรรมทั้งหลาย หมายถึง “ธรรมฝ่ายดี ธรรมที่ดี การทําความดีอย่างฉลาด”๑๐๐ มีวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ๑๐ วิธี ดังน้ี 

๑.วิธีคิดเพื่อให้เกิดความสําเร็จ 
 วิธีคิดที่ทําให้เกิดความสําเร็จ ได้แก่ วิธีคิดที่ทําให้เกิดกําลังที่เรียกว่า พละ ๕ ประกอบด้วย 
ศรัทธาพละ วิริยะพละ สติพละ สมาธิพละ และปัญญาพละ๑๐๑ อันเป็นกําลังทางความคิดที่ส่งผลต่อ
การกระทําที่นําไปสู่ความสําเร็จ เพราะเป็นกําลังที่ทําให้เกิดการมีความเช่ือ มีวิริยะ มีสติ มีสมาธิ และ
มีปัญญาที่ถูกต้อง ซึ่งหมวดธรรมเหล่าน้ี “ก็เหมือนอย่างเป็นลูกโซ่ที่เก่ียวโยงกัน หรือว่าเป็นขั้นบันไดที่
สืบต่อกันขึ้นไปอาศัยกัน”๑๐๒ เมื่อเริ่มต้นคิดด้วยปัญญาหรือความเช่ือที่ถูกต้องแล้ว เช่น เช่ือใน
พระปัญญการตัสรู้ของพระพุทธเจ้า กระบวนการของความพยายาม ความมีสติ ความมีสมาธิ และ
ปัญญาก็เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และเมื่อมีปัญญามากขึ้นก็จะไปเสริมศรัทธาให้มั่นคงยิ่งขึ้นไป ก็จะ
ไปเสริมให้กําลังของวิริยะ สติ สมาธิ และปัญญาเพ่ิมขึ้นไปอีกเป็นวงจรหนุนเน่ืองกันอยู่อย่างน้ี 
 ยกตัวอย่างเช่น เด็กหรือเยาวชนมีศรัทธาในการศึกษา เพราะเห็นประโยชน์ว่าการศึกษาจะ
ทําให้มีอนาคตที่สดใสช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวได้ ก็จะมีความพยายามเรียนให้ดี เรียนให้สําเร็จ 
ระหว่างเรียนก็ต้องมีสติ มีสมาธิ ก็จะเกิดปัญญา เกิดความฉลาด มีความรู้ เมื่อทํางานก็ย่อมรู้ว่าความรู้
เป็นสิ่งจําเป็นในการประกอบอาชีพการงานทุกชนิด ก็จะเกิดปัญญาที่ไปเสริมศรัทธาในความรู้ทําให้
การทํางานและประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และก็จะทําให้ทราบว่าการเรียนรู้ที่ทําให้พบ
กับความสุขที่แท้จริงคือ การเรียนรู้เข้ามาในจิตใจ  

๒. วิธีคิดเพื่อขัดเกลากิเลส 
 วิธีคิดเพ่ือขัดเกลากิเลส เป็นวิธีคิดเพ่ือให้กิเลสที่มีอยู่ในตัวตนของทุกคนเบาบางลง โดย
อาศัยเง่ือนไขให้บุคคลเว้นจากการทําความช่ัว แล้วทําความดี 
 กิเลส แปลว่า สิ่งที่ทําให้จิตเศร้าหมอง ตามปกติจิตใจของมนุษย์มีลักษณะผ่องใส
พอประมาณ แต่เมื่อเกิดกิเลสข้ึนในใจแล้วจิตใจจะขุ่นมัวเสียปกติภาพไป เปรียบเหมือนนํ้าที่กระฉอก
กระเพ่ือม ตะกอนท่ีนอนอยู่ก้นถังฟุ้งขึ้น ทําให้นํ้าขุ่นมัวไป กิเลสมีหลายช่ือ แต่ละช่ือมีความหมาย
ดังต่อไปน้ี 
  อาสวะ หมายความว่า กิเลสเป็นเคร่ืองหมักหมมอยู่ในจิตใจ ทําให้จิตใจเสียสุขภาพ 
                                                 

๑๐๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ ประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า ๒๗. 
๑๐๑องฺ.ปญฺจก. ๓๖/๑๓/๑๙-๒๐. 
๑๐๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, ธรรมาภิธาน เล่ม ๒, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, 

(นครปฐม : สาละพิมพการ, ๒๕๕๖), หน้า ๑๐๑๘. 



๘๗ 
 

  อนุสัย มีความหมายคล้าย อาสวะ แปลว่าตะกอนอันละเอียดที่นอนอยู่ในจิต ตามปกติ
ไม่ฟุ้งขึ้นมา เมื่อมีสิ่งภายนอกมากระทบรบเร้า จึงฟุ้งขึ้นมา 
  สังโยชน์ กิเลสเป็นเคร่ืองผูกสัตว์ไว้ในวัฏฏะมิให้หลุดพ้นถึงนิพพาน เปรียบเหมือนเชือก
ที่ผูกวัวไว้กับหลัก 
  โอฆะ แปลว่าห้วงนํ้า กิเลสเปรียบเหมือนห้วงนํ้าใหญ่ ที่พัดพาเอาสัตว์ไปสู่การเวียนว่าย
ตายเกิด 
  มละ มีความหมายคล้ายคําว่ากิเลส คือมลทินหรือสนิมที่เกาะจับจิต ทําให้จิตเศร้าหมอง 
  นิวรณ์ กิเลสเป็นเหมือนเครื่องกีดขวางที่คอยขัดขวางมิให้คนบรรลุถึงคุณงามความดี 
 กิเลสมีมากมายหลายชนิด แต่กิเลสต่าง ๆ เหล่าน้ันทั้งหมด เกิดมาจากรากเหง้าอันเดียว 
คือ อวิชชา ฉะน้ัน อวิชชาจึงเป็นมูลฐานของกิเลสทุกชนิด เมื่อมีอวิชชา กิเลสต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น ถ้า
ทําลายอวิชชาได้กิเลสต่าง ๆ ก็ดับไปหมด  
 กิเลสต่าง ๆ เท่าที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้นจะจัดเป็นประเภทใหญ่ๆ
ตามหน้าที่ได้ ๓ ประเภทคือ 
 กิเลสฝ่ายสร้าง หมายถึงกิเลสที่เป็นแรงผลักดันให้แสวงหา และให้สร้างสรรค์ กิเลสประเภท
น้ีทําให้โลกเจริญด้วยวัตถุ ได้แก่ ความยินดี ความพอใจ ความยึดถือ ความอยาก ความตระหน่ีหวง
แหน เป็นต้น 
 กิเลสฝา่ยทําลาย หมายถึงกิเลสฝ่ายร้อนแรงที่เป็นเคร่ืองกดดันให้คนทําลายสิ่งที่ตนหามาได้
แล้วหรือสร้างขึ้นแล้ว กิเลสฝ่ายทําลายที่สําคัญ ๆ มีดังต่อไปน้ี ปฏิฆะ ความขัดเคืองใจ อุทธัจจะ จิตใจ
ฟุ้งซ่านกระสับกระส่าย กุกกุจจะ ความรําคาญงุ่นง่านใจ โทสะ ความโกรธเคือง โกธะ ความแค้นเคือง 
เก้ียวกราด พยาบาท ความคิดทําลาย วิหิงสา ความคิดเบียดเบียนผู้อ่ืน 
 กิเลสฝ่ายสนับสนุนให้มีการสร้างและทําลาย หมายถึงกิเลสชนิดอ่อนๆ ไม่มีพลังผลักดันให้
สร้างหรือทําลายโดยตรง แต่สนับสนุนกิเลสฝ่ายสร้างและฝ่ายทําลายน้ัน กิเลสประเภทน้ีอยู่ใกล้ชิดกับ
รากแก้ว คืออวิชชา เป็นบริวารโดยตรงของอวิชชาที่สําคัญ ๆ มีดังต่อไปน้ี โมหะ ความหลง มิจฉาทิฏฐิ 
ความเห็นผิด วิจิกิจฉา ความสงสัยลังเล เพราะไม่รู้ความจริง ถีนมิทธะ ความง่วงเหงาเซื่องซึม อัตตะ
วาทะ ความเห็นว่ามีตัวมีตน สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่ากายน้ีเป็นของตน มานะ ความถือตัวว่าดีกว่า
เขา เลวกว่าเขา หรือเสมอเขา อุปาทาน ความยึดถือ ความติด สีลัพพตปรามาส ความหลงติดใน
พิธีกรรมและโชคลางต่าง ๆ มายา ความเป็นคนเจ้าเล่ห์ สาเถยยะ ความเป็นคนมักอวดอ้าง อติมานะ 
ความดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อ่ืน มทะ ความเลินเล่อเผลอไผล สารัมภะ ความแข็งดี ถัมภะ ความด้ือ
รั้น๑๐๓ 
 พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดง สัลเลขธรรม ธรรมะที่เป็นเคร่ืองขัดเกลากิเลส คือ การเว้นช่ัว 
แล้วทําดี โดยวิธีโยนิโสมนสิการแบบมีเง่ือนไข ๕ ประการ ดังน้ี 
 ๑. ตรัสสอนให้ทําการขัดเกลาว่า คนอ่ืนเขาทําความช่ัว เราจักทําความดี (ทรงแสดงการ
เบียดเบียนและอกุศลกรรมบท ๑๐ มีการฆ่า เป็นต้น มีความเห็นผิดเป็นที่สุด มิจฉัตตะ ๑๐ มี

                                                 
๑๐๓แสง จันทร์งาม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๘-๑๑๑. 



๘๘ 
 

ความเห็นผิด เป็นต้น มีความหลุดพ้นผิดเป็นที่สุด และทรงแสดงโทษอ่ืน ๆ อีก เช่น อุปกิเลส เป็นฝ่าย
ช่ัว ตรงกันข้ามเป็นฝ่ายดี รวมฝ่ายละ ๔๔ ข้อ) 
 ๒. ตรัสสอนว่า เพียงแต่คิดในกุศลธรรม ก็ยังมีอุปการะมาก (มีประโยชน์มาก) ไม่ต้อง
กล่าวถึงการลงมือทําดี ฉะน้ัน จึงควรคิดว่า คนอ่ืนเขาเบียดเบียน เราจักไม่เบียดเบียน เป็นต้น 
 ๓. ตรัสว่า เปรียบเหมือนมีทางไม่เรียบ ก็ต้องมีทางเรียบอีกทางหน่ึงเป็นที่เลี่ยง การทํา
ความดี เช่น การไม่เบียดเบียน ก็เพ่ือเลี่ยงความช่ัว เป็นต้น 
 ๔. ตรัสว่า อกุศลธรรมทั้งหมดมีการเบียดเบียน เป็นต้น มีความตกต่ําเป็นที่ไป กุศลธรรม
ทั้งหมดมีการไม่เบียดเบียน เป็นต้น มีความสูงขึ้นเป็นที่ไป 
 ๕. ตรัสว่า คนที่จมปลักย่อมช่วยคนที่จมปลักด้วยกันไม่ได้ คนที่ไม่จมจึงอุ้มคนที่จมขึ้นมาได้
คนที่ไม่ฝึก ไม่หัด ไม่ดับเย็นด้วยตนเอง จะฝึก จะหัด จะทําให้คนอ่ืนดับเย็นย่อมเป็นไปไม่ได้๑๐๔ 
 สรุปว่าวิธีคิดเพ่ือขัดเกลากิเลส เป็นวิธีคิดเพ่ือการละการทําช่ัว และทําความดี เริ่มต้นจาก
การคิดไม่เบียดเบียน แค่คิดก็ทําให้เกิดความสุขแล้ว ย่ิงลงมือกระทําก็ย่ิงให้ผลเป็นความสุขมากขึ้น
เท่าน้ัน เมื่อฝึกละช่ัวทําดีได้แล้ว จนตนเองไม่มีความทุกข์เดือดร้อนช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็จะ
สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนต่อไปได้อีกด้วย น่ีจึงนับเป็นวิธีคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมด้วยเหตุน้ี  

๓ วิธีคิดเพื่อละอาสวะ 
 พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะได้ด้วยการเป็นผู้รู้ผู้เห็นในโยนิโสมนสิการ
และอโยนิโสมนสิการ ผลที่ได้รับก็คือการสิ้นไปแห่งความทุกข์ความเดือดร้อน มีความสุขมากขึ้น ดัง
พุทธพจน์ที่ทรงตรัสว่า "ความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่ผู้รู้ผู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการ เมื่อ
มนสิการโดยไม่แยบคาย อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญขึ้น 
เมื่อมนสิการโดยแยบคาย อาสวะท้ังหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อม
สิ้นไป"๑๐๕ ต่อจากน้ันทรงยกการละอาสวะด้วยโยนิโสมนสิการ ๗ วิธี และผลที่ได้รับ ดังน้ี 
  ๑) อาสวะที่ละได้เพราะการเห็นก็มี คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยแยบคายว่า น้ีทุกข์ น้ี
เหตุให้เกิดทุกข์ น้ีความดับทุกข์ น้ีปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ เมื่อบุคคลน้ันมนสิการอยู่โดยแยบคาย
อย่างน้ี ย่อมดับทุกข์ได้ มีความสุขมากขึ้น 
  ๒) อาสวะที่ละได้เพราะการสังวรก็มี คือ ละด้วยการสํารวมอินทรีย์ กล่าวคือ เมื่อ
พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สํารวมในอินทรีย์ อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําให้เกิดความคับ
แค้น ย่อมไม่มีแก่ผู้สํารวมในอินทรีย์ 
  ๓) อาสวะที่ละได้เพราะการใช้สอยก็มี คือ พิจารณาถึงวัตถุประสงค์แล้วจึงเสพบริโภค 
อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําให้เกิดความคับแค้นเหล่าใด ย่อมไม่มีแก่ผู้พิจารณาแล้วเสพบริโภค
อยู่อย่างน้ี 
  ๔) อาสวะที่ละได้เพราะความอดกลั้นก็มี คือ พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทน ต่อ
หนาว ร้อน หิว กระหาย สัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน อดกลั้นต่อคําหยาบ คํา
เสียดแทง ต่อเวทนาที่มีในกาย อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่าใด ย่อมไม่มีแก่ผู้
อดกลั้นอยู่อย่างน้ี 
                                                 

๑๐๔ม.มู. ๑๗/๑๐๐-๑๐๙/๓๘๓-๓๙๖. 
๑๐๕ม.มู. ๑๗/๑๐/๑๑๓. 



๘๙ 
 

  ๕) อาสวะที่ละได้เพราะการเว้นก็มี คือ พิจารณาโดยแยบคายแล้วหลีกหนีสัตว์ร้าย หลีก
หนีสถานที่อโคจร เว้นคบมิตรช่ัว อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่าใด ย่อมไม่มี
แก่ผู้ละได้เพราะการเว้นอยู่อย่างน้ี 
  ๖) อาสวะที่ละได้เพราะการบรรเทาก็มี คือ พิจารณาโดยแยบคายแล้ว ทําให้ค่อยๆ 
ลดลงไป ทั้งกามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้น
เหล่าใด ย่อมไม่มีแก่ผู้บรรเทาอยู่อย่างน้ี 
  ๗) อาสวะที่ละได้เพราะการอบรมก็มี คือ พิจารณาโดยแยบคายแล้ว เจริญโพชฌงค์ ๗ 
อาสวะและความเร่าร้อนเหล่าใด อันกระทําความคับแค้นเหล่าน้ัน ย่อมไม่มีแก่ผู้ละได้เพราะการอบรม
อยู่อย่างน้ี๑๐๖ 
 สรุปได้ว่า วิธีคิดเพ่ือละอาสวะมี ๗ วิธี ถ้ามนสิการโดยแยบคายอยู่เสมอก็จะสามารถดับ
ทุกข์ได้ มีความสุขมากขึ้น ไม่มีความเร่าร้อนจากความคิดที่ทําให้เกิดความคับแค้น จึงนับเป็นวิธีคิดเชิง
บวกตามแนวพุทธธรรมด้วยประการฉะน้ี 

๔ วิธีคิดพึ่งตนเอง 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน บุคคลอ่ืนใครเล่า พึงเป็นที่พ่ึงได้ เพราะบุคคล
มีตนฝึกฝนดีแล้ว  ย่อมไ ด้ที่ พ่ึ งที่ บุคคลไ ด้ โดยยาก”๑๐๗ จากพุทธภาษิต น้ีแสดงใ ห้ เ ห็น ว่า 
พระพุทธศาสนาสอนให้พ่ึงตนเอง ไม่พ่ึงผู้อ่ืน โดยการฝึกฝนตนให้ดี เมื่อฝึกฝนตนให้ดีได้แล้ว จึงเป็นที่
พ่ึงของตนเองได้ “การพ่ึงตนเอง เป็นหลักธรรมในการสร้างตนเอง โดยไม่หวังการอ้อนวอน บวงสรวง 
หรือหวังพ่ึงผู้อ่ืนใด เป็นหลักธรรมท่ีสอนให้เช่ือมั่นตนเอง พ่ึงตนเอง ภูมิใจในตนเอง และทําตนเองให้
ประเสริฐขึ้น”๑๐๘ 
 การพ่ึงตนตามหลักพระพุทธศาสนา จะต้องพ่ึงพระธรรม หลักธรรมที่สร้างที่พ่ึงแก่ตนเอง
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า นาถกรณธรรม ๑๐ แปลว่า ธรรมที่กระทําที่พ่ึง อันได้แก่  
 ๑. เป็นผู้มีศีล สํารวมในปาฏิโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่ มีปรกติเห็นภัย
ในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 
 ๒. พาหุสัจะ เป็นผู้มีธรรมอันสดับแล้วมาก ทรงธรรมที่ได้สดับแล้ว สะสมธรรมที่ได้สดับแล้ว 
ทรงจําไว้ได้คล่องปาก เพ่งด้วยใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 
 ๓. กัลยาณมิตตตา เป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี  
 ๔. โสวจัสสตา เป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วยธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่าง่าย เป็นผู้อดทน เป็นผู้รับ
อนุสาสนี โดยเคารพ 
 ๕. กิงกรณีเยสุ ทักขตา เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน ประกอบด้วยปัญญาเป็นเคร่ืองพิจารณา
อันเป็นอุบาย ในกรณียกิจน้ัน ๆ สามารถทํา สามารถวิจารณ์ ในกรณียกิจใหญ่น้อย ของเพ่ือน
พรหมจารีทั้งหลาย 

                                                 
๑๐๖ม.มู. ๑๗/๑๑-๑๘/๑๑๓-๑๒๑. 
๑๐๗ขุ.ธ.อ. ๔๒/๑๗๖. 
๑๐๘พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), การพ่ึงตนเอง, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์ ๕๐, 

๒๕๕๓), หน้า ๑. 
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 ๖. ธัมมกามตา เป็นผู้ใคร่ในธรรม เจรจาน่ารัก มีความปราโมทย์ย่ิงในพระอภิธรรม ในพระ
วินัย 
 ๗. สันโดษ เป็นผู้สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาตร เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่
คนไข้ตามมีตามได้ 
 ๘. วิริยะ เป็นผู้ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมอยู่ เป็นผู้
มีเรี่ยวแรง มีความบากบ่ันมั่นคง ไม่ทอดธุระธรรมที่เป็นกุศล  
 ๙. สติ เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตนอย่างยอดเย่ียม แม้สิ่งที่ทํา
นานแล้ว แม้คําที่พูดแล้วนาน ก็นึกได้ ระลึกได้  
 ๑๐. ปัญญา เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐ 
ชําแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ๑๐๙ 
 ทั้ง ๑๐ ประการน้ีคือ นาถการณธรรม ธรรมที่กระทําที่พ่ึง ผู้ที่ปฏิบัติตามน้ีจึงเรียกได้ว่า มี
ธรรมเป็นที่พ่ึง ทําให้เกิดความเช่ือมั่นตนเอง ภูมิใจในตนเอง พ่ึงตนเองได้ และทําตนเองให้ประเสริฐ
ขึ้น 
 ๑. ศีล การมีความประพฤติดี ศีลมีหลายประเภทหลายระดับ จําแนกเป็น ๔ หมวด ได้แก่ 
  ๑) ปาฏิโมกข์สังวรศีล ศีลคือการสํารวมระวังต้ังอยู่ในศีล ซึ่งศีลมีหลายระดับ ได้แก่ ศีล 
๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เป็นต้น 
  ๒) อินทรียสังวรศีล ศีลคือความสํารวมระวังอินทรีย์ การรับรู้ เช่น ดู ฟัง อย่างมีสติ ให้
ได้ปัญญา ให้ได้ประโยชน์ มุถูกอกุศลครอบงํา 
  ๓) อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธ์ิแห่งอาชีพ เลี้ยงชีวิตโดยสุจริตชอบธรรม 
  ๔) ปัจจัยปฏิเสวนศีล คือการเสพใช้สอยปัจจัยสี่ด้วยปัญญาที่รู้ความมุ่งหมายให้ได้
ประโยชน์ตามความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งน้ัน รู้จักประมาณ บริโภคแต่พอดี ไม่บริโภคด้วย
ตัณหา๑๑๐ 
 ศีลคือกติกาขั้นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะต้ังอยู่บนหลักคิดของการไม่
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ในชีวิต ทรัพย์สิน คู่ครอง วาจาที่ทําร้ายผู้อ่ืน และการเบียดเบียนตัวเองด้วย
การเสพของมึนเมา ศีลมีหลายระดับ และศีลทุกประเภทย่อมนําความสงบสุข ความร่มเย็นมาให้แก่ผู้
ปฏิบัติทั้งสิ้น และยังนําความสงบสุขมาให้แก่สังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย พระพุทธเจ้าตรัสว่า ศีลเป็น
เครื่องประดับอันล้ําค่าที่ไม่ต้องซื้อหา และไม่มีใครสามารถแย่งไปได้ ผู้ที่มีศีลย่อมได้รับอานิสงส์อย่าง
น้อย ๓ ประการ คือ 
  ๑) ทําให้ไปเกิดในสุคติ หรือสถานที่ดีมีความสุข  
  ๒) ทําให้ได้โภคทรัพย์ และ  
  ๓) ทําให้ดับทุกข์ความเดือดร้อน เข้าสู่พระนิพพานได้  
 ฉะน้ัน คนฉลาดจึงนิยมรักษาศีล บัณฑิตทั้งหลายน้ันย่อมมีศีลเป็นที่รัก อย่างน้อยก็ศีล ๕ 
เพราะศีลเป็นที่พ่ึงอย่างประเสริฐอย่างหน่ึง ผู้ใดรักษาศีล ผู้น้ันช่ือว่าสร้างที่พ่ึงแก่ตน 

                                                 
๑๐๙ที.ปา. ๑๖/๓๕๗/๒๔๖-๒๔๘. 
๑๑๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ้างแล้ว, หน้า ๓๕๔. 
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 ๒. พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความเป็นพหูสูต 
โดยเป็นผู้ที่ เล่าเรียนมาก ทรงจําได้มาก คล่องปาก หมายถึง มีความเข้าใจในเรื่องน้ันอย่างดีสามารถ
อธิบายได้อย่างแจ่มแจ้ง การเป็นพหูสูตรมีความสําคัญต่อชีวิตอย่างมาก เพราะก่อให้เกิดความรู้
ความสามารถในการท่ีจะหาความสุขความเจริญ และในการป้องกันความทุกข์ความเสื่อมสําหรับ
ตนเองและผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ความรู้น้ีเองเป็นกุญแจไขประตูสู่ความมีชีวิตที่ดีของคน นําไปสู่ลาภ ยศ 
สรรเสริญ สุข หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนต้องการ ดังน้ัน มนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยจึงพยายามขวนขวาย
แสวงหาความรู้กันมากสําหรับตนเอง บุตรหลาน และผู้ที่เก่ียวข้อง แม้จะใช้ทุนทรัพย์ เวลาและความ
พยายามมากก็ยินยอม เพราะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและต่อสังคมในภายภาคหน้าอย่างมหาศาล 
 ความรู้ที่สมบูรณ์ของคนคงแก่เรียน มีลักษณะ ดังน้ี 
  ๑) รู้ลึก คือรู้สาวไปหาเหตุในอดีตได้ลึกซึ้ง ถึงความเป็นมาของสิ่งน้ัน ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
  ๒) รู้รอบ คือรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้ทั่ว 
  ๓) รู้กว้าง คือรู้สิ่งรอบตัว แต่ขยายกว้างออกไปแต่ละอย่างก็รู้อย่างละเอียด รู้ถึง
ความสัมพันธ์ของสิ่งน้ัน ๆ กับสิ่งอ่ืน ๆ ด้วย 
  ๔) รู้ไกล คือมองการณ์ไกล รู้ถึงผลท่ีตามมาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง
ถูกต้อง๑๑๑ 
 ผู้ที่หวังความเจริญจึงต้องศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมากและสามารถนํา
ความรู้น้ันมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้มาก ผู้น้ันช่ือว่าสร้างที่พ่ึงให้แก่ตนประการหน่ึง 
 ๓. กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร การคบคนดีหรือการคบบัณฑิต ซึ่งการคบคนก็ต้อง
ใช้วิจารณญาณว่าเขาเป็นคนดีจริงเป็นผู้มีความรู้จริง จึงคบหาเป็นกัลยาณมิตร การคบ หมายถึง การ
คบหาเป็นเพ่ือน เป็นมิตร เป็นผู้ร่วมงาน อยู่ด้วยกัน รับเป็นคู่ครอง หรือให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
กัน ก็อยู่ในความหมายของการคบท้ังสิ้น “การได้คบบัณฑิต จัดว่าได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสําหรับ
ชีวิต ซึ่งตรงกันข้ามกับการคบคนพาล อันเป็นเหตุให้ได้รับสิ่งแวดล้อมที่เลวที่สุดสําหรับชีวิต” ๑๑๒ การ
คบบัณฑิตนับเป็นอุดมมงคลในพระพุทธศาสนา และได้ช่ือว่า สร้างธรรมที่เป็นที่พ่ึงให้แก่ตนประการ
หน่ึง  
 ๔. โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย การฝึกตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายจะช่วยให้
ยอมรับฟังเหตุผลของผู้อ่ืน เป็นธรรมฝ่ายเดียวกับการอ่อนน้อมถ่อมตน ตรงกันข้ามกับความว่ายาก
สอนยาก ซึ่งเป็นจําพวกเดียวกับความหัวด้ือ ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายย่อมได้รับความเอ็นดูจากคน
ทั้งหลาย ได้รับความรู้จากคนทั้งหลาย มีแต่ได้ไม่มีเสีย ดังน้ัน การเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย จึงเป็นการ
สร้างที่พ่ึงให้แก่ตนเองประการหน่ึง 
 ๕. กิงกรณีเยสุ ทักขตา ความขยัน ความสามารถ ความเอาใจใส่ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่
น้อยทุกอย่างของเพ่ือนร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณาไตร่ตรอง สามารถจัดทําให้สําเร็จเรียบร้อย การทํา
เช่นน้ีจะทําให้เป็นคนใจกว้าง ไม่คับแคบ เป็นการสร้างความรักความสามัคคี เป็นการช่วยเหลือเก้ือกูล
กัน เป็นเหตุให้เข้าใจกัน เห็นใจกัน และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข เพราะคิดว่าเป็นเพ่ือนกันทั้งหมด 
การช่วยเหลือทําธุระให้ผู้อ่ืนก็เท่ากับช่วยเหลือตัวเอง เพราะเมื่อเราช่วยเขา ถึงคราวเรามีงานเขาก็ต้อง
                                                 

๑๑๑พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), การพ่ึงตนเอง, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒. 
๑๑๒พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๓๗. 
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มาช่วยเป็นธรรมดา และที่สําคัญคือเราย่อมได้ความรักใคร่เอ็นดู ความเห็นใจ หรือการรู้บุญคุณจาก
คนที่เราเคยช่วยเหลือ เมื่อมีโอกาสเขาก็ต้องหาทางตอบแทน เหมือนเราไหว้เขาก่อนเขาก็ต้องไหว้
ตอบ ความขยัน ความสามารถ การขวนขวายช่วยเหลืองานของผู้อ่ืนจึงนับเป็นการสร้างที่พ่ึงให้แก่
ตนเองประการหน่ึง 
 ๖. ความเป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูดรู้จักรับฟังทําให้เกิด
ความพอใจ น่าร่วมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยที่ละเอียดลึกซึ้งย่ิง ๆ 
ขึ้นไป ผู้ใคร่ธรรมคือผู้ที่อยากทําดี และจัดว่าเป็นคนดี เพราะธรรมเป็นไปเพ่ือความเจริญก้าวหน้าใน
ชีวิต ไม่ว่าการทําความดีในระดับใด ถ้าชอบทําดีแล้ว ย่อมทําด้วยความต้ังใจ สุขใจ และเพลิดเพลิน 
ผลสําเร็จย่อมมีมาก การเป็นผู้ใคร่ธรรมจึงเป็นการสร้างที่พ่ึงให้แก่ตนประการหน่ึง 
 ๗. ความขยันหมั่นเพียร คือ ความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ที่ตนจะพึงกระทํา หรือในการ
ประพฤติธรรม ความเพียรทุกชนิด ไม่ว่าความเพียรในทางโลก เช่น ความเพียรในการศึกษาเล่าเรียน 
หรือในการประกอบอาชีพการงาน หรือความเพียรในทางธรรม คือเพียรละความช่ัว ประพฤติดี และ
เพียรทําใจให้ผ่องใส ต้องอาศัยขันติ คือความอดทนเป็นตัวหนุนทั้งสิ้น ความเพียรจึงจะประสบ
ความสําเร็จได้ ถ้าปราศจากขันติเสียแล้วก็ยากท่ีจะประสบความสําเร็จได้ คนที่มีความขยันหมั่นเพียร
และอดทนน้ีย่อมต้ังตัวได้เป็นหลักฐานได้ง่ายกว่าคนที่เกียจคร้านและไม่อดทน ข้อน้ีเห็นได้ชัดจากชาว
จีนอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ สามารถต้ังตัวได้เร็วเพราะอาศัยความขยันและความอดทน ดังน้ัน 
ความขยันหมั่นเพียรจึงเป็นการสร้างที่พ่ึงให้แก่ตนประการหน่ึง 
 ๘. ความสันโดษ คือ ยินดี มีความสุขความพอใจด้วยปัจจัยสี่ที่หามาได้ด้วยความเพียรอัน
ชอบธรรมของตน ความสันโดษเป็นหลักธรรมที่สามารถสร้างความสุขและความสงบให้แก่ตนเองและ
สังคม รวมทั้งประเทศชาติได้อย่างมาก และเป็นมงคลชีวิตข้อหน่ึงใน ๓๘ ประการ ย่ิงในยุคปัจจุบันมี
สิ่งย่ัวยวนให้เกิดกิเลสอย่างมาก เห็นคนอื่นมีก็อยากมีบ้าง ทําให้ประพฤติทุจริตผิดกฎหมายก็มีให้เห็น
มากมาย ดังน้ัน ความสันโดษ ๓ ประการจึงควรปฏิบัติให้มีในตนคือ ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามมีตาม
ได้ หามาได้ด้วยความสุจริตไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็พอใจในสิ่งน้ัน ยถาพลสันโดษ ยินดีตามกําลัง 
คือไม่ว่าจะทําอะไร ก็ทําให้เหมาะกับกําลังของตน ทําให้เหมาะแก่กําลังกาย กําลังทรัพย์ กําลังปัญญา
ของตน ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร หมายถึง ยินดีด้วยของที่เหมาะสมแก่เพศ ภาวะ และ
ฐานะของตน รวมความว่า ความสันโดษ สามารถทําจิตใจให้เบิกบาน ไม่เคร่งเครียด และมีความสุข 
ไม่ว่าตนเองจะยากดีมีจนเช่นไร ความสันโดษจึงนับเป็นการสร้างที่พ่ึงแก่ตนประการหน่ึง 
 ๙. ความมีสติ รู้จักกําหนดจดจํา ระลึกการที่ทําคําที่พูดไว้ได้ เป็นอยู่อย่างไม่ประมาท สติ 
เป็นธรรมที่มีความสําคัญมากต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะประกอบกิจการใด ๆ จําเป็นต้องมี
สติคอยระลึกเตือนให้รู้ตัวอยู่เสมอ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สติ จําต้องปรารถนาใช้ในที่ทุกสถาน ใน
กาลทุกเมื่อ ดังน้ัน สติจึงเป็นธรรมที่สร้างที่พ่ึงให้แก่ตนประการหน่ึง 
 ๑๐. ความมีปัญญา คือ ความรอบรู้ ปัญญาในพระพุทธศาสนาน้ัน หมายถึง การรู้จักบาป
บุญคุณโทษ ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ คนมีปัญญาสามารถพาตัวรอดปลอดภัยและสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองได้ ทั้งสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืน รวมท้ังสังคม ประเทศชาติได้อีกด้วย คนเรา
จึงควรฝึกฝนให้เกิดปัญญา ด้วยการฟังหรือการศึกษาเล่าเรียน การคิดพิจารณาวิจัยหาเหตุผล รวมทั้ง
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การฝึกอบรมความรู้ต่าง ๆ ทั้ง ๓ ประการน้ีช่วยให้เกิดปัญญา คนเรายิ่งมีปัญญามากเพียงใด ก็สร้างที่
พ่ึงให้แก่ตนเองได้มากเพียงน้ัน 
 ธรรมทั้ง ๑๐ ประการน้ี มีคุณค่าต่อชีวิตมาก แต่ต้องอาศัยการกระทําของตนเอง จึงจะทํา
ให้ตนเองมีที่พ่ึง แม้เพียงการปฏิบัติในข้อใดข้อหน่ึงก็สามารถสร้างที่พ่ึงแก่ตนเองได้ หากผู้ใดสามารถ
ปฏิบัติได้หลายข้อหรือทุกข้อแล้ว ก็นับว่าได้สร้างที่พ่ึงให้แก่ตนเองอย่างแน่นอน โดยไม่ต้องหวังพ่ึงสิ่ง
อ่ืนใด หรือผู้ใดอีกต่อไป ซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเช่ือถือผู้ใด การเช่ือมั่นใน
การกระทําของตนเองหรือการทําตนเองให้เป็นที่พ่ึง น่ีจึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเองว่าจะ
นําไปสู่ความสําเร็จและความสุข โดยไม่มีโทษได้อย่างแน่นอน 

๕. การควบคุมความคิด 
 พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุผู้ทําสมาธิว่า เมื่อทําสมาธิอยู่แล้วมีอกุศลวิตกเกิดขึ้น ในเวลา
น้ันควรมนสิการถึงนิมิต ๕ ประการ เพ่ือควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางอกุศลวิตก โดยมีขั้นตอน 
ดังน้ี 
  ๑ เมื่อคิดในเรื่องใดแล้ว ความคิดอกุศลเกิดขึ้น ก็ให้เปลี่ยนเร่ืองที่คิดเสีย ไปคิดเรื่องที่ดี
งามแทน ก็จะละความคิดบาปอกุศลได้ ทําจิตให้เป็นสมาธิได้ ท่านเปรียบเหมือนช่างไม้ หรือลูกมือ
ของช่างไมผู้้ฉลาด ใช้ลิ่มอันเล็ก ตอก โยก ถอน ลิ่มอันใหญ่ออก ฉันน้ัน ถ้ายังไม่หาย ให้ใช้วิธีต่อไป 
  ๒ เมื่อเปลี่ยนเรื่องที่คิดแล้ว ความคิดอกุศลยังเกิดอีก ก็ให้พิจารณาโทษของความคิดน้ัน 
ก็จะละความคิดบาปอกุศลได้ ท่านเปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัว รู้สึกรังเกียจซากงู 
ซากสุนัข หรือซากศพมนุษย์ ฉันน้ัน ถ้ายังไม่หายให้ดําเนินขั้นต่อไป 
  ๓ เมื่อพิจารณาโทษของความคิดบาปอกุศลน้ันแล้ว ความคิดบาปอกุศลยังเกิดอีก ก็ให้
เลิกคิดถึงเรื่องน้ันเสีย ก็จะละความคิดบาปอกุศลได้ ทําจิตให้เป็นสมาธิได้ ท่านเปรียบเหมือนคนตาดี 
เมื่อไม่ต้องการจะเห็นอะไรก็หลับตาเสีย ถ้ายังไม่หาย ให้ดําเนินขั้นต่อไป 
  ๔ เมื่อเลิกคิดถึงเรื่องน้ันแล้ว ความคิดบาปอกุศลยังเกิดอีก ก็ให้พิจารณาว่าอะไรเป็น
เหตุให้เกิดความคิดบาปอกุศลน้ัน ก็จะละความคิดบาปอกุศลได้ ทําจิตให้เป็นสมาธิได้ ท่านเปรียบ
เหมือนคนเดินเร็ว เมื่อต้องการจะเปลี่ยนอริยาบถ ก็คิดขึ้นได้ว่า เราจะเดินเร็วไปทําไม ก็จะเดินช้าลง 
และเมื่อคิดได้ว่าจะเดินช้า ๆ ไปทําไม ก็จะหยุดยืน เมื่อคิดได้ว่า จะยืนไปทําไม ก็จะน่ังลง เมื่อคิดได้ว่า
จะน่ังไปทําไม ก็ล้มตัวลงนอน ฉันน้ัน ถ้ายังไม่หาย ให้ดําเนินขั้นต่อไป 
  ๕ เมื่อพิจารณาถึงเหตุเกิดแห่งความคิดบาปอกุศลแล้ว ความคิดบาปอกุศลยังเกิดขึ้นอีก 
ก็ให้กัดฟันอย่างแรง เอาลิ้นกดเพดาน อธิษฐานจิต คือ ต้ังใจแน่วแน่เด็ดเด่ียว ข่มใจระงับความคิดนั้น
เสีย ก็จะสามารถละความคิดบาปอกุศลน้ันได้ ทําจิตให้เป็นสมาธิได้ ท่านเปรียบเหมือนคนผู้มีกําลัง
มาก จับคนผู้มีกําลังน้อยกว่าไว้ได้ แล้วบีบ กด เค้นที่ศีรษะ คอ หรือก้านคอไว้ให้แน่น ฉันน้ัน 
 พระพุทธเจ้าทรงสรุปว่า วิธีโยนิโสมนสิการเพ่ือควบคุมความคิดทั้ง ๕ ขั้นตอนน้ี ถ้าทําได้
บ่อย ๆ ต่อไปจะกลายเป็นผู้ชํานาญในทางเดินของความคิด จะคิดเรื่องใด ไม่คิดเรื่องใด ก็ทําได้ตาม
ปรารถนา สามารถตัดตัณหา คลายสังโยชน์ ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้๑๑๓ 

๖. วิธีคิดแบบอนุมาน 

                                                 
๑๑๓ม.มู. ๑๘/๒๕๗-๒๖๒/๒๒๔-๒๒๙. 
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 วิธีคิดแบบอนุมาน คือ การคิดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืนว่า สิ่งที่ไม่ดี ผู้อ่ืนทํากับเรา เราก็
ไม่ชอบฉันใด สิ่งที่ไม่ดีเราทํากับผู้อ่ืน ผู้อ่ืนก็ย่อมไม่ชอบ ฉันน้ัน เมื่อรู้จักอนุมานตนเองเช่นน้ี ก็ไม่ควร
ทําช่ัว ที่เคยทํามาแล้วก็ควรพยายามละ๑๑๔ หรือเป็นวิธีคิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
 การอนุมานตนเอง คือการใช้เหตุผลหรือความสํานึกที่ดี เป็นพ้ืนฐานของศีลธรรมทั่วไป ถ้า
รู้จักใช้เหตุผล โดยหมั่นถามตนเองว่า สิ่งที่เรากําลังคิด กําลังพูด กําลังทํา เป็นความช่ัวหรือไม่ ถ้า
พิจารณาแล้วเห็นว่าใช่ก็ละเสีย ถ้าไม่ใช่ก็หมั่นศึกษากุศลธรรมทั้งหลาย ก็จะทําให้เกิดความอิ่มใจ (ปีติ) 
ความปลื้มใจ (ปราโมทย์) จึงนับเป็นความคิดเชิงบวกด้วยเหตุน้ี 

๗. วิธีคิดเพื่อสร้างประโยชน์ 
 พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการรู้จักสร้างประโยชน์ ประโยชน์ หมายถึง เป็นผลที่มุ่งหมาย 
เป็นจุดหมาย “สิ่งที่ต้องการได้มาเกื้อกูลให้เกิดสุข เรียกว่าประโยชน์”๑๑๕ ประโยชน์ที่ทรงสรรเสริญให้
คนเรารู้จักสร้างมี ๓ ประเภท ๒ มิติ คือ มิติเก่ียวกับเวลา และมิติเก่ียวกับบุคคล 
 ประโยชน์เก่ียวกับเวลา ท่านทรงสอนให้สร้างประโยชน์ ๓ กาล คือ 
  ๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบัน 
  ๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบ้ืองหน้า 
  ๓. ปรมัตถะ ประโยชน์สูงสุด 
 ประโยชน์เก่ียวกับบุคคล ท่านสอนให้สร้างประโยชน์ ๓ ฝ่าย คือ 
  ๑. อัตตัดถะ ประโยชน์ตน 
  ๒. ปรมัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน 
  ๓. อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย๑๑๖ 
 การจะสร้างประโยชน์ดังกล่าวได้น้ัน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างทางแห่งการเกิด
ประโยชน์ ดังน้ี 
 ประโยชน์ในปัจจุบัน ได้แก่ สมบัติ ๕ ประการ คือ 
  ๑. ทรัพย์ ทรงสรรเสริญการมีทรัพย์ด้วยสัมมาชีพ 
  ๒. ศิลปวิทยา ทรงสรรเสริญการศึกษาเล่าเรียน ผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ 
  ๓. ยศ เมื่อมีการศึกษาเล่าเรียน ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตจะทําให้มียศใหญ่  
  ๔. ไมตรี คนเราจําเป็นต้องสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ท่านทรงสรรเสริญผู้สร้างไมตรี 
  ๕. ผาสุก คือการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทรงสรรเสริญความไม่มีโรคเป็นลาภอย่าง
ย่ิง๑๑๗ 
 ประโยชน์ทั้งปวงเหล่าน้ีเป็นผลที่เกิดจากการประกอบเหตุให้ถูกทางของประโยชน์แต่ละ
อย่าง พระพุทธเจ้าได้วางหลักทั่วไปแห่งทางประกอบประโยชน์ไว้ ๔ ประการ คือ 

                                                 
๑๑๔ม.มู. ๑๘/๒๒๔/๑๕๑-๑๕๙. 

 ๑๑๕สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฒฺโน), หลักพระพุทธศาสนา, พิมพ์คร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๔๕๑. 
 ๑๑๖ขุ.ม. ๖๕/๒๙๒/๖๐๗. 
 

๑๑๗สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฒฺโน), อ้างแล้ว, หน้า ๔๕๑-๔๕๔. 



๙๕ 
 

  ๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การ
งาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชํานาญ รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถ
จัดดําเนินการให้ได้ผลดี 
  ๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์ และ
ผลงานอันตนได้ทําไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม ด้วยกําลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตราย
หรือเสื่อมเสีย 
  ๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักกําหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนา 
สําเหนียกศึกษาเย่ียงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา 
  ๔. สมชีวิตา มีความเป็นอยู่เหมาะสม คือ รู้จักกําหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่
พอดี มิให้ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้๑๑๘ 
   อน่ึง พึงเว้นอบายมุข คือทางที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อม ๖ ประการ คือ ๑) ติดสุรา
และของมึนเมา ๒) ชอบเที่ยวกลางคืน ๓) ชอบเที่ยวดูการเล่น ๔) ติดการพนัน ๕) คบคนช่ัว ๖) เกียจ
คร้านการงาน๑๑๙ 
 ทางเกิดประโยชน์ภายหน้า พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางเกิดไว้ ๔ อย่างคือ 
  ๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือเช่ือในสิ่งที่ควรเช่ือ คือเช่ือในเรื่องความดี
ความช่ัว สําหรับทางพระพุทธศาสนาคือเช่ือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเช่ือหลักกรรมตามคําสั่ง
สอนของพระองค์  
  ๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีลคือรักษากายวาจาเรียบร้อย ไม่มีโทษเพราะงดเว้นจาก
โทษน้ัน ๆ เมื่อมีศรัทธาในหลักของกรรมดังกล่าวแล้ว ก็ย่อมเว้นจากความช่ัวได้ตามความเช่ือของตน 
  ๓. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาค คือสละให้ปัน เป็นการเฉลี่ยสุขให้แก่ผู้อ่ืน 
ได้แก่การบําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  
  ๔. ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา รู้จักบาปบุญคุณโทษหรือความดีความช่ัว
ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น ปัญญาทําให้รู้จักเปรียบเทียบว่าอะไรเป็นอะไรดังกล่าวและให้รู้จักค่า
ของบุญหรือคุณความดีทําให้รู้จักเลือกเช่ือในส่ิงที่ควรเช่ือ และทําให้เว้นการที่ควรเว้น เลือกประพฤติ
การที่ควรประพฤติ๑๒๐ 
 ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา ก่อให้เกิดประโยชน์ในภายหน้าได้จริง ดังปรากฏในเรื่อง มัฏฐ
กุณฑลี ที่นอนป่วยใกล้ตายไม่เคยทําบุญอะไรเลยแต่ทําจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ด้วยผลบุญเพียง
เท่าน้ีเมื่อตายแล้วไปเกิดในสวรรค์๑๒๑ 
 การเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลก็ทําให้สําเร็จประโยชน์ในภายหน้า ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส
เล่าเรื่องเม่ือครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิตในพระราชาพรหมทัต พระองค์เป็นผู้มีศีล 
แต่ต้องการจะพิสูจน์ว่าพระราชานับถือตนด้วยชาติหรือด้วยศีล จึงแกล้งขโมยเงินจากเสมียน

                                                 
๑๑๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ ประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 

๑๑๖. 
๑๑๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๕๐-๑๕๒. 
๑๒๐สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฒฺโน), อ้างแล้ว, หน้า ๔๗๑-๔๗๒. 

 ๑๒๑ขุ.ธ.อ. ๔๐/๓๐-๔๑. 
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ท้องพระคลัง พระราชาจับได้จึงสั่งให้ลงโทษ พราหมณ์จึงเฉลยว่าต้องการจะทดสอบพระราชาว่านับ
ถือตนที่ชาติหรือศีล เมื่อประจักษ์แล้วจึงขอลาบวชเป็นฤาษี ได้อภิญญาได้สมาบัติ แล้วไปเกิดในพรหม
โลก๑๒๒ 
 ความถึงพร้อมด้วยการสละให้ปัน บําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ก็ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาย
หน้าได้ ดังปรากฏในเรื่อง มฆมานพ ที่ชอบทําสวนสาธารณะให้เป็นที่รื่นรมย์ของคนทั่วไป เขามี
ความสุขเมื่อเห็นผู้อ่ืนมีความสุข เมื่อสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดเป็นท้าวสักกเทวราชในภพดาวดึงส์๑๒๓  
 หรือเรื่องของ สันตติมหาอํามาตย์ อํามาตย์คนสําคัญของพระเจ้าปเสนทิโกศล อดีตชาติเคย
เป็นผู้ชักชวนให้ผู้อ่ืนทําทาน รักษาอุโบสถศีลอยู่แปดหมื่นปี เมื่อได้ทําการปราบปรามปัจจันตชนบทที่
กําเริบได้แล้ว พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงพระราชทานให้ครองราชย์สมบัติ ๗ วัน และได้พระราชทาน
หญิงฟ้อนรําที่สวยงามให้นางหน่ึง เขาเมาอยู่ตลอด ๗ วัน และหญิงฟ้อนรําเมื่อถึงวันที่ ๗ เป็นลมและ
ถึงกาละ สันตติมหาอํามาตย์เสียใจมากสร่างจากเมาทันทีแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงได้
ตรัสพระธรรมเทศนา ครั้นได้ฟังธรรมสันตติมหาอํามาตย์ก็ได้บรรลุพระอรหัตทันทีที่ตรัสจบ และ
หลังจากประกาศบุรพกรรมของตนแล้ว สันติมหาอํามาตย์ก็เข้าเตโชธาตุปรินิพพาน เกิดเปลวไปลุก
ไหม้สรีระแล้วกลายเป็นธาตุคล้ายดอกมะลิ พระศาสดาทรงคลี่ผ้าขาว ธาตุทั้งหลายก็ตกลงบนผ้าขาว
น้ัน ทรงบรรจุธาตุเหล่าน้ันแล้ว รับสั่งให้สร้างสถูปไว้ที่ทางใหญ่ ๔ แพร่งด้วยประสงค์ว่า “มหาชนไหว้
แล้ว จักเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ”๑๒๔ ผู้ที่ทําคุณประโยชน์แก่มหาชนมาอย่างยาวนาน แม้เมื่อล่วงลับไป
แล้วคุณงามความดีและเกียรติคุณก็ยังคงอยู่ แม้อัฐิธาตุของท่านคนที่มากราบไหว้ระลึกถึงบุญคุณท่าน
ก็ยังได้รับอานิสงส์ผลบุญเลย บุคคลจึงควรนึกถึงประโยชน์ของหมู่ชนเป็นที่ต้ัง 
 ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา ก็ทําให้สําเร็จประโยชน์ในภายหน้าได้ ดังเช่นปรากฏในเรื่อง จุลลก
เศรษฐีชาดก ที่คนใช้ผู้มีปัญญาสามารถหาประโยชน์จากหนูตายเพียงตัวเดียวจนกลายเป็นมหาเศรษฐี
ได้๑๒๕ 
 ทางเกิดประโยชน์ภายหน้า ๔ อย่างน้ี เป็นบุญกุศลคือความดีโดยตรง เป็นเหตุสนับสนุน
ประโยชน์ปัจจุบันให้มั่นคงถาวร และความดีที่แต่ละคนได้ทําไว้แล้วก็จะเป็นคุณสมบัติและผลดีที่จะ
ติดตามตัวไปเหมือนเงาฉะนั้น ดังเช่นคนท่ีประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีฐานะมีตําแหน่งใน
ปัจจุบันก็เพราะผลของกรรมดีที่ได้ทําไว้แล้ว 
 ประโยชน์ภายหน้าดังกล่าว ยังเป็นเหตุให้ประชาชนที่อยู่ร่วมกันเป็นสุข เพราะเมื่อต่างเว้น
จากการทําร้ายเบียดเบียนกัน ต่างช่วยเหลือเก้ือกูลกัน จึงพากันประกอบอาชีพได้โดยสะดวก ทําให้
เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในบ้านเมือง จึงเป็นหลักสําคัญในการปกครองด้วย ดังมีเรื่องเล่าใน กุรุธรรม
ชาดกว่า ในนครอินทปัฏฏ์ แคว้นกุรุ พระเจ้ากุรุและประชาชนต้ังอยู่ในศีลธรรมจึงมีสุขสมบูรณ์ ส่วนใน
ทันตปุรนคร แคว้นกาลิงคะ เกิดฝนแล้ง จึงเกิดภัย ๓ ประการ คือ ความอดอยาก โรค และการขาด
แคลนอาหารเกิดขึ้นโดยทั่วไป ประชาชนจึงร้องขอให้พระเจ้ากาลิงคะส่งทูตไปขอช้างมงคลพระเจ้ากุรุ 
เพราะพากันคิดว่าเมื่อได้ช้างมงคลมาฝนจะตก พระเจ้ากุรุก็พระราชทานช้างให้ แต่ฝนก็ยังไม่ตกใน
                                                 
 ๑๒๒ขุ.ชา.อ. ๕๖/๒๒๐-๒๒๔. 
 ๑๒๓ขุ.ธ.อ. ๔๐/๒๖๔-๒๗๑. 
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ทันตปุรนคร พระราชาดําริว่าในแคว้นกุรุพระราชาทรงรักษาศีล ๕ ฝนจึงตกเสมอด้วยอานุภาพของศีล 
จึงควรไปขอกุรุธรรมมาดีกว่า จึงโปรดให้นําช้างมงคลไปถวายคืน แล้วให้ทูลขอกุรุธรรม พระเจ้ากุรุก็
โปรดให้จารึกกุรุธรรมลงในพระสุพรรณบัฏ มอบแก่พรามหมณ์ให้นําไปถวาย พระเจ้ากาลิงคะพร้อม
ทั้งประชาชนก็พากันรับกุรุธรรมนั้นมาปฏิบัติ คือต้ังอยู่ในศีล ๕ ฝนก็ตกบริบูรณ์ ภัยทั้งปวงก็สงบ 
บ้านเมืองก็เกิดความผาสุกสมบูรณ์๑๒๖  
 ประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่ หมายถึงประโยชน์ที่เป็นยอดของประโยชน์ทั้งปวง ประโยชน์ปัจจุบัน
และประโยชน์ภายหน้าตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นประโยชน์ที่จํากัดด้วยกาลเวลา เปรียบเหมือนกับว่า
ประโยชน์สําหรับใช้ในวันน้ีเป็นประโยชน์ปัจจุบัน และประโยชน์สําหรับใช้ในวันข้างหน้าเป็นประโยชน์
ภายหน้า จึงยังไม่นับว่าเป็นประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่ ส่วนประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่น้ัน ต้องเป็นประโยชน์ที่เก้ือกูล
ให้เกิดความสุขอย่างย่ิงโดยไม่จํากัดกาลเวลาว่าจะเป็นปัจจุบันหรือภายหน้า พระพุทธเจ้าเมื่อยังมิได้
เสด็จออกผนวช ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรงบริบูรณ์ด้วยประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้า แต่
ก็ทรงเห็นว่าประโยชน์ดังกล่าวเก่ียวกับกาลเวลาที่ล่วงไปอยู่เสมอ ปัจจุบันก็ล่วงไปเป็นอดีต อนาคตก็
จะเลื่อนมาเป็นปัจจุบัน กาลเวลาย่อมล่วงและเลื่อนกันเรื่อย ๆ ไป ชีวิตพร้อมกับประโยชน์ทั้งหลายก็
ล่วงไปเรื่อย ๆ ฉะน้ัน จึงเสด็จออกค้นหาประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่กว่าน้ัน ซึ่งพ้นจากปัจจุบันและภายหน้า 
ไม่อยู่ในอํานาจของความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะให้เกิดความสุขที่จริงแท้แน่นอน ในที่สุดก็ทรง
พบประโยชน์ย่ิงใหญ่เช่นน้ัน คือพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรม๑๒๗ 
 สรุปว่า การคิดเพ่ือทําประโยชน์ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนตามแนวทางต่าง ๆ น้ี ทํา
ให้เกิดความสําเร็จประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และเกิดประโยชน์
ทั้งปัจจุบัน ภายภาคหน้า และประโยชน์อย่างย่ิงใหญ่ตามที่กล่าวแล้ว จึงนับเป็นความคิดเชิงบวกตาม
แนวพุทธธรรมด้วยประการฉะน้ี 

๘. วิธีคิดเพื่อเพิ่มพูนกุศล 
 กุศล แปลว่า ความฉลาด ความเจริญ พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ผู้ที่ฉลาดย่อมทํากุศลกรรม
ทีละน้อย ๆ ในทุก ๆ ขณะ ก็จะสามารถขจัดกิเลสออกไปจากตนได้ ดังปรากฏในพระไตรปิฎก ขุททก
นิกาย คาถาธรรมบท เรื่องพราหมณ์คนหน่ึง ความว่า วันหน่ึง พราหมณ์ออกจากบ้านไปตอนเช้า เห็น
ภิกษุกําลังห่มจีวร ในที่น้ันรกไปด้วยหญ้า ชายจีวรจึงเกลือกกลั้วกับหญ้า ทําให้เปียกนํ้าค้าง พราหมณ์
น้ันจึงคิดว่าเราน่าจะทําให้ที่น้ีปราศจากหญ้า จึงไปเอาจอบมาถางหญ้าบริเวณน้ันจนเตียน วันรุ่งขึ้น 
เมื่อภิกษุยังอยู่ที่น้ัน กําลังห่มจีวร ชายจีวรของภิกษุรูปหน่ึงตกลงไปเป้ือนโคลน พราหมณ์น้ันจึงคิดว่า 
เราน่าจะนําทรายมาเกลี่ย แล้วจึงไปนําทรายมาเกลี่ยบริเวณน้ัน ภายหลังต่อมา ในเวลาก่อนภัตได้มี
แดดจ้า พราหมณ์เห็นภิกษุมีเหง่ือโทรมกาย จึงคิดว่าเราควรสร้างมณฑปในที่น้ี จึงสร้างมณฑปขึ้น รุ่ง
ขึ้นอีกวัน มีฝนตกแต่เช้า พราหมณ์เห็นภิกษุเปียกฝน จึงคิดว่า เราควรสร้างศาลาในที่น้ี แล้วสร้าง
ศาลาขึ้น และคิดต่อว่า บัดน้ีเราจะทําการฉลองศาลา ดังน้ัน จึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประธาน ถวายทานเสร็จภัตกิจแล้ว ถือบาตรพระศาสดาไว้ เพ่ือให้ทรงอนุโมทนา และได้กราบทูลเรื่อง
น้ันทั้งหมด ทรงตรัสว่า “พราหมณ์ ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายทํากุศลอยู่คราวละน้อย ๆ ทุก ๆ ขณะ 
ย่อมนํามลทิน คืออกุศลของตนออก โดยลําดับทีเดียว” แล้วจึงตรัสพระคาถาน้ีว่า “ผู้มีปัญญาพึงกําจัด
                                                 
 ๑๒๖ขุ.ชา.อ. ๕๘/๑๓๙-๑๔๓. 
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มลทินของตนทีละน้อย ๆ ทุก ๆ ขณะโดยลําดับ เหมือนช่างทองเป่าสนิมทอง ฉะน้ัน” เมื่อจบพระ
ธรรมเทศนา พราหมณ์น้ันได้บรรลุโสดาปัตติผล๑๒๘  
 ดังน้ัน ผู้ที่ฉลาดหรือผู้มีปัญญาจึงคิดที่จะทํากุศลกรรมทีละน้อย ๆ ในทุก ๆ ขณะ โดยไม่
เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อน สามารถกระทําได้ต้ังแต่กําลังความคิด กําลังกาย กําลังทรัพย์ เมื่อทําได้
เช่นน้ัน ก็จะสามารถประกอบกุศลกรรมที่ย่ิงใหญ่ขึ้นไปได้โดยลําดับ สามารถขจัดกิเลสออกไปจากใจ
ตนได้ ดังเช่นที่พราหมณ์คนน้ันกระทําให้แก่ภิกษุสงฆ์ ต้ังแต่การดายหญ้า นําทรายมาถม สร้างมณฑป 
สร้างศาลา จนได้รับอานิสงส์คือโสดาปัตติผล ดังน้ี 
 ส่วนการเพ่ิมพูนกุศลน้ัน สามารถกระทําได้ ๑๐ วิธี ซึ่งพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่พราหมณ์ 
ชาวหมู่บ้านสาละ แคว้นโกศล ที่มาทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุให้คนบางพวกไปสู่ทุคติ บางพวกไปสู่สุคติ 
ทรงตรัสตอบว่า พวกที่ประพฤติธรรม คือ กุศลกรรมบท ๑๐ ย่อมไปสู่สุคติ ส่วนพวกท่ีประพฤติอธรรม 
คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ย่อมไปสู่ทุคติ ประกอบด้วย กายทุจริต ๓ วาจาทุจริต ๔ และมโนทุจริต ๓ ซึ่ง
มโนทุจริตเป็นปัจจัยสําคัญในการชักนําให้เกิดวาจาทุจริต และกายทุจริต ๑๐ ประการ ดังน้ี 
  ๑) เป็นคนชอบฆ่าสัตว์ คือ มีจิตใจเห้ียมโหด มีมือเป้ือนเลือด มุ่งแต่เข่นฆ่า ไร้ยางอาย 
ไม่มีความสงสารในหมู่สัตว์ทุกชนิด 
  ๒) เป็นคนชอบลักทรัพย์ คือ ถือเอาทรัพย์เครื่องปลื้มใจไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่า 
ของคนอ่ืนที่เขาไม่ให้ อันเป็นส่วนแห่งขโมยน้ัน 
  ๓) เป็นคนชอบประพฤติผิดในของรักของใคร่ทั้งหลาย คือ ล่วงละเมิดจารีต (ประเวณี) 
ในหญิงที่มีผู้ปกครอง หญิงมีสามี หญิงที่อยู่ในเขตหวงห้าม หรือแม้แต่หญิงที่ชายคล้องพวงมาลัยให้ 
  ๔) เป็นคนชอบพูดเท็จ คือ พูดโกหก 
  ๕) เป็นคนพูดส่อเสียด คือ ชอบพูดให้แตกความสามัคคี  
  ๖) เป็นคนพูดหยาบคาย คือ ชอบพูดคําที่ค่อนขอด หยาบช้า เผ็ดร้อน ทิ่มแทง ใกล้ต่อ
ความโกรธ ไม่เป็นไปเพ่ือให้จิตใจต้ังมั่น 
  ๗) เป็นผู้ชอบพูดเพ้อเจ้อ คือ พูดในเวลาที่ไม่ควร พูดคําไม่จริง พูดไร้ประโยชน์ พูดไม่
เป็นธรรม พูดไม่เป็นวินัย พูดไม่มีหลักฐาน ไม่มีที่อ้างอิง ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ โดย
ไม่เหมาะแก่เวลา 
  ๘) เป็นผู้มากไปด้วยความเพ่งเล็ง เป็นผู้เพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของคนอ่ืนอยากได้เป็นของ
ตน 
  ๙) เป็นผู้มีจิตพยาบาท เป็นผู้มีใจคิดแต่จะประทุษร้าย 
  ๑๐) เป็นผู้มีความเห็นผิด คือ เห็นคลาดเคลื่อนไปว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผล การบูชาไม่มี
ผล การเซ่นสรวงใม่มีผล ผลคือวิบากของกรรมที่ทําดีและช่ัวไม่มี โลกน้ีไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มี
บุญคุณ บิดาไม่มีบุญคุณ พวกสัตว์ที่ผุดเกิดไม่มี ในโลกน้ีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทําให้
แจ้งด้วยความรู้ย่ิงเองแล้วสอนทั้งโลกน้ีและโลกหน้าให้รู้ตาม ไม่มี 
 จากน้ัน ทรงแสดงการประพฤติธรรม คือ กุศลกรรมบท ๑๐ อย่าง ประกอบด้วย กายสุจริต 
๓ วาจาสุจริต ๔ และมโนสุจริต ๓ ซึ่งมโนสุจริต อันประกอบด้วย คิดแต่จะให้และเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล คิด
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เมตตาต่อสัตว์ไม่มีประมาณ และคิดทําความเห็นของตนให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ซึ่งความคิด
ทั้ง ๓ ประการน้ี เป็นความคิดที่จะชักจูงให้เกิดการกระทําที่เป็นกุศลทางกาย และวาจา ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกอย่างสําเร็จแล้วด้วยใจ ซึ่งกุศลกรรมบท มี ๑๐ 
ประการ ดังน้ี  
  ๑) ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่า มีความละอาย ประกอบด้วยความเมตตา เป็นผู้มี
ความเกื้อกูลและอนุเคราะห์สัตว์ทุกจําพวก 
  ๒) ละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ไม่ถือเอาทรัพย์สมบัติทั้งที่อยู่ในบ้านหรือ
อยู่ในป่า ของคนอ่ืนซึ่งเขาไม่ได้ให้ อันเป็นส่วนแห่งการขโมย 
  ๓) ละการประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจากความประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ไม่ละเมิด
จารีต ( ประเวณี) ในหญิงที่มีผู้ปกครอง หญิงมีสามี หญิงที่อยู่ในเขตหวงห้าม หรือแม้แต่หญิงที่ชาย
คล้องพวงมาลัยให้ 
  ๔) ละการกล่าวเท็จ เว้นขาดจากการกล่าวเท็จ  
  ๕) ละคําพูดส่อเสียด เว้นขาดจากคําพูดส่อเสียด คือ เว้นจากคําพูดที่ทําให้แตกความ
สามัคคี 
  ๖) ละคําพูดหยาบ เว้นขาดจากคําพูดหยาบ เป็นผู้พูดแต่คําไม่มีโทษ สบายหู น่ารัก ด่ืม
ดํ่าหัวใจ เป็นภาษาชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ คนส่วนมากชอบใจ  
  ๗) ละคําพูดเพ้อเจ้อ เป็นผู้เว้นขาดจากคําพูดเพ้อเจ้อ พูดเหมาะแก่เวลา พูดคําที่เป็น
จริง พูดคํามีประโยชน์ พูดเป็นธรรม พูดเป็นวินัย พูดแต่คําที่มีหลักฐาน มีที่ อ้างอิง มีที่สิ้นสุด 
ประกอบด้วยประโยชน์ เหมาะแก่เวลา 
  ๘) ไม่เป็นผู้มากไปด้วยความเพ่งเล็ง คือไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของผู้อ่ืน 
  ๙) ไม่เป็นผู้มีจิตพยาบาท ไม่เป็นผู้มีจิตคิดประทุษร้าย มีจิตคิดเมตตา 
  ๑๐) เป็นผู้มีความเห็นถูกต้อง คือเห็นว่า ทานท่ีให้แล้วมีผล การบูชามีผล การเซ่นสรวง
มีผล ผลคือวิบากของกรรมที่ทําดีและทําช่ัวมี โลกน้ีมี โลกหน้ามี มารดามีบุญคุณ บิดามีบุญคุณ พวก
สัตว์ที่ผุดเกิดมี ในโลกน้ีสมณพรามหณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ ทําให้แจ้งด้วยความรู้ย่ิงเองแล้วสอนโลก
น้ีและโลกหน้าให้รู้ตามมี 
 ต่อจากน้ัน ทรงแสดงอานิสงส์ของประพฤติธรรมทั้ง ๑๐ ประการว่า หากปรารถนาไปเกิด
เป็นกษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี เทพ และพรหมก็สามารถเป็นได้ รวมทั้งปรารถนาการบรรลุธรรม
ช้ันสูง คือ วิมุติ ก็เป็นไปได้ด้วย๑๒๙ ดังน้ัน บุคคลผู้ฉลาดจึงสามารถกําหนดอนาคตของตนเองได้ตาม
ปรารถนา ด้วยการคิดที่เป็นกุศล และการกระทํากุศลที่พระพุทธเจ้าทรงแนะไว้ 
 สรุปว่า การคิดเพ่ือเพ่ิมพูนกุศล เป็นวิธีคิดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้คิดและทําทีละน้อย 
ในทุกโอกาสที่สามารถทําได้ ก็จะสามารถละอกุศลออกจากจิตใจได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่
ชีวิต ส่วนวิธีการ คือ การเว้นอกุศลกรรมบท ๑๐ กระทําแต่กุศลกรรมบท ๑๐ โดยเร่ิมต้นที่มโนสุจริต 
หรือการคิดที่เป็นกุศล ๓ ประการ แล้วการคิดที่สุจริต ก็จะชักนําให้เกิดการกระทําทางกายและวาจาท่ี
สุจริต การคิดเพ่ือเพ่ิมพูนกุศล จึงนับเป็นความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมด้วยประการฉะน้ี 
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๙. วิธีคิดเพื่อเพิ่มพูนบุญ 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุญ เป็นช่ือของความสุข วิธีคิดเพ่ือเพ่ิมพูนบุญจึงเป็นวิธีคิดเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสุข พุทธศาสนามีหลักการแยบคายในการฝึกฝนจิตให้ได้รับความสุขและความเจริญ บุคคลใดก็
ตามที่ต้องการอิฏฐารมณ์สี่ คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และไม่อยากได้อนิฏฐารมณ์สี่ คือ เสื่อมลาภ 
เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ บุคคลน้ันต้องฝึกหัดคิดเพ่ิมพูนบุญกุศลตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ทุกวัน ฝึกจน
จิตคล่องแคล่วสามารถเพ่ิมพูนบุญกุศลได้โดยอัตโนมัติ 
 บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ หมายถึง การกระทําที่ทําให้เกิดความสุขและความเจริญ เป็นบุญกิริยา
ของบุคคลผู้ปรารถนาความสุขความเจริญ ต้องการหนีทุกข์ ไม่ต้องการความเสื่อม บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
แท้จริงก็คือไตรสิกขา แต่ทว่าท่านอธิบายขยายความเรื่องทานให้ละเอียดย่ิงขึ้น จัดว่าเป็นกรอบ
ความคิดเพ่ือเพ่ิมพูนบุญด้วยปัญญา ที่ได้ผลมาก ได้อานิสงส์มาก ทําให้ทั้งตนเองและผู้อ่ืนมีความสุข 
รวมทั้งเป็นที่รักของผู้อ่ืน ประกอบด้วย 
  ๑) การให้ทาน ตามปกติหมายถึงการให้สิ่งของ แต่พระพุทธศาสนามิได้สอนว่า การ
ทําบุญด้วยทรัพย์สินจํานวนมากจะได้บุญมาก แต่ให้หลักการว่า กําลังบุญของทานจะขึ้นกับเจตนาของ
การให้ ความเหมาะสมของวัตถุที่ให้ รวมทั้งต้องให้ตามความเหมาะสม ให้ตามสมควรแก่ฐานะ ให้ตาม
ควรแก่เหตุปัจจัย กลับเป็นการอุดหนุนบุญให้เพ่ิมพูนทวีขึ้น การทําทานที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุเป็นสื่อ 
สามารถกระทําได้ทุกวัน เช่น การย้ิมแย้มแจ่มใสให้กัน การโอภาปราศรัยด้วยอัธยาศัยอันงาม การ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันด้วยแรงกาย การให้ความรู้ การให้อภัย การให้เวลา การให้ความเอาใจใส่ การเอา
ใจเขามาใส่ใจเรา เป็นต้น เหล่าน้ีเป็นการกระทําที่ทําให้ตนและผู้อ่ืนมีความสุข 
  ๒) การรักษาศีล โดยปริยัติ คือ ศีลเป็นข้อ ๆ แต่โดยสภาวธรรม คือ การมีสติรู้ตัวอยู่
เสมอเมื่อทํา พูด คิด โดยไม่มีการเบียดเบียน เมื่อไม่มีจิตคิดเบียดเบียน ตนเองก็ไม่ต้องสะดุ้งหวาดกลัว 
มีความสุขอันเกิดจากการไม่เบียดเบียน สัตว์ร่วมโลกอ่ืนก็พลอยได้รับสุขและความปลอดภัยจากการไม่
เบียดเบียน การรักษาศีลจึงนับเป็นทานชนิดหน่ึง 
  ๓) การเจริญสมาธิภาวนา หมายถึง การเจริญสมาธิตามแนวปฏิบัติ ช่วยให้มีจิตใจที่สงบ
เย็น มั่นคง แน่วแน่ เป็นจิตที่ผ่องใส ทําให้เกิดปีติและความสุข 
  ๔) การอ่อนน้อมถ่อมตน หมายถึง การให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ ต่อผู้ทรงคุณธรรม ต่อผู้
มีพระคุณ รวมท้ังการเคารพต่อธรรมชาติ นับเป็นทานอย่างหน่ึง ช่วยให้มีจิตใจอ่อนโยนและมีความสุข 
  ๕ )  การขวนขวาย ช่วยทํ า กิจของผู้ อ่ื น  การ ทํา บุญด้วยการลงแรง เ ป็นทาน 
พระพุทธศาสนาถือว่าได้อานิสงส์มากกว่าการทําบุญด้วยทรัพย์สินเงินทองเสียอีก เช่น ไปช่วย
ทํากับข้าวเล้ียงพระเลี้ยงคนในงานบวช หรือ ประเพณีลงแขกช่วยกันเก่ียวข้าว เป็นต้น เป็นการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันทางสังคม ทําให้คนในสังคมเกิดความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกัน 
ก่อให้เกิดความสามัคคีในสังคม ตนเองก็มีความสุข สังคมก็มีความสุข 
  ๖) การให้ส่วนบุญ เป็นการอุทิศส่วนบุญหลังการทําบุญเป็นทานให้แก่สรรพสัตว์ ก็จะ
ช่วยให้มีจิตใจประกอบด้วยเมตตาอย่างไม่มีประมาณ ขยายให้ละเอียดออกไปก็เช่น การให้โอกาสผู้อ่ืน
ได้ทําความดี การส่งเสริมคนดีให้มีตําแหน่งหน้าที่ เป็นต้น ก็จะช่วยให้สังคมมีสัติสุขเพ่ิมมากขึ้น 
  ๗) การอนุโมทนาบุญ หมายถึง การมีมุทิตาจิต ยินดีที่ผู้อ่ืนกําลังทําความดี ยินดีที่ผู้อ่ืน
กําลังมีความสุข เมื่อขยายกว้างออกไปการอนุโมทนาบุญสามารถขยายผลไปได้กับการกระทําด้วย
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แรงกาย แรงใจ แรงความคิด ของผู้ที่กําลังใช้แรงงาน การเห็นคุณค่าของการงานที่ทําด้วยมือเป็น
มุทิตาจิตอย่างหน่ึง ผู้ที่ทํางานติดดินโดยไม่เก่ียงงอนถือว่ามีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ เขากําลังใช้
ปัญญาของเขาปฏิบัติงานไปพร้อมกับการปฏิบัติธรรม ดังที่ท่านพุทธทาสเรียกว่า การปฏิบัติงานคือ
การปฏิบัติธรรม 
  ๘) บุญอันสําเร็จด้วยการแสดงธรรม การแสดงธรรมหรือการให้ธรรมะเป็นทาน 
พระพุทธศาสนาถือว่ามีอานิสงส์สูง เพราะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้ 
  ๙) บุญอันสําเร็จด้วยการฟังธรรม การฟังธรรมอย่างต้ังใจย่อมได้บุญ คือ เป็นการพัฒนา
ปัญญา กล่าวคือ ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน หรือได้ฟังมาแล้วทําให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้น อันเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต เมื่อฟังธรรมแล้วทําให้มีโอกาสกระทําสิ่งดี ๆ ที่ไม่เคยมีในตน หรือที่มีอยู่
แล้วให้เจริญย่ิงขึ้น 
  ๑๐) ทําความเห็นให้ตรง คือการทําความเห็นให้ถูกต้อง เช่น ผลกรรมดีกรรมช่ัวมีจริง 
บิดามารดามีคุณ เป็นต้น เมื่อมีความเห็นถูกต้อง ก็จะมีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและผู้ อ่ืน รวมท้ังใช้ได้ในบุญกิริยาวัตถุทุกอย่าง เพราะทําบุญใด ๆ จะมีผลมากได้ก็ด้วย
ความเห็นตรงน่ันเอง๑๓๐ 
 สรุปว่า วิธีคิดเพ่ือเพ่ิมพูนบุญกุศล เป็นวิธีโยนิโสมนสิการที่พระพุทธศาสนาทรงสอนให้ คิด
เว้นช่ัว คิดทําดี และทําความเห็นให้ตรง ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พบแต่ความสุข
ความเจริญ เพ่ิมพูนบุญกุศลย่ิงขึ้น จนถึงการสิ้นทุกข์ได้ จึงนับเป็นความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนา
อีกรูปแบบหน่ึง 

๑๐. วิธีคิดเพื่อให้เห็นประโยชน์ในสิ่งไร้ประโยชน์ 
 พระพุทธศาสนาสอนให้มองสิ่งทั้งปวงในแง่ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน ถึงแม้บาง
เรื่องบุคคลอ่ืนจะมองว่าเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ แต่ผู้ที่มีโยนิโสมนสิการก็สามารถมองเห็นประโยชน์จากสิ่ง
ที่ผู้อ่ืนมองว่าไม่มีประโยชน์ได้ 
  ๑ พิจารณาถึงความตาย คนทั่วไปมองเห็นความตายเป็นเรื่องน่ากลัว คิดแล้วหดหู่ เศร้า
หมอง หมดอาลัยตายอยาก จนไม่อยากจะคิดถึง แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดถึงความตายทุกลม
หายใจเข้าออก เพ่ือที่จะได้ไม่ประมาทในชีวิต ถ้าคนเราคิดว่า จะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ ก็จะเร่งความเพียร
ทํากิจหน้าที่ที่ควรทํา การคิดถึงความตายในลักษณะน้ีจึงสร้างประโยชน์ให้แก่ตนและผู้อ่ืน ดังพุทธ
ภาษิตที่ตรัสว่า “พึงทําความเพียรเสียในวันน้ีทีเดียว ใครเล่าจะรู้ ว่าความตายจักมีในวันพรุ่งน้ี 
เพราะว่า ความผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่น้ัน ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย”๑๓๑ 
  ๒ เมื่อถูกนินทา ให้คิดดูว่าเราเป็นจริงตามที่เขานินทาหรือไม่ ถ้าเป็นจริงตามที่เขานินทา 
ก็ไม่ควรจะโกรธเขา แต่ควรจะทําให้เขาเลิกพูดเช่นน้ันเก่ียวกับเราเสีย ด้วยการปฏิบัติเสียใหม่ไม่ให้
เป็นไปตามที่เขานินทา ยอมรับคํานินทามาเป็นคําเตือนให้พ้นจากการปฏิบัติไม่เหมาะไม่ควร แต่ถ้า

                                                 
๑๓๐ที.ปา.อ. ๑๖/๒๙๗-๒๙๘. 
๑๓๑ม.อุ. ๒๓/๕๒๗/๑๙๘. 



๑๐๒ 
 

เมื่อถูกนินทาแล้ว พิจารณาการปฏิบัติของตนแล้วเห็นว่ามิได้เป็นจริงตามคํานินทา ก็สามารถจะช่วยใจ
ตนเองให้พ้นจากความเดือดร้อนด้วยอารมณ์โกรธหรือเสียใจน้อยใจได้๑๓๒ 
  ๓ พิจารณาคําด่าว่าหรือนินทา เมื่อเราถูกด่าหรือถูกนินทา ให้นําคําเหล่าน้ันมาพิจารณา
ว่าเป็นจริงตามน้ันหรือไม่ ถ้าเป็นจริง ก็ถือว่าเป็นการเตือน แล้วเร่งปรับปรุงตัวเอง ให้พ้นจากคําด่าคํา
นินทานั้น ถ้าไม่จริงก็ไม่ต้องเดือดร้อน เพราะถ้าเดือดร้อนก็เท่ากับเอาสิ่งสกปรกเน่าเหม็นมาใส่ตนเอง 
เป็นต้น 
  ๔ พิจารณาต่อถ้อยคําทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ภิกษุควรทําใจ
ให้หนักแน่นและควบคุมจิตมิให้แปรปรวนต่อถ้อยคําของบุคคลที่กล่าวในทางตําหนิและชมเชย ทั้งที่
ถูกเวลาและไม่ถูกเวลา จริงหรือไม่จริง อ่อนหวานหรือหยาบคาย มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ มี
เมตตาหรือมีโทสะ และให้คิดว่า เราจักไม่เปล่งวาจาที่ช่ัว จักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ อยู่
อย่างเป็นผู้มีเมตตาจิต ไม่มีโทสะอยู่ภายใน เราจักแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลน้ัน และเราจักแผ่เมตตาจิต
อันไพบูลย์ ใหญ่ย่ิง หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท ไปตลอดโลก ทุกทิศทุกทาง และควรทําใจ
ให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน อากาศ แม่นํ้า ถุงหนัง แม้จะมีคนเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะของตน ก็ไม่ควร
โกรธเคือง จึงจะได้ช่ือว่าทําตามคําสอนของพระองค์ ก็จะทําให้เกิดประโยชน์และความสุขสิ้นกาล
นาน๑๓๓ 
 สรุปรวมความว่า การคิดเพ่ือสร้างประโยชน์ มีเน้ือหาของการคิดอยู่ที่ การคิดละความช่ัว 
การคิดทําความดี การคิดพ่ึงตนเอง และการคิดให้เกิดประโยชน์ 
 

๓.๓.๕ สรุปกรอบความคิดเชิงบวกที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
 ความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก มีวิธีคิดหลายรูปแบบ แต่หาก
จัดตามเน้ือหาของการคิด สามารถจัดลงในฐานการคิด ๔ ฐาน คือ  
  ๑ การคิดบนฐานความจริง 
  ๒ การคิดแสวงหาความจริง 
  ๓ การคิดแก้ปัญหา 
  ๔ การคิดสร้างประโยชน์ 
 สรุปว่า เน้ือหาความคิดเชิงบวกที่ปรากฏในพระไตรปิฎก แสดงให้เห็นเป็นภาพได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๑๓๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, หัดคิดเชิงบวก, (กรุงเทพมหานคร : 
เม็ดทราย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๖. 
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ภาพท่ี ๓.๑ เนื้อหาความคดิเชิงบวกทีป่รากฏในพระไตรปิฎก 
 

 

คิดบนฐานความจริง คิดหาความจริง คิดแก้ปัญหา คิดสร้างประโยชน์ 

คิดแบบอริยสัจ 

คิดแบบกาลาม
สูตร 

คิดแบบสืบสาว
เหตุปัจจัย 

คิดละอาสวะ 

คิดเห็นประโยชน์ 

คิดแบบเห็นคุณ
โทษและทางออก 

คิดขัดเกลากิเลส 

คิดแบบอนุมาน 

คิดแบบ
อรรถสัมพันธ์ 

คิดเพ่ิมพูนบุญ 

คิดสร้างอัตถะ ๓×๒ 

คิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ ควบคุมความคิด 

คิดแบบสามัญ
ลักษณ์ 

คิดแบบอยู่กับ
ปัจจุบัน 

คิดแบบเห็นคุณค่า
แท้คุณค่าเทียม 

คิดเพ่ือความสําเร็จ

คิดพ่ึงตนเอง 

คิดเพ่ิมพูนกุศล 



๑๐๔ 
 

๓.๔  การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม	
 การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม เป็นกระบวนการพัฒนาความคิดเพ่ือให้
เกิดปัญญาที่เป็น สัมมาทิฏฐิ และเป็นสัมมาสังกัปปะ เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตที่
ถูกต้อง ที่มีผลเป็นความสุข ซึ่งมีปัจจัยทั้งวิธีการบริหารจัดการความคิด วิธีการคิด และ การเสริมสร้าง
ความคิด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

๓.๔.๑  วิธีบริหารจัดการความคิด 
 การบริหารจัดการความคิด พบใน ทเวธาวิตักสูตร๑๓๔ ว่าด้วยความตรึกสองทาง ความโดย
ย่อมีดังน้ี 
 พระผู้มีพระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงสอนภิกษุทั้งหลายถึงการจัดการกับ
ความคิดที่เกิดขึ้น โดยยกตัวอย่างวิธีที่พระองค์ปฏิบัติในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ว่า ทรงเริ่มต้ังความ
เพียรตลอด ๖ ปี วิตกทั้งหลายมีเนกขัมมวิตกเป็นต้น ได้ไหลท่วมท้น เหมือนห้วงแม่นํ้าใหญ่ไหลล้น
ตลิ่งฉะน้ัน และวิตกทั้งหลายมีกามวิตกเป็นต้นก็เกิดขึ้นรวดเร็ว เพราะความหลงลืมสติ ตัดทิ้งวาระ
แห่งกุศล กลายเป็นวาระแล่นไปในอกุศลเองต้ังอยู่ พระโพธิสัตว์ทรงดําริว่า  

  ก็วิตกทั้งหลาย มีกามวิตกเป็นต้นน้ีของเรา ได้ตัดรอนวาระแห่งกุศลต้ังอยู่ 
เอาละ เราจักแบ่งวิตกเหล่าน้ีให้เป็นสองส่วน และ (ทรงดําริ) ว่า จะจําแนกวิตก 
มีกามวิตกเป็นต้นฝ่ายอกุศลเป็นส่วนหน่ึง (จําแนก) เนกขัมมวิตกเป็นต้น ฝ่าย
กุศลเป็นส่วนหน่ึง ลําดับน้ัน เราจักข่มวิตกที่มาจากฝ่ายอกุศลไว้ เหมือนสะกด
งูเห่าด้วยมนต์แล้วบีบคอ และเหมือนเหยียบศัตรูที่คอแล้วรวบตัวไว้ฉะน้ัน เรา
จักไม่ให้อกุศลวิตกน้ันเจริญ เราจักยังวิตกที่มาจากฝ่ายกุศลให้เจริญรวดเร็ว 
เหมือนเมฆในฤดูฝน และเหมือนกล้าต้นสาละงอกงามในพ้ืนที่ที่ดีฉะน้ัน๑๓๕ 
 

 ตรัสต่อว่า ภิกษุทั้งหลาย เราน้ันไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเด่ียวอยู่อย่างน้ี กามวิตก
...พยาบาทวิตก...วิหิงสาวิตก ย่อมเกิดขึ้นแก่เรา เราย่อมทราบชัดอย่างน้ีว่า กามวิตก ฯลฯ น้ีเกิดขึ้นแก่
เราแล้วแล ก็แต่ว่ามันเป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนบ้าง เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง เป็นไปเพ่ือ
เบียดเบียนตนและผู้อ่ืนทั้งสองบ้าง ทําให้ปัญญาดับ ก่อให้เกิดความคับแค้น ไม่เป็นไปเพ่ือพระนิพพาน 
ภ. เมื่อเราพิจารณาแล้วเห็นว่ามันเป็นเช่นน้ัน มันก็ถึงความดับสูญไป ภ. เรานั้นแล ละเสีย บรรเทาเสีย 
ซึ่งกามวิตก ฯลฯ ที่เกิดขึ้นแล้ว ๆ ทําให้มันหมดสิ้นไป๑๓๖ 
 ต่อจากน้ันพระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธี ละ บรรเทาอกุศลวิตก และวิธีน้อมให้กุศลวิตกเจริญ
ขึ้น ดังน้ี 

  ภิกษุทั้งหลาย ภ. ย่ิงตรึก ย่ิงตรองถึงวิตกใด ๆ มาก เธอก็มีใจน้อมไปข้าง
วิตกน้ัน ๆ คือ ย่ิงตรองถึงกามวิตกมาก เธอก็ละทิ้งกามวิตกเสีย มาทําอยู่แต่
กามวิตกให้มาก จิตของเธอก็น้อมไปเพ่ือกามวิตก ภ. ย่ิงตรองถึงพยาบาทวิตก
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มาก เธอก็ละทิ้งอัพยาบาทวิตกเสีย มาทําอยู่แต่พยาบาทวิตกให้มาก จิตของเธอ
น้ันก็น้อมไปเพ่ือพยาบาทวิตก ภ. ย่ิงตรองถึงวิหิงสาวิตกมาก เธอก็ละทิ้ง 
อวิหิงสาวิตกเสีย มาทําอยู่แต่วิหิงสาวิตกให้มาก จิตของเธอน้ันก็น้อมไปเพ่ือ
วิหิงสาวิตก ภ. เหมือนในฤดูใบไม้ร่วง เดือนท้ายแห่งฤดู คนเล้ียงโคต้องคอย
ระวังโคท้ังหลายในที่คับคั่งด้วยข้าวกล้า เขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายไปจากท่ีน้ัน ๆ 
ก้ันไว้ ห้ามไว้ ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร ? ภ. เพราะคนเลี้ยงโคมองเห็นการฆ่า การ
ถูกจํา การเสียทรัพย์ การถูกติเตียน เพราะโคท้ังหลายเป็นต้นเหตุ เราก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ได้แลเห็นโทษ ความเลวทราม ความเศร้าหมอง ของอกุศลธรรม
ทั้งหลาย และเห็นอานิสงส์ในการออกจากกาม อันเป็นฝ่ายแห่งความผ่องแผ้ว
ของกุศลธรรมทั้งหลาย๑๓๗ 
 

 พระพุทธเจ้าทรงแสดงต่อไปว่า กุศลวิตกน้ีตรึกตรองนานเท่าใดก็ไม่มีโทษ แต่การตรึกตรอง
นานเกินไปทําให้ร่างกายเหน็ดเหน่ือย เมื่อร่างกายเหน็ดเหน่ือยจิตก็ฟุ้งซ่าน เมื่อจิตฟุ้งซ่าน จิตก็ห่าง
จากสมาธิ จึงทรงทําสมาธิเพ่ือไม่ให้จิตฟุ้งซ่าน 
 ตรัสต่อไปถึงการที่ทรงมีความเพียร ต้ังสติมั่น มีกายสงบระงับ มีจิตต้ังมั่นมีอารมณ์เป็นหน่ึง
เข้าฌานที่ ๑ จนถึงฌานที่ ๔ ; ระลึกชาติได้ในยามแรก ; ได้จุตูปปาตญาณ (ญาณเห็นความตายความ
เกิดของสัตว์) หรือทิพยจักษุ ในยามกลาง ; ได้อาสวักขยญาณ (ญาณอันทําอาสวะให้สิ้น) รู้อริยสัจ ๔ 
ตามเป็นจริง รู้จักอาสวะ เหตุเกิดอาสวะ ความดับอาสวะ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ ตาม
เป็นจริงในยามสุดท้ายแห่งราตรี 
 ทรงเปรียบมารเหมือนผู้คิดร้ายปิดทางดีเปิดทางไม่ดีให้หมู่เน้ือไปสู่ความพินาศและเปรียบ
พระตถาคตเหมือนผู้มุ่งดีที่ปิดทางร้ายเปิดทางดีให้เน้ือเดินทางไปสู่ความเจริญ จัดว่าได้ทรงทําหน้าที่
ของศาสดาแล้ว ตรัสว่า “น่ันโคนไม้ น่ันเรือนว่าง เธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจ อย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้
เดือดร้อนในภายหลัง น้ีเป็นคําพร่ําสอนของเราแก่เธอทั้งหลาย”๑๓๘  
 จากข้อความในพระสูตรน้ี พระพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าถึงการจัดการกับความคิด ๒ ฝ่ายของ
พระองค์เองเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งก็คือยังเป็นบุคคลธรรมดาแต่เพราะมีปัญญามากจากการ
สั่งสมบารมีมาอย่างยาวนาน จึงสามารถจัดการกับความคิดได้ด้วยพระองค์เอง ซึ่งบุคคลทั่วไปก็อาจใช้
วิธีการที่พระองค์ทรงสอนนํามาจัดการกับความคิดของตนเพ่ือให้เกิดสําเร็จประโยชน์ โดยมีวิธีการดังน้ี 
 ๑. การจัดการกับความคิด คือ ต้องรู้จักแยกแยะตัวความคิดโดยพิจารณาถึงคุณและโทษ
ของความคิดน้ัน ซึ่งโดยปกติความคิดของคนโดยทั่วไปมี ๒ ส่วน คือ ความคิดฝ่ายช่ัว หรือ อกุศลวิตก 
และความคิดฝ่ายดี หรือ กุศลวิตก ทั้งสองส่วนน้ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน เมื่อความคิดฝ่ายหน่ึงเกิดขึ้นอีก
ฝ่ายหน่ึงก็จะดับไป แต่ความคิดฝ่ายช่ัวมักเกิดขึ้นแทนที่ความคิดฝ่ายดีเสมอเพราะคนเรามักเผลอสติ 
เพราะฉะน้ัน องค์ธรรมที่สําคัญในการจัดการกับความคิด ก็คือ สติ ที่ช่วยให้ไม่เผลอเลอ สัมปชัญญะ 
ความรู้ตัวว่ากําลังคิด วิริยะ ความเพียรพยายามละความคิดฝ่ายช่ัวเจริญความคิดฝ่ายดี สมาธิ คือ
ความต้ังใจมั่นที่ช่วยไม่ให้ความคิดฟุ้งซ่าน ส่วนปัญญาทําหน้าที่พิจารณาเห็นคุณโทษของความคิด เมื่อ
                                                 

๑๓๗ม.มู. ๑๘/๒๕๒/๒๐๕-๒๐๖. 
๑๓๘ม.มู. ๑๘/๒๕๑-๒๕๕/๒๐๕-๒๑๒. 



๑๐๖ 
 

เห็นเป็นอกุศลก็ละ ก็บรรเทา ถ้าเห็นว่าเป็นกุศลก็ทําให้เจริญขึ้น และกุศลวิตกน้ีคิดนานเพียงใดก็ไม่มี
โทษ แต่ถ้าคิดนานเกินไปจิตก็ฟุ้งซ่าน จึงต้องทําสมาธิเพ่ือไม่ให้จิตฟุ้งซ่าน เพราะฉะน้ัน องค์ธรรมที่ใช้
ในการบริหารจัดการความคิด คือ สติ สัมปชัญญะ วิริยะ สมาธิ และปัญญา 
 ๒. ธรรมชาติของจิตน้อมไปได้ เมื่อคิดเรื่องใดมาก จิตก็น้อมไปฝ่ายน้ัน ทั้งฝ่ายช่ัวและฝ่ายดี 
แต่ความคิดฝ่ายช่ัวที่เกิดขึ้นมักเป็นไปตามความคุ้นเคยหรือเคยชิน เพราะฉะนั้น จึงต้องคอยระวัง และ
ต้องใช้กําลังมากกว่าปกติในการห้ามไว้ ข่มไว้ เพราะมักเป็นสิ่งที่ชอบใจ เช่น การชอบด่ืมสุรา บางครั้ง
จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของสุรา หรือคิดถึงความเดือดร้อนของครอบครัว หรือใช้การหัน
เหความคิดเข้าช่วย จึงละได้ เป็นต้น 
 ๔. ในพระสูตรน้ีพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์เป็นเพียงผู้ช้ีทางในฐานะศาสดา ส่วนสาวกผู้มี
ศรัทธาต้องปฏิบัติเอง 
 ๕. ประโยชน์ของการรู้จักบริหารจัดการความคิด ได้แก่ ช่วยให้เกิดปัญญาที่ใช้ดับทุกข์ได้  
 สรุปว่า องค์ธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการความคิดในพระพุทธศาสนา มี ๕ ประการ คือ 
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา เขียนเป็นภาพให้เห็นได้ง่าย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๓.๒ กระบวนการเกิดของความคดิเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 
 

๓.๔.๒ วิธีคิดที่เป็นกําลังให้เกิดความคิดเชิงบวก 
ธรรมอันเป็นกําลังในพระพุทธศาสนา เรียกว่า พละ ๕ “ซึ่งทําให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคง

ดํารงอยู่ได้ในสัมปยุตตธรรมทั้งหลายอย่างไม่หว่ันไหว อันเป็นธรรมที่เป็นปฏิปักษ์จะเข้าครอบงําไม่ได้ 
เป็นเคร่ืองเก้ือหนุนแก่อริยมรรค จัดอยู่ในจําพวกโพธิปักขิยธรรม มี ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
ปัญญา”๑๓๙ และกําลังทั้ง ๕ น้ีมีปรากฏใน วิตถตสูตร ว่าด้วยกําลัง ๕ หรือ พละ ๕ พระพุทธเจ้าตรัส
สั่งสอนภิกษุทั้งหลายว่า 

 กําลัง ๕ ประการเป็นไฉน คือ กําลังคือศรัทธา ๑ กําลังคอืวิริยะ ๑ 
กําลังคือสติ ๑ กําลังคือสมาธิ ๑ กําลังคือปัญญา ๑  

                                                 
๑๓๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ ประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๓-

๒๖๔. 
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๑๐๗ 
 

 ก็กําลังคือศรัทธาเป็นไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีศรัทธา ย่อม
เช่ือพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึง
พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควร
ฝึก ไม่มีผู้อ่ืนย่ิงกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว 
เป็นผู้จําแนกธรรม น้ีเรียกว่า กําลังคือศรัทธา 
 ก็กําลังคือวิริยะเป็นไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ปรารภความ
เพียร เพ่ือละอกุศลธรรมทั้งหลาย เพ่ือยังกุศลให้ถึงพร้อม เป็นผู้มีกําลัง มีความ
บากบ่ันมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย น้ีเรียกว่า กําลังคือวิริยะ 
 ก็กําลังคือสติเป็นไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วย
สติและปัญญาเคร่ืองรักษาตน ระลึก ระลึกตามแม้สิ่งที่ทําแม้คําที่พูดไว้นานได้ น้ี
เรียกว่า กําลังคือสติ 
 ก็กําลังคือสมาธิเป็นไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวก
อยู่ เพราะวิตกวิจารสงบไป บรรลุทุติยฌานอันเป็นความผ่องใสแห่งจิตในภายใน 
เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ เพราะปีติสิ้น
ไป เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่
พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข บรรลุ
จตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อน ๆ 
ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธ์ิอยู่ น้ีเรียกว่า กําลังคือสมาธิ 
 ก็กําลังคือปัญญาเป็นไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีปัญญา 
ประกอบด้วยปัญญาที่หย่ังถึงความเกิดและความดับ เป็นอริยะ ชําแรกกิเลสเป็น
เครื่องให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบ น้ีเรียกว่า กําลังคือปัญญา๑๔๐ 
 
น้ีคือธรรมที่เป็นกําลัง ซึ่งทั้งพละ ๕ และ อินทรีย์ ๕ น้ันต่างก็ประกอบด้วยองค์ธรรม ๕ 

ประการเช่นเดียวกันเพียงแต่ “อินทรีย์ ๕ ถ้ามีกําลังขึ้นก็จัดเป็นพละ ๕ ซึ่งต้องอาศัยการฝึกถึงจะมี
กําลัง”๑๔๑ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกตรัสถึงพละ ๕ และ
อินทรีย์ ๕ ดังน้ี “ธรรมแต่ละหมวดน้ี แม้จะมีข้อธรรมที่ซ้ํากันบ้าง แต่ก็มีความลุ่มลึกย่ิงขึ้นไปเป็น
ลําดับ เหมือนเด็กเรียนเลขมัธยม ๑ พอขึ้นมัธยม ๒ ก็ต้องเรียนเลขซ้ําอีก และก็ต้องเรียนซ้ําอีกในช้ัน
สูงขึ้นไป แต่ความยากง่ายก็เพ่ิมขึ้น ในธรรมปฏิบัติก็เช่นกัน แม้ข้อธรรมจะซ้ํากัน แต่ก็มีความลุ่มลึก 
ความละเอียดอ่อน เพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ”๑๔๒ 

                                                 
๑๔๐องฺ.ปญฺจก. ๓๖/๑๔/๒๐-๒๑. 
๑๔๑พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), บทอบรมกรรมฐานหลักสูตร ๑๕ วัน, (กรุงเทพมหานคร : ชวน

พิมพ์ ๕๐, ๒๕๕๔), หน้า ๑๙๕. 
๑๔๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, ธรรมาภิธาน เล่ม ๒, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, 

(นครปฐม : สาละพิมพการ, ๒๕๕๖), หน้า ๑๐๐๐. 



๑๐๘ 
 

 พละ ๕ น้ี หากนํามาใช้กับความคิดก็ทําให้เกิดกําลัง เช่น ศรัทธา ถ้าเป็นความเช่ือที่ถูกต้อง
ก็เป็นกําลังมีศรัทธาในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นต้น วิริยะ ถ้าเป็นวิริยะที่คิดละช่ัวทําดี
ก็เป็นกําลัง สติ ถ้าเป็นสติในการละความคิดช่ัวเจริญความคิดดีก็เป็นกําลัง สมาธิ ถ้ามีจิตต้ังมั่นในการ
ทําความดีก็เป็นกําลัง และ ปัญญา คือความรู้จริงก็เป็นกําลัง “ปัญญาคือตัวความรู้น้ีเป็นประการ
สําคัญ บางทีก็พูดคู่กับกับความเห็นว่าความรู้ความเห็น ถ้ามีความรู้ถูกต้อง ความเห็นถูกต้อง การ
ปฏิบัติก็ถูกต้อง ศรัทธาคือความเช่ือก็ถูกต้อง ความเพียรก็ถูกต้อง ถูกต้องกันมาโดยลําดับ แต่ถ้า
ความรู้ผิด ความเห็นผิด ความเช่ือก็ผิด เพราะฉะนั้น ปัญญาน้ีจึงเท่ากับต้นหนเรือ หรือเป็นบุคคลผู้นํา
เรือเป็นนายเรือที่จะทําให้เรือว่ิงไปในทิศทางถูกต้อง ปัญญาก็เป็นผู้นําตนให้ดําเนินไปในทางที่ถูกต้อง
เหมือนอย่างน้ัน เพราะฉะนั้น จึงควรอบรมปัญญา คือ ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องน้ีให้บังเกิดขึ้น ให้มี
กําลังเหนือความรู้ผิดเห็นผิด”๑๔๓ 

ดังน้ัน การอบรมอินทรีย์ ๕ ให้กลายเป็นพละ ๕ ก็จะเป็นกําลังในการขับเคลื่อนความคิดให้
คิดไปในทางบวก ในพระพุทธศาสนาเรียกว่า สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ หรือคิดถูกต้อง 
 ในการอบรมอินทรีย์ให้เป็นพละน้ี ในวิสุทธิมรรคท่านอธิบายไว้ว่า ต้องมีปทัฏฐาน หรือเหตุ
ใกล้ให้เกิด ดังน้ี 
 สัทธา มีโสตาปัตติยังคะมีธรรมมสวนะเป็นต้น เป็นปทัฏฐาน หรือ การคบสัตบุรุษ การได้ฟัง
ธรรมจากสัตบุรุษ การมีโยนิโสมนสิการ และมีการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรม เป็นต้น 
 วิริยะ มีสังเวชเป็นปทัฏฐาน ได้แก่ “แรงเร่ง แรงกระตุ้น หรือพลังที่ปลุกเร้า หมายถึง แรง
กระตุ้นเร้าเตือนใจ ให้ได้คิดหรือสํานึกขึ้นมาได้ ให้คิดถึงธรรมหรือตระหนักถึงความจริงความดีงามอัน
ทําให้ต่ืนหรือถอนตัวขึ้นมากจากความเพลิดเพลิน ความหลงระเริงปล่อยตัวมัวเมา หรือความประมาท 
แล้วหันเหไปเร่งทําความเพียรทําการที่ตระหนักรู้ว่าจะพึงทําด้วยความไม่ประมาทต่อไป”๑๔๔ 
 สติ มีสติปัฏฐานมีกายเป็นต้น เป็นปทัฏฐาน 

สมาธิ มีความสุข เป็นปทัฏฐาน๑๔๕ 
ปัญญา มีสมาธิ เป็นปทัฏฐาน๑๔๖ 

 เพราะฉะน้ัน การพัฒนาอินทรีย์ให้กลายเป็นพละ ก็ต้องสร้างเหตุปทัฏฐานหรือเหตุใกล้ให้
เกิดให้ถูกต้องตามที่อธิบายมาในวิสุทธิมรรคน้ี เมื่อองค์ธรรมเหล่าน้ีเกิดขึ้นแล้ว ก็จะทําหน้าที่ที่ตาม
กําลังของตนและหนุนเน่ืององค์ธรรมอ่ืนให้เกิดขึ้นและหนุนเน่ืองต่อกันไป ท่านกล่าวว่า “หมวดธรรม
เหล่าน้ีก็เหมือนอย่างเป็นลูกโซ่ที่เก่ียวโยงกัน หรือว่าเป็นขั้นบันไดที่สืบต่อกันขึ้นไปอาศัยกัน ผู้ขึ้น
บันไดความจริงก็ไม่ต้องนับขั้นบันไดว่ามีก่ีขั้น ถ้ามุ่งการปฏิบัติ ก็เป็นแต่เพียงทําความเข้าใจน้อมเข้ามา
ที่ตน พิจารณาดูที่ตน กําหนดอบรมธรรมเหล่าน้ีให้มีขึ้นที่ตน เหมือนอย่างขึ้นบันได หน้าที่ก็มีว่าเดิน
ขึ้นไปโดยลําดับ และเมื่อขึ้นไปโดยลําดับ การข้ึนก็สะดวก”๑๔๗ 

                                                 
๑๔๓สมเด็จพระญาณสังวร, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๐๒๑-๑๐๒๒. 
๑๔๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ ประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒๔. 
๑๔๕มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑, พิม์คร้ังท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๗๒-๗๕. 
๑๔๖มหามกุฏราชวิทยาลัย, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๕.  
๑๔๗สมเด็จพระญาณสังวร, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๑๘-๑๐๑๙. 



๑๐๙ 
 

 สรุปได้ว่า วิธีคิดที่เป็นกําลังขับเคลื่อนให้เกิดความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
พละ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา และวิธีคิดเชิงบวกเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องสร้างเหตุ
ใกล้ให้เกิด คือ ศรัทธา ต้องสร้างเหตุใกล้ให้เกิดคือ การคบสัตบุรุษ การได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษ การมี
โยนิโสมนสิการ และมีการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรม วิริยะ ต้องสร้างเหตุใกล้ให้เกิดคือ สังเวช 
หรือแรงกระตุ้นภายในจิตใจให้เร่งทําความเพียร สติ ต้องสร้างเหตุใกล้ให้เกิด คือ การฝึกสติอยู่กับฐาน
กาย เวทนา จิต ธรรม สมาธิ ต้องสร้างเหตุใกล้ให้เกิดคือ ความสุขที่เกิดจากสมาธิ และ ปัญญา ต้อง
สร้างเหตุใกล้ให้เกิดคือ สมาธิ 
 

๓.๔.๓ กระบวนการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก 
 ในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า ปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ หรือ ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง มี ๒ ประการ คือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ ซึ่งปัจจัยทั้ง ๒ ประการน้ีเป็น
อุปการะธรรมที่ทําให้เกิดความคิดเชิงบวก ดังน้ี 
 ๑. ปรโตโฆสะ ต้องทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร มี ๒ ประเภท คือ บุคคลและสภาพแวดล้อม 
บุคคลผู้ทําหน้าที่ถ่ายทอดความคิดเชิงบวก ต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถทําหน้าที่
ปรโตโฆสะที่ดีมีคุณภาพสูง มีคําเรียกเฉพาะว่า กัลยาณมิตร ตามปกติกัลยาณมิตรจะทําหน้าที่เป็น
ผลดีประสบความสําเร็จแห่งปรโตโฆสะได้ ต้องสามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เล่าเรียน หรือผู้รับ
การฝึกสอนอบรม จึงเรียกวิธีเรียนรู้ในข้อน้ีว่า วิธีการแห่งศรัทธา๑๔๘ ส่วนสภาพแวดล้อมก็ได้แก่การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวก เช่น ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารมวลชน การโฆษณา การเรียนรู้ การ
เลียนแบบจากแหล่งต่าง ๆ ภายนอก หรือการสร้างปัจจัยทางสังคมให้เอ้ือต่อการคิดบวก เช่น การยก
ย่องคนทําดี เป็นต้น 
 ปรโตโฆสะน้ีเป็นปัจจัยสําคัญในการสําเร็จประโยชน์แห่งผู้เรียนหรือผู้ได้รับการถ่ายทอด 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายนอก เราไม่เล็งเห็นเหตุอ่ืนแม้อย่างหน่ึง ที่
เป็นไปเพ่ือประโยชน์อย่างใหญ่ เหมือนความเป็นผู้มีมิตรดีน้ีเลย ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นผู้มีมิตรดี 
ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์อย่างใหญ่”๑๔๙ 
 ๒. โยนิโสมนสิการ เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลท่ีเกิดจากการได้รับสารที่เป็นประโยชน์
จากปรโตโฆสะทําให้มีความคิดเป็นบวก พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุ
ภายใน เราไม่เล็งเห็นเหตุอ่ืนแม้อย่างหน่ึง ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์อย่างใหญ่ เหมือนการใส่ใจโดยแยบ
คายน้ีเลย ภิกษุทั้งหลาย การใส่ใจโดยแยบคาย ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์อย่างใหญ่”๑๕๐ 
 การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า มีการคิดใน ๔ ฐาน คือ 
   ๑) การคิดบนฐานความจริง 
   ๒) การคิดแสวงหาความจริง 
   ๓) การคิดแก้ปัญหา  
   ๔) การคิดสร้างประโยชน์ 
                                                 

๑๔๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๘. 
๑๔๙องฺ.เอก. ๓๒/๑๑๒/๑๓๕. 
๑๕๐องฺ.เอก. ๓๒/๑๐๘/๑๓๔. 



๑๑๐ 
 

 การคิดทั้ง ๔ ลักษณะน้ี คือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นกระบวนการภายในตัว
บุคคลที่ทําให้เกิดปัญญา การเกิดปัญญาในตัวบุคคลในทางพุทธศาสนาสามารถเกิดได้ ๓ ทาง คือ 
  ๑. สุตมยปัญญา ปัญญาอันเกิดจากการฟัง ได้แก่ การได้รับการสั่งสอน แนะนํา การ
ถ่ายทอด การโฆษณา คําบอกเล่า ข่าวสาร คําช้ีแจงอธิบายจากผู้อ่ืน ตลอดจนการเรียนรู้ เลียนแบบ
จากแหล่งต่าง ๆ ภายนอก หรืออิทธิพลจากภายนอก หรืออาจเรียกว่า ปัจจัยทางสังคม พระพุทธเจ้า
ทรงสอนว่าให้รู้จักเลือกรับฟังแล้ว การฟังธรรมตามกลาล หรือการรับรู้รับฟังแต่สิ่งที่มีประโยชน์ เป็น
มงคลของชีวิต๑๕๑  
  ดังเช่น องคุลิมาล ได้ฟังพระดํารัสสั้น ๆ จากพระพุทธเจ้าก็เกิดดวงตาเห็นธรรม ทิ้งอาวุธ
แล้วขอบวช หรือกรณีของสารีบุตรปริพาชก ได้ฟังธรรมสั้น ๆ จากพระอัสสชิว่า “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่
เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่าน้ัน และความดับแห่งธรรมเหล่าน้ัน พระมหาสมณะมี
ปกติตรัสอย่างนี้”๑๕๒ ได้ฟังธรรมเพียงเท่าน้ี สารีบุตรปริพาชกเกิดดวงตาเห็นธรรม น่ีก็เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงการได้ฟังธรรมจากกัลยาณมิตรแล้วนํามาประมวล ประกอบกับเป็นผู้ได้ฟังมามาก จึงมี
ความรู้มาก มีปัญญามาก จึงบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว 
  หรือที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่องนายเพชฌฆาตเคราแดงว่า นายตัมพทาฐิกะ ซึ่งมี
ตําแหน่งเป็นเพชฌฆาตมีเคราแดง ตลอดระยะเวลา ๕๕ ปี ได้ประหารโจรไปหลายพันคน พอแก่ตัว
ทําต่อไม่ไหวจึงถูกปลด วันหน่ึงพระสารีบุตรออกจากสมาบัติ เห็นว่าไปโปรดนายตัมพทาฐิกะ จักได้
สมบัติใหญ่ จึงห่มจีวร ถือบาตร แสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนของเขาน้ัน นายเพฌชฆาตเห็นพระเถระ
แล้วเกิดความเลื่อมใส และคิดว่าวันน้ีจะทําบุญด้วยการถวายยาคูเจือนํ้านมแก่พระเถระ ครั้นพระ
เถระได้รับและฉันเสร็จแล้ว เริ่มอนุโมทนาแก่เขา เขาไม่อาจกระทําจิตของตนให้ไปตามธรรมเทศนา
ของพระเถระได้ พระเถระจึงถามว่า “อุบาสก เหตุไร ท่านจึงไม่อาจทําจิตให้ไปตามธรรมเทศนาได้” 
เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าทํากรรมหยาบช้ามานาน มนุษย์เป็นอันมากถูกข้าพเจ้าฆ่าตาย ข้าพเจ้ามัวระลึก
ถึงกรรมของตนอยู่ จึงไม่อาจทําจิตให้ไปตามเทศนาของพระผู้เป็นเจ้าได้” พระเถระคิดว่า เราจักชักจูง
จิตใจผู้น้ี จึงพูดว่า “ท่านได้กระทําเอง หรือถูกคนอื่นให้กระทํา” เขาตอบว่า “พระราชาสั่งให้ทํา” 
พระเถระจึงกล่าวว่า “เมื่อเป็นเช่นน้ัน อกุศลจะมีแก่ท่านได้อย่างไร” เขาเป็นคนมีปัญญาทึบ ถูกพระ
เถระกล่าวอย่างน้ัน มีความสําคัญว่า “อกุศลไม่มีแก่เรา” จึงเกิดความปลอดโปร่งใจ จึงกล่าวว่า "ท่าน
ผู้เจริญ ถ้ากระน้ัน ขอท่านจงกล่าวธรรมเถิด” อุบาสกน้ัน เมื่อพระเถระทําอนุโมทนาอยู่ มีจิต มี
อารมณ์เป็นหน่ึง ฟังธรรมอยู่ จนบรรลุโสดาปัตติมรรค เมื่อพระเถระกระทําอนุโมทนาแล้วหลีกไป 
ระหว่างที่ตามส่งพระเถระเขาได้ถูกแม่โคขวิดที่อกทํากาละแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ช้ันดุสิต พระพุทธเจ้า
ตรัสสรุปว่า “ภิกษุทั้งหลาย บุรุษน้ันได้กัลยาณมิตร เขาได้ฟังธรรมเทศนาของสารีบุตร ยังอนุโลมญาณ
ให้บังเกิดแล้ว เคลื่อนจากโลกน้ีแล้ว บังเกิดในวิมานดุสิต” ภิกษุทูลถามว่า “พระเจ้าข้า ธรรมดา
อนุโมทนากถาไม่มีกําลัง บุรุษน้ันกระทําอกุศลไว้มาก เขายังคุณวิเศษให้บังเกิดด้วยเหตุเท่าน้ันอย่างไร
ได้ ?” พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอย่าถือประมาณแห่งธรรมที่เราแสดงแล้วว่า 
น้อยหรือมาก เพราะว่า แม้วาจาคําเดียวที่อาศัยประโยชน์ประเสริฐแท้” แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า 

                                                 
๑๕๑ขุ.ขุ. ๓๙/๖/๑๑๖. 
๑๕๒วิ.มหา. ๖/๖๕/๗๑. 



๑๑๑ 
 

“หากวาจาแม้ต้ังพัน ไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ไซร้ บทที่เป็นประโยชน์บทเดียว ซึ่งบุคคลฟัง
แล้วสงบระงับได้ ประเสริฐกว่า”๑๕๓ 
  ๒. จินตามยปัญญา ปัญญาอันเกิดจากการคิดพิจารณา เป็นปัญญาที่สืบแต่โยนิโส
มนสิการที่ต้ังขึ้นในตนเอง มีปรากฏในพระไตรปิฎก ดังน้ี 
 พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์ ประทับอยู่ชีวกัมพวัน ทรงปรารภพระ
จุลลปันถกเถระ ความว่า ในอดีตกาล ทารกคนหน่ึงได้กําเนิดในตระกูลเศรษฐีของเมืองพาราณสี ครั้น
เจริญวัยก็ได้รับสืบทอดตําแหน่ง มีช่ือว่า จุลลกเศรษฐี เป็นผู้ฉลาด ทํานายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ วัน
หน่ึง จุลกเศรษฐีเดินทางไปเฝ้าพระราชา ระหว่างทางเห็นซากหนูตายตัวหน่ึงอยู่ข้างถนน คํานวน
นักขัตฤกษ์ในขณะนั้นแล้วกล่าวว่า “กุลบุตรผู้มีดวงตาคือปัญญา อาจจะเอาหนูตัวน้ีไปกระทําการเลี้ยง
ดูภรรยา และประกอบการงานได้” จังหวะน้ันมีชายผู้ยากไร้ช่ือว่า จูฬันเตวาสิก ได้ยินคําของเศรษฐี
แล้วคิดว่า “ท่านเศรษฐีน้ี ไม่รู้จริง จักไม่พูด” ดังน้ีแล้วจึงคิดว่าจะเอาซากหนูไปทําอะไรดี จึงเอาหนูไป
ขายท่ีตลาดเพ่ือเป็นอาหารแมว ได้เงินมา ๑ กากณึก จึงนําเงินน้ันซื้อนํ้าอ้อย แล้วเอานํ้าไปหม้อหน่ึง 
เจอกับพวกเก็บดอกไม้มาจากป่า จึงให้คนเหล่าน้ันด่ืมนํ้าอ้อยแล้วให้ด่ืมนํ้ากระบวยหน่ึง พวกคนเก็บ
ดอกไม้จึงให้ดอกไม้คนละกํามือแก่เขาเพ่ือเป็นการตอบแทนน้ําใจ เขาจึงเอาไปขาย วันรุ่งขึ้น เขาก็เอา
ค่าดอกไม้น้ันซื้อนํ้าอ้อยและน้ําด่ืมหม้อหน่ึงไปยังสวนดอกไม้ พวกช่างดอกไม้ได้ให้ดอกไม้ที่เก็บไปแล้ว
ครึ่งกอแก่เขา เขาจึงนําดอกไม้ไปขาย ได้เงิน ๘ กหาปนะ ในวันที่มีฝนและลมแรงวันหน่ึง ก่ิงไม้ ใบไม้ 
ถูกลมพัดตกลงในอุทยานของพระเจ้าพรหมทัตเป็นอันมาก คนเฝ้าอุทยานหมดปัญญาที่จะนําไปทิ้ง 
เขาจึงกล่าวกับคนเฝ้าอุทยานว่า “ถ้าท่านให้ก่ิงไม้ใบไม้น้ีแก่เรา เราจักนําทั้งหมดออกไปจากอุทยาน
น้ี” คนเฝ้าอุทยานจึงกล่าวว่า “ท่านเอาไปเถอะ” เขาจึงไปยังสนามเด็กเล่น ให้เด็ก ๆ ด่ืมน้ําอ้อย แล้ว
วานเด็ก ๆ ช่วยขนก่ิงไม้ ใบไม้ ครู่เดียวทั้งหมดก็ไปกองที่ประตูอุทยาน ในเวลาน้ัน ช่างหม้อหลวง
กําลังหาฟืนเพ่ือเผาภาชนะดินของหลวง เห็นใบไม้และกิ่งไม้ที่ประตูอุทยานจึงขอซื้อ วันน้ัน จูฬันเตวาสิก
ได้ทรัพย์ ๑๖ กหาปณะ และภาชนะ ๕ อย่าง มีตุ่ม เป็นต้น เมื่อมีทรัพย์ ๒๔ กหาปณะจูฬันเตวาสิกจึง
คิดว่า “เราควรจะต้ังตุ่มนํ้า ๑ ตุ่ม ไว้ที่ประตูเมือง เพ่ือบริการนํ้าด่ืมแก่คนหาบหญ้า ๕๐๐ คน เพ่ือดับ
กระหาย” เมื่อคนท้ังหลายได้รับนํ้าใจน้ันจึงพากันกล่าวว่า “สหาย ท่านมีอุปการะมากแก่พวกเรา 
พวกเราจะทําอะไรแก่ท่านได้บ้าง” จูฬันเตวาสิกจึงกล่าวว่า “เมื่อมีงานเกิดขึ้นแก่เรา ขอท่านทั้งหลาย
จงมาช่วยเราเถิด” แล้วเขาก็เที่ยวไปข้างโน้นข้างน้ี ได้ทําความสนิทสนมโดยความเป็นมิตรกับผู้ทํางาน
ทั้งทางบกทางนํ้า คนทํางานทางบกบอกแก่เขาว่า “พรุ่งน้ีพ่อค้าม้าจะพาม้า ๕๐๐ ตัวมายังเมืองน้ี” 
เขาได้ฟังแล้วจึงกล่าวกับคนหาบหญ้าว่า “วันน้ี ท่านจงให้หญ้าแก่เราคนละกํา และเมื่อเรายังไม่ได้ขาย
หญ้า ท่านทั้งหลายอย่าเพ่ิงขายหญ้าของตน" คนหาบหญ้าทั้งหมดต่างรับคํา พากันนําหญ้าคนละกํา
มือมาไว้ที่ประตูบ้านของเขา พ่อค้าม้าหาอาหารให้แก่ม้าไม่ได้ จึงให้ทรัพย์ ๑,๐๐๐ แก่จูฬันเตวาสิก 
แล้วนําหญ้าน้ันไป 
 ผ่านไปอีก ๒-๓ วัน คนทํางานทางน้ํามาบอกแก่จูฬันเตวาสิกว่า “เรือใหญ่มาจอดท่ีท่าแล้ว” 
เขาจึงคิดว่า เราน่าจะเอาเงิน ๘ กหาปณะไปเช่ารถ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลาย แล้วไปที่ท่าเรือวางท่า
เป็นพ่อค้าใหญ่ ให้แหวนวงหน่ึงเป็นค่ามัดจําสินค้าแก่นายเรือ จากนั้นมานั่งพักในที่ไม่ไกลจากเรือนัก 

                                                 
๑๕๓ขุ.ธ.อ. ๔๑/๓๔๖-๓๕๑. 
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โดยส่ังแก่คนทั้งหลายว่า “เมื่อพ่อค้าจากที่อ่ืนมา พวกท่านจงบอกประวิงเวลาไว้ ๓ ครั้ง” พ่อค้าใน
เมืองพาราณสีประมาณ ๑๐๐ คน ได้ข่าวว่ามีเรือสินค้าเข้ามา จึงพากันจะไปซื้อ แต่พอไปถึงนายเรือ
กล่าวว่า “พวกท่านมาช้าไป พ่อค้าใหญ่ที่พักอยู่ตรงโน้นมัดจําไปหมดแล้ว” เหล่าพ่อค้าจึงไปหาจูฬันเต
วาสิก แต่โดนบริวารกันไว้ถึง ๓ ครั้ง กว่าจะได้พบกับจูฬันเตวาสิก แล้วทั้งหมดก็เจรจาตกลงการค้ากัน 
โดยพ่อค้าทั้ง ๑๐๐ คน มอบทรัพย์ให้แก่จูฬันเตวาสิกคนละ ๑,๐๐๐ เพ่ือจองสินค้าบนเรือ แล้วจ่าย
ทรัพย์อีกคนละ ๑.๐๐๐ เพ่ือซื้อสินค้าทั้งหมด ในการค้าขายคราวน้ัน จูฬันเตวาสิกได้ทรัพย์ 
๒๐๐,๐๐๐ กลับเมืองพาราณสี คิดว่า “เราควรเป็นคนกตัญญู” จึงได้นําเงิน ๑๐๐,๐๐๐ ไปมอบแก่จุล
ลกเศรษฐี จุลลกเศรษฐีจึงถามว่า “ท่านไปทําอะไรมาจึงได้ทรัพย์มากขนาดน้ี” จูฬันเตวาสิกตอบว่า 
“ข้าพเจ้าทําตามที่ท่านบอก จึงได้ทรัพย์จํานวนมากภายใน ๔ เดือนเท่าน้ัน” แล้วบอกเรื่องราวทั้งหมด
ต้ังแต่หนูตายเป็นต้นไป จุลลกเศรษฐีได้ฟังเรื่องราวแล้วคิดว่า “เด็กหนุ่มคนนี้มีความเฉลียวฉลาด ขยัน
อุตสาหะ เป็นคนดีมีนํ้าใจ มีมิตรมาก เราน่าจะได้เขาไว้เป็นลูกเขย” จึงรับทรัพย์น้ันไว้ให้แก่บุตรสาว
ของตน แล้วให้บุตรสาวแต่งงานกับจูฬันเตวาสิก จนกระทั่งเมื่อจุลลกเศรษฐีสิ้นไปแล้ว จูฬันเตวาสิกจึง
ได้ครอบครองสมบัติทั้งหมด ได้ช่ือว่า เป็นเศรษฐีใหญ่ในนครพาราณสีน้ัน จูฬันเตวาสิกในกาลน้ัน ได้
เป็นพระจุลลปันถกเถระในปัจจุบันน้ี ส่วนจุลลกเศรษฐีในกาลน้ัน ได้เป็นเรา ตถาคต  
  ครั้นจบพระธรรมเทศนาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงตรัสพระคาถาน้ีว่า “บุคคลผู้มีปัญญารู้จัก
ใคร่ครวญ ย่อมต้ังตนได้ด้วยทรัพย์อันเป็นต้นทุนแม้มีประมาณน้อย เหมือนคนก่อกองไฟน้อย ๆ ให้
เป็นกองใหญ่ฉะน้ัน”๑๕๔ 
  สรุปได้ว่า ผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ ซึ่งในปัจจุบันก็มีตัวอย่างให้เห็น ในขณะท่ีคนทั่วไป
มองขยะว่าเป็นปัญหา แต่นายสมไทย วงษ์เจริญ มองว่า “ขยะคือทองคํา”๑๕๕ เขามองเห็นว่าขยะมีค่า 
ขายได้ แล้วค่อย ๆ เก็บค่อย ๆ สะสมเริ่มต้นด้วยทุนเพียงเล็กน้อย จนกลายเป็นมหาเศรษฐี การให้
คุณค่าในทุกสิ่ง การเห็นคุณค่าในทุกสิ่ง แม้เรื่องความทุกข์ มองให้เห็นความจริงก็จะเกิดปัญญา
สามารถดับทุกข์ได้ เพราะความทุกข์เกิดที่ไหน ความดับทุกข์ก็อยู่ที่น้ัน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ถ้า
ไม่มีทุกข์ ก็ไม่มีพระพุทธเจ้า”๑๕๖  
  ๓. ภาวนามยปัญญา หมายถึง ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติบําเพ็ญ ซึ่งเป็นปัญญาที่สืบแต่
ปัญญาสองอย่างแรกนั้น แล้วหมั่นมนสิการในประดาสภาวะธรรมเหล่าน้ัน๑๕๗ ซึ่งมีปรากฏใน
พระไตรปิฎก ดังน้ี 
  เรื่องภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ความว่า ภิกษุรูปหน่ึง ได้ยินว่า มีภิกษุประมาณ ๖๐ รูปไปปฏิบัติ
กัมมัฏฐานที่หมู่บ้านมาติกคาม แคว้นโกศล แล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด เพราะมารดาของ
หัวหน้าหมู่บ้านช่ือ มาติกมาตา เป็นผู้รู้วาระจิตคน เมื่อภิกษุต้องการจะฉันสิ่งใดนางก็จัดหามาได้ตาม
ต้องการท้ังสิ้น เมื่อภิกษุทั้งหมดได้ฉันอาหารที่สบาย จิตก็เป็นสมาธิ เจริญวิปัสสนา ไม่ช้าก็บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย  
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  ภิกษุรูปน้ันจึงขอกัมมัฏฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลลาเดินทางไปยังหมู่บ้านมาติก
คาม เมื่อถึงหมู่บ้านแล้ว นางมาติกมาตาก็จัดหาที่พักให้ และเมื่อพระเถระคิดประสงค์สิ่งใดนางก็จัดหา
มาให้ได้ตามต้องการทั้งหมดโดยไม่ต้องบอก พระเถระจึงรู้ว่านางรู้วาระจิตคน จนเกิดความกลัวว่า 
คนเรามีทั้งคิดดี และคิดไม่ดี หากตนคิดไม่ดีนางก็จะล่วงรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอาย จึงหนีกลับไปเฝ้า
พระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลเหตุการณ์ให้ทรงทราบ เมื่อทรงทราบแล้ว ตรัสสอนว่า "เธอจงรักษาจิตของ
เธอน่ันแหละ ธรรมดาจิตน้ีบุคคลรักษาได้ยาก เธอจงข่มจิตของเธอไว้ให้ได้ อย่าคิดถึงอารมณ์อะไร ๆ 
อย่างอ่ืน ธรรมดาจิตอันบุคคลข่มได้ยาก" พระศาสดาคร้ันประทานโอวาทแก่ภิกษุน้ันแล้ว จึงทรงส่งไป
ด้วยพระดํารัสว่า “ไปเถิด ภิกษุ เธออย่าคิดอะไร ๆ อย่างอ่ืน จงอยู่ในที่น้ันน่ันแหละ” ภิกษุน้ันจึงกลับ
ไปสู่มาติกคามอีก คราวน้ีเมื่อปฏิบัติกัมมัฏฐานก็ทําตามพระโอวาทคือไม่มีการส่งจิตออกนอกเลย ฝ่าย
มหาอุบาสิกา เมื่อตรวจดูด้วยทิพยจักษุ แล้วกําหนดรู้ด้วยญาณของตนว่า บัดน้ี ภิกษุน้ันได้รับโอวาท
แล้วจึงกลับมาอีก จึงจัดอาหารอันสบายถวายแก่พระเถระนั้น พระเถระนั้นได้ฉันอาหารอันสบายเพียง 
๒-๓ วันเท่าน้ันก็ได้บรรลุพระอรหัต๑๕๘ 
  อีกตัวอย่างหนึ่ง เรื่องพระจิตตหัตถเถระ ความว่า กุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีคนหน่ึง ตาม
หาโคตัวผู้ที่หายเข้าไปในป่า กว่าจะเจอก็เที่ยง เกิดความคิดจึงคิดว่า ในสํานักของพระผู้เป็นเจ้า
ทั้งหลายคงมีอาหาร จึงเข้าไปสู่สํานัก ภิกษุเหล่าน้ันหลังจากฉันแล้วมีอาหารเหลืออยู่ในถาด เห็นว่า
เขากําลังหิวจึงกล่าวเชิญให้เขากินอาหารน้ัน หลังจากกินอ่ิมแล้วเขาคิดว่า ตนทํางานตลอดวันตลอด
คืนยังไม่เคยได้อาหารรสเลิศขนาดน้ีมาก่อน จึงคิดว่าจะเป็นคฤหัสถ์อยู่ทําไมบวชดีกว่า แล้วขอบวช 
ภิกษุทั้งหลายก็อนุญาต เมื่อบวชได้ ๒-๓ วัน ได้ฉันอาหารที่ดี ร่างกายก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ ก็เกิดความ
เบ่ือคิดว่าเราจะไปเที่ยวขออาหารเขาอยู่ทําไม สึกดีกว่า เมื่อกลับไปอยู่บ้านไม่ก่ีวันร่างกายก็ซูบผอมจึง
คิดว่า เราจะมาจมปลักอยู่ทําไม บวชดีกว่า กลับไปกลับมาเป็นเช่นน้ีอยู่ ๖ ครั้ง ภิกษุทั้งหลายจึงขนาน
นามท่านว่า “จิตตหัตถเถระ” ในครั้งที่ ๗ หลังกลับจากทํานาแล้ว คิดว่าจะไปบวชอีก เข้าไปในห้อง
เพ่ือจะหยิบผ้ากาสาวะของตน เห็นภรรยาของตนกําลังนอนหลับ ผ้าที่หล่อนนุ่งหลุดลุ่ย นํ้าลายไหล 
กรนเสียงดัง ปากอ้า กัดฟัน เขาเห็นหล่อนเหมือนซากศพกําลังขึ้นอืด จึงฉวยผ้ากาสาวะแล้วเดินไปบ่น
ไปว่า “ร่างกายน้ีไม่เที่ยง เป็นทุกข์” บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ไปหาภิกษุทั้งหลายเพ่ือขอบวชอีก ภิกษุ
เหล่าน้ันก็อนุญาตให้บวช เพียง ๒-๓ วันเท่าน้ัน ท่านก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ภิกษุ
ทั้งหลายสงสัยว่าคราวน้ีทําไมอยู่ได้หลายวันไม่สึกอีก พระเถระตอบว่า “กระผมไปแล้วในเวลาที่มี
ความเก่ียวข้องดอกขอรับ ความเกี่ยวข้องน้ัน กระผมตัดได้แล้ว ต่อไปนี้ กระผมไม่ไปอีกแล้ว” พวก
เหล่าภิกษุคิดว่าพระเถระอวดอุตริว่าบรรลุพระอรหัต จึงไปฟ้องพระพุทธเจ้า พระศาสดาตรัสว่า 
“อย่างน้ัน ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราได้ทําการไปและการมาในเวลาไม่รู้พระสัทธรรม ในเวลาที่ตนยัง
มีจิตไม่มั่นคง บัดน้ี บุตรของเราน่ันละบุญและบาปได้แล้ว” แล้วตรัสพระคาถาว่า “ปัญญาย่อมไม่
บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคง ไม่รู้แจ้งซึ่งพระสัทธรรม มีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอย ภัย (ความกลัว) ย่อม
ไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบมีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบ ละบุญและบาปได้ ต่ืนอยู่”๑๕๙

 

                                                 
๑๕๘ขุ.ธ.อ. ๔๐/๒๙๐-๒๙๗. 
๑๕๙ขุ.ธ.อ. ๔๐/๓๐๗-๓๐๙. 



๑๑๔ 
 

 ทั้งหมดที่ยกมาน้ีคือที่มาของการเกิดปัญญาในพระพุทธศาสนาที่สามารถเกิดได้ ๓ ทาง คือ 
สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา ซึ่งเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะสามารถกําจัดทุกข์
ได้ 
 
๓.๕  ประโยชน์ของความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม	
 ประโยชน์ของความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม คือ ความสุข ประโยชน์และความสุข
ในทางพุทธธรรมเป็นสิ่งที่เก่ียวโยงกันหรือเป็นเรื่องเดียวกันแต่ท่านใช้คําต่างกัน ตามพุทธธรรมท่าน
สอนแต่ความจริงที่มีประโยชน์ ความจริงไม่มีประโยชน์ท่านไม่สอน ประโยชน์คือแก้ทุกข์แก้ปัญหาได้
จึงเรียกว่ามีประโยชน์ แก้ทุกข์แก้ปัญหาได้คือให้ผลเป็นความสุข  

เพราะฉะน้ัน ผู้ที่มีความคิดเชิงบวกหรือมีโยนิโสมนสิการ สามารถจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างมากมายเพราะรู้ถึงการประกอบเหตุให้ถูกทางของประโยชน์แต่ละอย่าง ได้แก่  
 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม คือรู้จักประกอบธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน อัน
ได้แก่ ๑) อุฏฐานสัมปทา มีความขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ประกอบอาชีพสุจริต มี
ความชํานาญ รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถจัดดําเนินการให้ได้ผลดี ๒) อา
รักขสัมปทา รู้จักรักษา คือ รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์ และผลงานอันตนได้ทําไว้ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม ด้วยกําลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย ๓) กัลยาณมิตต
ตา เลือกคบคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักกําหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนา ศึกษาเย่ียงอย่างท่านผู้ทรง
คุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ๔) สมชีวิตา มีความเป็นอยู่เหมาะสม คือ รู้จักกําหนดรายได้และ
รายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดี มิให้ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้ 
 เมื่อประกอบเหตุดังกล่าวได้ถูกต้อง ทําให้ได้รับประโยชน์ในปัจจุบัน ๕ ประการ คือ การมี
ทรัพย์ การมีวิชาความรู้ การได้ยศ การมีสัมพันธภาพท่ีดี และมีความผาสุกคือความไม่มีโรค การได้
สมบัติ ๕ ประการน้ีจะเป็นฐานให้ชีวิตคนเรามีความมั่นคง นับเป็นชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขแล้ว 
 ส่วนผู้ที่ประสงค์ประโยชน์ย่ิงกว่าขึ้นไปอีก คือประโยชน์ภายหน้าก็สามารถกระทําตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยการสร้างเหตุให้ถูกต้องกับการได้ประโยชน์ในภายหน้า ๔ ประการคือ ๑) 
สัทธาสัมปทา คือเช่ือในสิ่งที่ควรเช่ือ เช่ือในเรื่องความดีความช่ัว เมื่อมีความเช่ือเช่นน้ีก็จะประกอบแต่
กรรมดี ไม่ทํากรรมช่ัว จึงมีแต่ได้ผลดี ๒) สีลสัมปทา คือการไม่คิดเบียดเบียน ทําให้ชีวิตมีความร่มเย็น
เป็นสุข และทําให้สังคมมีความสงบสุขด้วย ๓) จาคสัมปทา ได้แก่การบําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ก็จะ
ทําให้ตนเองและสังคมมีความสงบสุข ๔) ปัญญาสัมปทา โดยรู้จักบาปบุญคุณโทษความดีความช่ัว
ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ สามารถใช้ปัญญาแยกแยะสิ่งเหล่าน้ีได้ ทําให้รู้จักเปรียบเทียบว่าอะไรควร
อะไรไม่ควร รู้จักคุณค่าของบุญหรือคุณงามความดี ทําให้รู้จักเลือกเช่ือในสิ่งที่ควรเช่ือ รู้จักเว้นในสิ่งที่
ควรเว้น ประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติ ทางเกิดประโยชน์ภายหน้า ๔ อย่างน้ี เป็นความดีโดยตรงแล้ว 
คือเป็นบุญเป็นกุศลแล้ว เป็นเหตุสนับสนุนให้ประโยชน์ปัจจุบันมีความมั่นคงถาวร และความดีที่แต่ละ
คนได้ทําไว้ในคราวหน่ึง ๆ เรียกว่าเป็น ปุพเพกตปุญญตา (ความมีบุญที่ทําไว้ก่อน) ย่อมเป็นคุณสมบัติ
ประจําตน ดังเช่น การจะไปสมัครงานท่ีใดก็จะมีการพิจารณาคุณสมบัติประการหนึ่ง จึงเป็นตัวโชค
วาสนาอํานวยประโยชน์ให้ตามที่ต้องการ ในปัจจุบันน้ีคนบรรลุถึงฐานะแห่งประโยชน์ต่าง ๆ กัน 



๑๑๕ 
 

เพราะอํานาจความดีที่ทําไว้แต่ก่อนต่างกัน เมื่อความดีกําลังให้ผลก็เป็นสิริที่หลั่งไหลมาแห่งสมบัติ
ทั้งหลาย แต่เมื่อสิ้นบุญสมบัติทั้งปวงก็สิ้นไป 
 ส่วนผู้ที่ต้องการประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่ก็สามารถประกอบเหตุให้ตรงกับประโยชน์คือ การ
ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ อันมี สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เป็นสององค์ธรรมที่มีอุปการะ
ธรรม คือ โยนิโสมนสิการ ก็สามารถประกอบเหตุจนได้รับประโยชน์อย่างย่ิงใหญ่คือความส้ินทุกข์ได้ 
 จะเห็นได้ว่า โยนิโสมนสิการ สามารถสร้างประโยชน์ได้ถึง ๒ มิติ คือ ๑) มิติของบุคคล 
สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง ประโยชน์ผู้อ่ืน และประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ๒) มิติด้านเวลา 
สามารถอํานวยประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน ภายหน้า และประโยชน์อย่างย่ิงใหญ่ อานุภาพของโยนิโส
มนสิการจึงสามารถอํานวยประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมได้อย่างมหาศาลด้วยเหตุน้ี 
 
๓.๖  สรุปกรอบความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม	
 จากข้อมูลการศึกษาที่เก่ียวกับความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
แล้ว อาจสรุปได้ว่า 
 ความคิดตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็นความคิดเชิงบวกท้ังน้ัน คือ คิดแล้วได้ประโยชน์ 
แก้ปัญหาได้ ทําให้ชีวิตดีขึ้น ชีวิตมีความสุข ส่วนที่มาของความคิดเชิงบวกเริ่มจากคําว่า คิดดี ตาม
หลักพระพุทธศาสนาหมายความว่า คิดดีและคิดถูกต้องด้วย ส่วนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในคํา
สอนของพระพุทธศาสนา คือ คิดแล้ว อกุศลลดลง กุศลเพ่ิมขึ้น หรือพูดง่าย ๆ คือ คิดลดช่ัว เพ่ิมดี 
การคิดลดช่ัวเพ่ิมดีน้ีแหละเรียกว่า คิดเชิงบวก คือ คิดแล้วได้ผลดี คิดแล้วชีวิตดีขึ้น คิดแล้วทําให้ความ
ช่ัวลดลง ความดีเพ่ิมขึ้น น้ีคือนัยที่ผู้วิจัยนํามาเทียบเคียงว่าเป็น ความคิดเชิงบวก เพราะฉะน้ัน 
ความคิดเชิงบวก ถ้าพูดโดยรวมก็คือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการน่ันเอง  
 การคิดแบบโยนิโสมนสิการต้องมีองค์ประกอบ คือ ต้องอาศัยอุปการะธรรม ที่จะมาช่วย
สนับสนุนให้เกิดโยนิโสมนสิการ คือ พละ ๕ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา กล่าวคือ มี
ความเช่ือมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง คิดด้วยวิริยะ คิดอย่างมีสติ คิดอย่างมีสมาธิ คิดแล้วเกิดปัญญา เกิดความ
เข้าใจชัดเจน รู้ตรง รู้แจ้ง รู้ถูก รู้ทั่ว น่ีคือ ความเป็นอุปการะธรรม 
 เพราะฉะนั้น จากกระบวนการคิดดังกล่าว สามารถนํามาแจกแจงเป็นขั้นตอนเพ่ือนําสู่การ
ปฏิบัติได้ อาจแยกได้เป็น ๓ ขั้นตอน คือ 
 ๑ กระบวนการคิด ตามหลักพระพุทธศาสนาคือ เป็นการคิดที่ประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ 
สติ สมาธิ และปัญญา น้ีเรียกว่า กระบวนการคิด หรือ เป็นวิธีการคิด 
 ๒ ฐานของความคิด หรือเน้ือหาของความคิด ก็คือ ต้องคิดบนพ้ืนฐานของความจริง คือ 
เริ่มคิดจากเรื่องที่ จริง และคําว่าจริงในพระพุทธศาสนาต้องหมายถึง “จริงและมีประโยชน์”๑๖๐ ไม่ใช่
จริงแต่ไม่มีประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าใน สีสปาสูตร และใน อภยราชกุมาร
สูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงวาจาที่ทรงตรัสว่า “จริงและมีประโยชน์เท่าน้ันตถาคตจึงกล่าว และเลือก
เวลากล่าว”๑๖๑ น่ีคือสิ่งที่เรียกว่า ฐาน หรือ เน้ือหาของความคิด เพราะ จริง มีทั้งที่ไร้ประโยชน์และมี

                                                 
๑๖๐สํ.ม. ๓๑/๑๗๑๒/๔๔๘. 
๑๖๑ม.ม. ๒๐/๙๔/๑๙๕-๑๙๖. 



๑๑๖ 
 

ประโยชน์ เพราะฉะน้ัน จริงในที่น้ีจํากัดความลงไปว่าเป็น “ความจริงที่มีประโยชน์” ถ้าจริงไร้
ประโยชน์ก็ไม่ต้องไปเสียกับมัน ดังน้ัน ฐานหรือเน้ือหาของความคิดก็คือ เป็นความจริง และเป็นการ
คิดเพ่ือหาความจริง เป็นการคิดแก้ปัญหา เป็นการคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งฐานหรือเน้ือหา
ความคิดก็รวมวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของความคิดไว้ด้วย ถ้าจะแยกให้เห็นชัดเจนอาจจะแยกเป็น
ว่า 
  - ความจริง และ แก้ปัญหา น่ีเป็นฐานหรือเน้ือหาของความคิด 
  - การแสวงหาความจริง และ สร้างประโยชน์ เป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การคิด
แบบพุทธ หรือ การคิดแบบเชิงบวก 
  - ผลลัพท์ของการคิดเชิงบวก ก็คือ ให้ความสุข ซึ่งความสุขเป็นผลที่ได้จากการแก้ปัญหา
แก้ทุกข์ได้น่ันเอง มันจะเช่ือมโยงกันอยู่อย่างน้ี น่ีคือลักษณะของความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนา 
 เพราะฉะน้ัน ประเด็นที่แท้จริงของความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนา คือ เรื่องความจริง 
และความมีประโยชน์หรือความสุขน่ันเอง ในอรรถกถาให้นิยามคําว่าความสุขไว้ว่า “ความสุข คือ
ภาวะที่ปราศจากความทุกข์”๑๖๒ บางคร้ังท่านแสดงด้วยคําหลายคํา เช่น พุทธโอวาทตอนส่งสาวกไป
ประกาศพระศาสนาตรัสว่า “...พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก 
เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เก้ือกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์...”๑๖๓ 
 ความสุขในพระพุทธศาสนามี ๓ ระดับ คือ  
 ๑. ด้านวัตถุ ได้แก่ กามสุข สุขเน่ืองด้วยกาม 
 ๒. ด้านจิตใจ ได้แก่ ฌานสุข หรือ สมาปัติสุข สุขเน่ืองด้วยฌาน หรือสุขเน่ืองด้วยสมาบัติ 
 ๓. วิมุติสุข หรือ นิโรธสมาปัตติสุข สุขเน่ืองด้วยนิโรธสมาบัติ๑๖๔ 
 จะเห็นได้ว่า ความสุขในพระพุทธศาสนาที่เกิดจากความคิดที่ถูกต้องและการปฏิบัติที่
ถูกต้องตามธรรม สามารถนําความสุขมาให้แก่คนเราได้ตามความต้ังใจในการปฏิบัติของแต่ละบุคคล
ต้ังแต่ระดับขั้นต้น คือ ความสุขที่เก่ียวเน่ืองด้วยวัตถุ ความสุขด้านจิตใจ และความสุขสูงสุดคือวิมุตติ
สุข ดังน้ัน ความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนาจึงสามารถมอบความสุขให้แก่บุคคลได้หลายระดับที่
เหนือกว่าความสุขขั้นพ้ืนฐานด้านวัตถุ คือความสุขด้านจิตใจและความสุขสูงสุดที่เรียกว่าวิมุติสุข 
 สรุปความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมให้เห็นเป็นภาพได้ ดังน้ี 
 

                                                 
๑๖๒ม.ม.อ. ๒๐/๒๑๐. 
๑๖๓วิ.มหา. ๖/๓๒/๓๘. 
๑๖๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์คร้ังท่ี ๔๐, (กรุงเทพมหานคร : 

ผลิธัมม์, ๒๕๕๗), หน้า ๑๐๒๕. 



๑๑๗ 
 

 
 
ภาพท่ี ๓.๓ ภาพรวมความคิดเชงิบวกตามแนวพุทธธรรม 
 

สรุปความคิดเชิงบวกแสดงให้เห็นเปน็ภาพเชิงสัมพทัธ์ได้ดังนี ้
 

 
 
ภาพท่ี ๓.๔ วิธีคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 
 
 
 

ศรัทธา

วิริยะ

สติสมาธิ

ปัญญา
การคิด 



๑๑๘ 
 

 
 
ภาพท่ี ๓.๕ เนื้อหาของความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 
 

 
ภาพท่ี ๓.๖ เป้าหมายของความคิดเชิงบวกตามแนวพทุธธรรม 
 
 ซึ่งจะได้นํา วิธีคิด เน้ือหาความคิด และเป้าหมายความคิด ของความคิดเชิงบวกตามแนว
พุทธธรรมไปบูรณาการกับความคิดเชิงบวกของตะวันตกต่อไป 
 
 
 

ฐานความคิด

ความจริง

แสวงหา
ความจริง

แก้ปัญหา

สร้าง
ประโยชน์

เป้าหมายการ
คิด

ความจริง
ประโยชน์

และ
ความสุข



บทที่ ๔  
บูรณาการการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 

 
 ในบทน้ี เป็นการนําความรู้จากการศึกษาเรื่องความคิดเชิงบวกของตะวันตกท่ียังมีข้อจํากัด
ในการนําไปประยุกต์ใช้แต่มีผู้รู้จักอย่างกว้างขวาง นํามาบูรณาการกับความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธ
ธรรม เพ่ือให้ความคิดเชิงบวกมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ดังมีรายละเอียดของเน้ือหาแต่ละประเด็น 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ประเด็นในการบูรณาการ 
 ๒. ความคิดบวกบนฐานความเช่ือมั่น  
 ๓. ความคิดบวกบนฐานความเพียรพยายาม 
 ๔. ความคิดบวกบนฐานความระลึกรู้ตัว 
 ๕. ความคิดบวกบนฐานความแน่วแน่ มุ่งมั่นและชัดเจน 
 ๖. ความคิดบวกบนฐานความรอบคอบและรอบรู้ 
 ๗. การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 ๘. การเสวนากลุ่ม 

๙. สรุปผลบูรณาการการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธรรม 
 
๔.๑  ประเด็นในการบูรณาการ 
 การบูรณาการความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ตามแนวทางของตะวันตก กับ
ความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม สามารถบูรณาการได้ใน ๒ ประเด็น คือ บูรณาการวิธีคิดและ
บูรณาการเน้ือหาความคิด ดังน้ี 
 

๔.๑.๑ บูรณาการวิธีคิด  
จากการศึกษาการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ของตะวันตกแล้ว

พบว่า มีวิธีคิด ๕ ประการ คือ มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความพยายาม มีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส่วนการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมมีวิธีคิด ๕ 
ประการเช่นกัน คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ดังน้ัน เมื่อบูรณาการวิธีคิดทั้ง ๒ ส่วนเข้าด้วยกัน
แล้ว สามารถบูรณาการได้อย่างลงตัวและครอบคลุม ดังน้ี 

ความเช่ือมั่นในตนเอง + ศรัทธา = เช่ือมั่น 
ความพยายาม  + วิริยะ = เพียรพยายาม 
ความต้ังใจ  + สติ = ระลึกรู้ตัว 
ความมุ่งมั่น  + สมาธิ = แน่วแน่,มุ่งมั่น 
ความสามารถในการแก้ปัญหา + ปัญญา = รอบรู้,รู้ชัด 



 
 

๑๒๐ 

๔.๑.๒  บูรณาการเนื้อหาความคิด  
เน่ืองจากความคิดเชิงบวกของตะวันตกมีเน้ือหาความคิดไม่ชัดเจน เป็นเพียงระบุว่า มุ่งสู่

เป้าหมายคือความสําเร็จและความสุข ดังน้ัน เมื่อบูรณาการกับความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมที่มี
เน้ือหาชัดเจน ก็จะได้ผลการบูรณาการเนื้อหาความคิดอยู่บนฐาน ๔ ฐาน ตามแนวของพุทธธรรม คือ 
การคิดบนฐานความจริง การคิดแสวงหาความจริง การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างประโยชน์สุข ซึ่งฐาน
ของความคิดทั้ง ๔ ฐานนี้ก็เป็นเป้าหมายของการคิดด้วยคือ เมื่อคิดบนฐานของความจริงก็สามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้และนํามาซึ่งประโยชน์คือความสุข เพราะฉะน้ัน ความคิดเชิงบวก และความคิด
เชิงบวกตามแนวพุทธธรรมจึงมีเป้าหมายเดียวกัน สามารถบูรณาการกันได้อย่างลงตัว  

 
๔.๑.๓ สรุปกรอบการบูรณาการ  
เมื่อนําความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) มาบูรณาการกับความคิดเชิงบวกตามแนว

พุทธธรรม ทั้งวิธีคิดและเนื้อหาที่คิดจะได้เป็นแผนภาพ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๔.๑ แสดงการบูรณาความคิดเชิงบวกกับความคิดเชงิบวกตามแนวพุทธธรรม 
 
๔.๒  ความคิดเชิงบวกบนฐานความเชื่อม่ัน 
 ในหลักความคิดเชิงบวกซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็คือความเช่ือที่จะกระทําสิ่งใด
สิ่งหน่ึงให้สําเร็จตามเป้าหมาย ในความเช่ืออย่างน้ีเป็นความเช่ือที่เป็นความศรัทธาซึ่งถือเป็นพ้ืนฐาน
ของความคิดเชิงบวกในทุกแนวคิดซึ่ง นอร์แมน วินเซ็นต์ พีล กล่าวว่า “จงเช่ือมั่นในตนเอง ความ
เช่ือมั่นจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จ”๑ ส่วนความเช่ือมั่นในพระพุทธศาสนาท่านสอนให้เช่ือมั่นในความ
จริงและความมีประโยชน์ ในประเด็นน้ีจึงขอแสดงความเช่ือมั่นที่ต้ังอยู่บนฐานความคิดบวกตามแนว
พระพุทธศาสนาออกเป็น ๕ ประเด็น คือ 

                                           
 ๑นอร์แมน วินเซนต์ พีล, คิดบวก, แปลโดย ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา, (กรุงเทพมหานคร : นกฮูก, 
๒๕๕๗), หน้า ๒๗. 

เชื่อม่ัน 

พยายาม 

ต้ังใจ 

มุ่งม่ัน 

แก้ปัญหา 

วิธีคิด 

สัทธา 
วิริยะ 

สติ 

สมาธิ 

ปัญญา 

ความจริง

ความสุข

เป้าหมาย
ความจริง

แสวงหาความจริง

แก้ปญัหา

สร้างประโยชน์ 

เนื้อหาความคดิ



 
 

๑๒๑ 

๑. ความเช่ือมั่นบนฐานความจริงที่มีเหตุผล  
 ๒. ความเช่ือมั่นบนฐานความจริงที่เป็นกุศล  
 ๓. ความเช่ือมั่นบนฐานความจริงที่เป็นความรู้  
 ๔. เช่ือมั่นบนฐานความจริงที่เป็นคุณค่าแท้ 
 ๕. ความเช่ือมั่นบนฐานความจริงที่เป็นประโยชน์  
 เพ่ือให้มีความชัดเจนในการบูรณาการหลักพุทธธรรมทั้ง ๕ ประการน้ีเข้าไปสู่ความคิดเชิง
บวก และให้เป็นฐานของความคิดที่เป็นบวกที่ถูกต้อง จึงกําหนดเป็นประเด็นดังต่อไปน้ี 
 

๔.๒.๑  ความเช่ือม่ันบนฐานความจริงที่มีเหตุผล 
 ความเ ช่ือมั่น เ ป็นปัจจัยของความสําเ ร็จในความคิดเชิงบวกทุกแนวคิด  ส่วนใน
พระพุทธศาสนาความเช่ือมั่นที่นําไปสู่ความสําเร็จต้องอยู่บนฐานของความจริงที่มีเหตุและผล คือเช่ือ
ในความจริงว่าเหตุย่อมนําไปสู่ผล เมื่อต้องการได้รับผลอย่างไร ต้องสร้างเหตุให้ตรงกับผลท่ีต้องการ 
ในพระพุทธศาสนาเรียกว่า เช่ือเรื่องกรรม ผู้ที่เช่ือมั่นเร่ืองของกรรมว่าเป็นสิ่งที่นําไปสู่ความสําเร็จจะ
ไม่งอมืองอเท้าหรืออ้อนวอนร้องจากสิ่งศักด์ิสิทธ์ิหรือร้องขอจากผู้ใดแต่จะเช่ือมั่นในการกระทําของ
ตนเองว่าจะนําไปสู่ความสําเร็จ จึงขอแสดงความเช่ือมั่นบนฐานความจริงที่มีเหตุและผลท่ีเป็น
ความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม เป็น ๔ ประเด็น ดังน้ี 

๑. เช่ือว่าผลท่ีต้องการจะสําเร็จได้ด้วยการกระทํา ไม่ใช่ได้มาด้วยการอ้อนวอนหรือรอ
โชคชะตา เรียกว่า กัมมสัทธา หากคนเรามีฐานความเช่ือเช่นน้ีก็จะนําไปสู่ความสําเร็จ เพราะคนเรา
เมื่อต้องการความสําเร็จในเรื่องใดอย่างแรงกล้า ก็จะมีความต้ังใจที่จะทําสิ่งน้ันให้สําเร็จ จะมีการ
ประเมินความสามารถของตนเองว่ามีความสามารถแค่ไหน เพียงพอหรือไม่ ถ้ายังไม่พอก็จะหาวิธีการ
เพ่ิมเติมความสามารถ คิดวางแผนว่าจะต้องทําอย่างไร และที่สําคัญคือการลงมือกระทําด้วยตนเอง 
ยกตัวอย่าง “คริสเตียโน โรนัลโด เขาต้ังเป้าว่าจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลก ในแต่ละวันเขาจึงใช้
เวลาวันละ ๓-๔ ช่ัวโมงในโรงยิมเพ่ือพัฒนากล้ามเน้ือ ว่ิงอบอุ่นร่างกายในสนามซ้อมอีกวันละ ๒๕-๓๐ 
นาที ฝึกว่ิงให้รวดเร็วเพราะรู้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของการเล่นฟุตบอลให้เหนือกว่าคนอื่น กระโดดให้สูง
มากกว่าปกติ ฝึกเทคนิคในการครองลูกบอล”๒ น่ีคือตัวอย่างของการมีความเช่ือมั่นในการกระทําของ
ตนเองที่นําไปสู่ความสําเร็จ 
 ๒. เช่ือว่าการกระทําที่ทําแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ที่เรียกว่า วิปากสัทธา ความเช่ือ
เช่นน้ีจะทําให้คนเราเมื่อมุ่งหวังผลสิ่งใด เมื่อพิจารณาถึงเหตุดีแล้วก็ทําเหตุน้ันให้ตรงกับผล แล้วก็ลง
มือทําไปตามน้ัน ไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไรเมื่อมั่นใจว่าได้ทําเหตุดีแล้วย่อมได้รับผลแน่นอน เหมือน
ต้องการจะได้ลูกมะม่วง ก็ต้องเตรียมที่ เตรียมดิน เตรียมปุ๋ย เตรียมต้นอ่อนหรือเมล็ด จากน้ันก็ลงมือ
ปลูกแล้วเฝ้าดูแลตามสมควร เมื่อถึงเวลาก็จะได้ผลเอง พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า เมื่อทําเหตุดี ผลย่อม
ดี การทําสิ่งใดก็ตามแต่เมื่อสร้างเหตุดีแล้วย่อมได้รับผลดีแน่นอน แต่ท่านให้นึกเสมอว่าการทําสิ่งใด
ขอให้ทุ่มเทใจทําเต็มที่ ส่วนผลจะเป็นเช่นไร ก็ขึ้นกับเหตุปัจจัย การคิดเช่นน้ีก็จะทําให้มีแต่ความ

                                           
 ๒ภคิน ไทยสมัคร, (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐), การฝึกฝนการออกกําลังกายของ คริสเตียโน โรนัลโด, 
สืบค้นเม่ือ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑, จาก http://www.meeboard.com 



 
 

๑๒๒ 

สบายใจ ไม่เครียด เมื่อทําเต็มที่แล้วผลจะเป็นเช่นไรก็ยอมรับ เพราะเป็นเรื่องของเหตุและผล การทํา
กิจการงานต่าง ๆ จึงเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัว เหมือนที่ท่านพุทธทาสกล่าวว่า “การปฏิบัติหน้าที่ก็
คือการปฏิบัติธรรม” 
 ๓. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตน ที่เรียกว่า กัมมสกตาสัทธา เมื่อคนเรามีความ
รับผิดชอบในการกระทําของตน โดยคิดว่าจะทําแต่สิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน น่ีถือว่าเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ เช่นขณะน้ีมีปัญหาเร่ืองขยะล้นเมือง ถ้าแต่ละคนพยายามลดการท้ิงขยะของตน ขยะก็จะ
ไม่ล้นโลกอย่างแน่นอน หรือมีฐานะเช่นไรในครอบครัว เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เป็นปู่ เป็นย่า เป็นตา 
เป็นยาย ถ้าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามฐานะของตนก็ถือว่าเป็นคนที่รับผิดชอบ หรือในกรณีมีตําแหน่ง
หน้าที่การงาน หากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก็ถือว่ามีความ
รับผิดชอบในงาน การคิดในลักษณะน้ีถือว่าเป็นบวก เพราะจะสร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมและตนเองก็มี
ความสุข คนในครอบครัวก็มีความสุขด้วย 
 ๔. เช่ือในการฝึกฝนตน ที่เรียกว่า ตถาคตโพธิสัทธา เมื่อเช่ือเช่นน้ี โดยเห็นตัวอย่างว่า
เจ้าชายสิทธัตถะทรงพระเกษมสําราญอยู่ในราชสมบัติ แต่พระองค์ก็เห็นว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง 
จึงทรงแสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ น่ีคือวิธีการคิดที่ถูกต้อง และเมื่อคิดเช่นน้ันจึงสละทิ้ง
ความสุขทุกอย่าง เพราะคิดแล้วว่าต้องมีความสุขที่ย่ิงกว่า แล้วออกบวชบําเพ็ญเพียรชนิดที่เรียกว่า
เหนือความเป็นมนุษย์ทรมานร่างกายจนร่างกายจะทนไม่ไหว จึงพิจารณาว่าไม่ใช่ทางแน่ แล้วทรงนึก
ถึงเมื่อครั้งเป็นเด็กออกไปดูพระราชบิดาดํานาแล้วเข้าสมาธิทําให้เกิดความสุขก็คิดว่าน่าจะเป็นหนทาง
ที่ถูกต้อง ท่านผ่านความสบายและความลําบากอย่างสุดขั้วมาแล้วและรู้ว่าไม่ใช่ทางมาเดินในสาย
กลางที่เรียกว่า มัฌชิมาปฏิปทา จึงประทับใต้ต้นโพธ์ิแล้วอธิษฐานจิตว่าถ้าไม่สําเร็จพระโพธิญาณจะไม่
ลุกขึ้นเด็ดขาด ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ด้วยจิตใจที่เด็ดเด่ียวเช่นน้ี จึงทําให้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ การพิจารณาให้เห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงทิ้งความสุขแล้วฝึกฝนตนเพ่ือแสวงหาความสุขที่ย่ิง
กว่าโดยสละได้แม้พระชนม์ชีพ ซึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงบําเพ็ญมาอย่างยาวนานถึงสี่อสงไขยกับแสนมหา
กัปป์ยังทําความสําเร็จให้เกิดขึ้นได้ คนเราเมื่อได้มีจิตใจเด็ดเด่ียว มีความเพียร เมื่อปรารถนาในสิ่งใด
แล้ว ก็เฝ้าฝึกฝนตนเพ่ือให้บรรลุความสําเร็จน้ัน อยากเป็นหมอก็ต้องขยันเรียนหนังสือ อยากเป็น
เศรษฐีก็ต้องขยัน อยากมีความก้าวหน้าในงานก็ต้องทํางานหนัก น่ีคือการคิดบวกในการฝึกฝนตน
อย่างมีเหตุผล 
 

๔.๒.๒. ความเช่ือม่ันบนฐานความจริงที่เป็นกุศล 
 ก่อนที่จะเช่ือในเรื่องใด พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาก่อนที่จะเช่ือ และหลักตัดสินใน
ความเช่ือในเรื่องใดเรื่องน้ันเมื่อปฏิบัติตามแล้วต้องเป็น กุศล คือได้ความฉลาด ได้ประโยชน์ ไม่เกิด
โทษ ได้ความมั่นคงได้ความมั่นใจในชีวิต ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน กาลามสูตร  
 ย่ิงในยุคปัจจุบัน การสื่อสารมีความรวดเร็วและหลากหลาย ซึ่งก็มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีแฝงตัว
มา สมัยที่ท่านพุทธทาสยังมีชีวิตอยู่ ท่านเรียกข้อมูลที่มาจากอินเตอร์เน็ทว่า “ยักษ์ตาเดียว”๓ 
เพราะว่ามันถูกปล่อยออกมาโดยไม่มีการตรวจสอบ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ปล่อย ถ้าผู้ปล่อย

                                           
 ๓สิริวรุณ, ลานธรรมของพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : เอม่ี เอ็นเตอร์ไพรส์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๐๔. 



 
 

๑๒๓ 

ข้อมูล มีตัณหาแอบแฝง หรือขาดหิริ โอตตัปปะก็เป็นอันตรายต่อผู้รับเหมือนเป็นยักษ์ที่คอยจับมนุษย์
กินเป็นอาหาร การขาดปัญญาในการไตร่ตรองก็จะทําให้ตกเป็นเหย่ือของการโฆษณาชวนเช่ือหรือการ
หลอกลวงต้มตุ๋นรูปแบบใหม่ ๆ ที่มาทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น การชักชวนให้ลงทุนที่ให้ผลตอบแทน
สูงกว่าปกติมาก ซึ่งถ้าได้ใช้ปัญญาหรือเหตุผลในการไตร่ตรองก็จะทราบว่ามันเป็นไปไม่ได้ ถ้ามันได้
ผลตอบแทนมากขนาดน้ันทําไมเขาไม่ลงทุนเสียเอง น่ีเป็นความโลภที่เข้ามาบังตาทําให้ขาดเหตุผลใน
การพิจารณา ดังน้ัน การใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองเสียก่อนที่จะเช่ือ จึงได้ประโยชน์มากกว่าเช่ือ
แบบงมงาย ดังพุทธพจน์ที่ทรงตรัสว่า “ชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐสุด”๔ 
 แต่การเช่ือที่ได้แต่ประโยชน์อย่างแท้จริงคือเช่ือในคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะท่านทรง
สั่งสอนให้ละช่ัว ทําดี ทําจิตใจให้ผ่องใส พิจารณาดูแล้วก็เป็นการเชื่อที่สร้างประโยชน์สุขได้อย่าง
แท้จริง หรือในปัจจุบัน การเช่ือในองค์ความรู้ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เช่ือใน “ศาสตร์พระราชา” ว่า
เมื่อนําไปปฏิบัติตามแล้วเกิดประโยชน์ผลดีอย่างแน่นอน เพราะพระองค์ท่านได้ศึกษาค้นคว้าทดลอง
มาอย่างดีแล้วจึงนํามาเผยแพร่ และสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรจํานวนมาก มากกว่า ๔,๐๐๐ 
โครงการ และมีหลายประเทศนําโครงการของพระองค์ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลดี องค์กรระดับโลกจึง
ทูลเกล้าถวายรางวัลมากมาย”๕ 
 หรืออย่าง นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอด้ีสแลม ศิลปินนักร้องช่ือดัง ที่เสียสละ
กําลังกาย กําลังทรัพย์ กําลังความคิด เพ่ือช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่ง
รัฐไม่สามารถสนับสนุนให้ได้อย่างทั่ว อันเป็นความคิดที่เริ่มต้นจากความเป็นกุศล คือคิดอยาก
ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความเจ็บป่วยเพราะคิดว่าการทําเช่นน้ีเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทําและเช่ือมั่นว่าตน
สามารถทําได้เพราะเป็นการทําในสิ่งที่ตนรักและทําอยู่เสมอคือการว่ิงมาราธอน จึงได้คิดโครงการ 
“ก้าวคนละก้าว เพ่ือ ๑๑ โรงพยาบาลท่ัวประเทศ” โดยหวังว่าคนไทยจะร่วมมือกันเสียสละบริจาคเงิน
คนละ ๑๐ บาท อันเป็นเงินเล็กน้อยที่ทุกคนคิดว่าเงินแค่น้ีจะสามารถไปช่วยเหลือชีวิตคนได้อย่างไร 
แต่รวมกันมากเข้าก็จะเป็นพลังที่ย่ิงใหญ่ที่สามารถช่วยชีวิตคนได้จํานวนมาก แม้การว่ิงระยะทางไกล
ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนานอาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เขาก็ไม่หว่ัน เขากล่าวว่า “การทําครั้งน้ี
ผมไม่มีส่วนได้เสียอะไรเลย แต่สิ่งที่ผมจะได้คือ ความสุข ความสุขที่ได้ว่ิง ความสุขที่ได้ทําเพ่ือคนอ่ืน
บ้าง ในฐานะศิลปินตัวเล็ก ๆ คนหน่ึง และอีก ๒ อย่างที่อยากได้คือ อยากให้กําลังใจหมอ พยาบาล 
และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานอย่างหนักท่ามกลางความกดดัน ท่ามกลางความทุกข์ ที่ต้องการ
กําลังใจและต้องมีความสุขพร้อมที่จะให้บริการ และอยากให้คนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยหันมาออก
กําลังกาย ก็จะช่วยแก้ปัญหาที่เรากําลังแก้กันอยู่คือคนไข้ล้นโรงพยาบาล ถ้าคนเรามีสุขภาพดีแล้ว เขา
จะทํางานที่เขารับผิดชอบได้ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”๖ น่ีแสดงให้เห็นถึงการคิดที่เช่ือมั่นในความ
เป็นกุศลแม้จะต้องเหน็ดเหน่ือยแสนสาหัส ต้องแลกกับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานหรือถึงแก่ชีวิตก็ยินดี

                                           
 ๔ขุ.สุ. ๔๖/๓๑๑/๓๖๔. 
 ๕มติชนออนไลน์, (๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐), รัชกาลท่ี ๙ กับ ๑๓ รางวัลโลก, สืบค้นเม่ือ ๒๗ มกราค ๒๕๖๑, 
จาก https://www.matichon.co.th>news 
 ๖รายการเจาะใจ, (๘ ตุลาคม ๒๕๖๐), ก้าวคนละก้าว ตูน บอด้ีสแลม, สืบค้นเม่ือ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑, 
จาก https://www.youtube.com/watch?v=6ihMzXh0RxY 



 
 

๑๒๔ 

ที่จะทํา จึงทําให้โครงการดังกล่าวประสบความสําเร็จอย่างงดงามและสร้างความต่ืนตัวเรื่อง
ความสําคัญของการออกกําลังกายและการเสียสละเพ่ือบุคคลอ่ืนขึ้นในสังคมไทย 

หรือการที่คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือช่วย ๑๓ หมูป่าให้ออกจากถํ้าให้ได้ ด้วย
จิตที่คิดเป็นกุศล หรือด้วยปุพเพกตบุญญตาที่ ๑๓ หมูป่าได้ทําไว้ จนทําให้เกิดการรวมพลังคร้ังย่ิงใหญ่
ของคนทั่วโลก ใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยตามความสามารถของตน ช่วยเบ่ียงเบนทางนํ้า ช่วยเจาะนํ้า
บาดาลเพ่ือให้ระดับนํ้าในถ้ําลดลง ทีมดํานํ้าในถ้ําจากทั่วโลก ทหารจากหน่วยซีลและอาสาสมัครดํานํ้า
ที่เสี่ยงตายเข้าไปช่วยด้วยใจ ทีมปีนภูเขา การประสานร่วมมือกันของทุกส่วนราชการ หรือแม้แต่
อาสาสมัครซักรีดผ้าให้เหล่าทหาร เหตุการณ์น้ีสร้างความสนใจและสร้างความประทับใจไปทั่วโลก จน
สามารถช่วยชีวิตทีม ๑๓ หมูป่าได้สําเร็จ น่ีคือตัวอย่างของความคิดที่เป็นกุศลหมือน ๆ กัน คิด
เสียสละ คิดช่วยเหลือผู้อ่ืนทั้ง ๆ ที่ไม่รู้จักกัน น่ีคือการคิดเชิงบวกที่สร้างความสุขให้แก่ตนเองที่ได้
ช่วยเหลือและสร้างความสุขให้แก่ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
 จะเห็นได้ว่า การกระทําใด ๆ ก็ตาม ถ้าอยู่บนฐานของความจริงคือความเป็นกุศลที่คิด
ช่วยเหลือผู้อ่ืนแล้ว ย่อมมีแต่ประโยชน์ คือความสุขที่ทุกคนได้รับ การคิดในลักษณะเช่นน้ีจึงนับเป็น
ความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมที่สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ตนเองโดยไม่มีโทษ 
 

๔.๒.๓. ความเช่ือม่ันบนฐานความจริงที่เป็นความรู้ 
 การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ตนเองอีกประการหน่ึงในพระพุทธศาสนา คือ การมีความ
เช่ือมั่นบนฐานความรู้ ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” คือให้ความสว่างแก่ชีวิต 
ไล่ความไม่รู้หรือความโง่เขลาออกไป ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของพระพุทธศาสนาที่ต้องการให้ทุกคน
มีปัญญา เพราะการมีปัญญาทําให้สามารถพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้า และรักษาตัวรอดได้ในทุก
สถานการณ์ กล่าวคือ เมื่อรู้ว่าตนเองไม่มีความรู้ในเรื่องใดที่จําเป็นต่อชีวิตก็ต้องเร่งศึกษาหาความรู้ ซึ่ง
กระบวนการศึกษาในพระพุทธศาสนา เป็นกระบวนการศึกษาที่ครบวงจรคือต้ังแต่ การศึกษา ที่
เรียกว่า ปริยัติ และมีการปฏิบัติ ที่เรียกว่า ปฏิบัติ และได้รับผล คือ ปฏิเวธ คือเป็นกระบวนการศึกษา
ที่ต้องได้รับผลคือปัญญาและประโยชน์สุข เมื่อมีปัญญาจากความรู้น้ันเองแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเช่ือใคร
อีก เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสถามพระสารีบุตรว่า “เธอเช่ือหรือว่า 
สัทธินทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ ที่บุคคลเจริญแล้ว กระทําให้มาก ย่อมหย่ังลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบ้ือง
หน้า มีอมตะเป็นที่สุด"๗  

 พระสารีบุตรกราบทูลว่า "ในเรื่องน้ี ข้าพระองค์ไม่เช่ือต่อพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า...ด้วยว่าชนเหล่าใดยังไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทราบ ไม่กระทําให้แจ้ง ไม่พิจารณา
เห็นด้วยปัญญา ชนเหล่าน้ัน พึงเช่ือต่อคนเหล่าอ่ืน...ก็อมตะนั้น ข้าพระองค์รู้แล้ว 
เห็นแล้ว ทราบแล้ว กระทําให้แจ้งแล้ว พิจารณาเห็นแล้ว ด้วยปัญญา ข้าพระองค์
จึงหมดความเคลือบแคลงสงสัยในอมตะนั้นว่า สัทธินทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ อัน

                                           
 ๗สํ.ม. ๓๑/๙๘๔/๗๓. 



 
 

๑๒๕ 

บุคคลเจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว ย่อมหย่ังลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบ้ืองหน้า มี
อมตะเป็นที่สุด”๘ 
 

 ในยุคปัจจุบันการเช่ือมั่นในภูมิรู้ภูมิธรรมของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าเป็นหนทางแห่งการพ่ึงตนเอง แล้วลงมือปฏิบัติ
ตาม ด้วยความเช่ือมั่นอย่างเต็มหัวใจจึงลงทุนลาออกจากราชการในขณะท่ีกําลังดํารงตําแหน่งใน
ระดับสูง เพ่ือไปพลิกฟ้ืนแผ่นดินที่แห้งแล้งตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ ปัจจุบันสามารถเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงกว่าเดิม มีความรู้ด้านการเกษตรเป็นอย่างดี
เพราะได้ลงมือเอง ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
เป็นวิทยากรพิเศษในหลายหลักสูตร นับว่าเป็นผู้ประสบความสําเร็จอย่างสูงเพราะเช่ือมั่นในความรู้ ผู้
น้ันคือ ด๊อกเตอร์วิวัฒน์ ศัลยกําธร๙  
 สรุปได้ว่า ความเช่ือมั่นบนฐานความจริงคือวิชาความรู้ หรือเช่ือในผู้รู้จริงน้ี เป็นการสร้าง
ความเช่ือไว้ก่อนในฐานะที่เรายังไม่รู้จริง ต่อเมื่อได้ทดลองปฏิบัติแล้วได้รับผลดีจริงคือสามารถ
แก้ปัญหาได้จริง จึงเกิดความเช่ือมั่นในความรู้น้ันย่ิง ๆ ขึ้นไปตามระดับของความรู้จริงที่เป็น
ประสบการณ์ของตนเอง น่ีจึงเป็นการสร้างความเช่ือมั่นบนฐานความจริงคือวิชาความรู้ ซึ่งเป็นแนว
ทางการสร้างความมั่นใจในตนเองที่ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ไม่มีโทษ มีแต่ได้รับประโยชน์ ตาม
หลักของพระพุทธศาสนา 
 

๔.๒.๔. ความเช่ือม่ันบนฐานความจริงที่เป็นคุณค่าแท้ 
มนุษย์ทุกคนต้องเสพบริโภคปัจจัย ๔ ทุกวัน ถ้าทุกคนคํานึงถึงคุณค่าแท้ก่อนเสพบริโภค โลก

น้ีจะมีทรัพยากรเพียงพอสําหรับทุกคน ดังที่มีคนกล่าวว่า “ทรัพยากรบนโลกน้ีมีเพียงพอสําหรับทุกคน 
แต่ไม่เพียงพอสําหรับกิเลสของคน” ลองคิดดู ถ้าคนทั้งโลก ๖,๐๐๐ ล้านคน ไม่กินข้าวเย็นเดือนละ ๑ 
วันจะสามารถประหยัดอาหารได้ถึง ๖,๐๐๐ จานต่อเดือน สามารถนําไปช่วยผู้ยากไร้ได้จํานวนมาก 
รวมถึงนึกถึงคุณค่าที่แท้จริงของอาหารก็จะได้คุณค่าที่สร้างประโยชน์ให้แก่ร่างกาย ย่ิงได้เลือกสรร
วัสดุเองยิ่งดีและช่วยประหยัด และถ้าคิดว่ารับประทานอาหารเป็นยาด้วยก็ย่ิงวิเศษ ไม่ต้องพ่ึงยาบํารุง
ที่แสนแพง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับที่อยู่เต็มตู้จนล้นแสดงว่าเป็นสิ่งเกินจําเป็น บ้าน
ใหญ่โตมีหลายห้องแต่ก็นอนหลับบนที่นอนหลังเดียว 

การพิจารณาถึงคุณค่าแท้ช่วยให้ไม่หลงไปกับคําโฆษณา นํ้าสะอาดบริสุทธ์ิแก้กระหายดีที่สุด
มีประโยชน์ไม่มีโทษ แต่นํ้าอัดลมผสมสีและแก๊สมีโทษมหันต์ เครื่องด่ืมรังนกมีคุณค่าไม่ถึงก๋วยเต๋ียว ๑ 
ชาม การชะลอความแก่ได้เพราะการปฏิบัติธรรมและมีอารมณ์ดีไม่จําเป็นต้องพ่ึงครีมหน้าเด้ง เสื้อผ้า
ใส่เพ่ือกันร้อน กันหนาว กันอุจาด ไม่ใช่เพ่ือความโก้เก๋ทันสมัย 

                                           
 ๘สํ.ม. ๓๑/๙๘๕/๗๓-๗๔. 
 ๙วิกิพีเดีย , (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐), วิ วัฒน์ ศัลยกําธร , สืบค้นเม่ือ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ , จาก 
https://th.m.wikipedia.org>wikiวิวัฒน์ ศัลยกําธร 



 
 

๑๒๖ 

การรู้จักพิจารณาถึงคุณค่าแท้ก่อนเสพบริโภค ช่วยให้เกิดปัญญา มีสติ ลดความฟุ่มเฟือย ไม่
เบียดเบียนทรัพยากรของโลกมากจนเกินจําเป็น จึงนับเป็นความคิดเชิงบวกที่อยู่บนฐานของความจริง
และความเป็นประโยชน์ 

การพิจารณาถึงคุณค่าแท้ อาจทําให้มองเห็นสิ่งที่คนอ่ืนมองว่าไร้ค่า แต่มองด้วยปัญญาแล้ว
ทําให้เห็นคุณค่า ด่ังพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเห็นประโยชน์ของหญ้าแฝกอย่างที่
ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน ซึ่งแต่เดิมคนทั่วไปมองว่าเป็นวัชพืชที่ยากท่ีจะกําจัดเพราะมีรากยาวย่ืนลงไป
ในดิน ด้วยคุณสมบัติน้ีที่พระองค์ทรงค้นพบ ทําให้หญ้าแฝกกลายเป็นพืชที่มีประโยชน์โดยพลัน ช่วย
ป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยในการอุ้มนํ้า ได้ประโยชน์ถึง ๒ อย่าง ท่านทรงเรียกวิธีการน้ี
ว่า “ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ”๑๐ ปัจจุบันความรู้เรื่องประโยชน์ของหญ้าแฝกกระจายไปทั่วโลก 
สร้างเครือข่ายหญ้าแฝกบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Rim Vetiver Network) เผยแพร่ข้อมูล
เก่ียวกับเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกแก่ประเทศสมาชิก ที่อยู่รอบบริเวณมหาสมุทร
แปซิฟิก รวม 22 ประเทศ และมีการส่งผู้เช่ียวชาญไทยไปให้ความช่วยเหลือแนะนําการปลูกหญ้าแฝก
เพ่ือป้องกันภัยพิบัติในประเทศสหภาพพม่า สาธารณรัฐมาดากัสการ์และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม”๑๑ เป็นต้น 

 
๔.๒.๕  ความเช่ือม่ันบนฐานความจริงที่เป็นประโยชน์ 

 ประโยชน์โดยทั่วไปท่ีคนเราปรารถนากันคือ ช่ือเสียง เกียรติยศ ทรัพย์สินเงินทอง แต่
ในทางพระพุทธศาสนา ประโยชน์ที่คนเราควรจะได้มีได้มากกว่าน้ันคือ ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์
ภายหน้า และประโยชน์ย่ิงใหญ่ 
 สิ่งที่ต้องการได้มาเก้ือกูลให้เกิดสุข เรียกว่าประโยชน์ปัจจุบัน คนเราจําเป็นต้องมีสิ่งใด ๆ 
มาเกื้อกูลจึงจะดํารงชีวิตให้เป็นสุขและต้ังตนโดยชอบ สิ่งน้ัน ๆ เป็นประโยชน์ทุกอย่าง มีเป็นต้นว่า 
  ๑. ทรัพย์ เป็นสิ่งจําเป็นที่ช่วยให้คนเราดํารงชีวิตอยู่เป็นปกติสุขได้ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรง
สอนให้แสวงหาทรัพย์ด้วยสัมมาอาชีพ 
  ๒. ศิลปวิทยา การแสวงหาทรัพย์ โดยปกติต้องอาศัยศิลปวิทยาอย่างใดอย่างหน่ึง 
คนเราจึงจําเป็นต้องศึกษาเล่าเรียนให้มีวิชาความรู้ในศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ แล้วนําความรู้น้ันไป
ทําให้เกิดประโยชน์ก็จะแสวงหาทรัพย์ได้ ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “ขึ้นช่ือว่าศิลปแม้อย่างใดอย่างหน่ึง
ย่อมยังประโยชน์โดยแท้...”๑๒ ดังเช่น เรื่องในชาดก มีบุรุษง่อยผู้หน่ึงมีความชํานาญในการดีดก้อน
กรวดได้อย่างแม่นยํา พระราชาแห่งเมืองพาราณสีมีปุโรหิตคนหน่ึงเป็นคนชอบพูดมาก พระราชารู้สึก
รําคาญการแย่งคนอ่ืนพูดหมดแต่ไม่รู้จะทําอย่างไร เมื่อทรงทราบว่าบุรุษง่อยมีศิลปในการดีดก้อน
กรวดจึงจ้างมาให้คอยดีดขี้แพะใส่ปากปุโรหิตเวลาอ้าปากจะพูดจนขี้แพะเต็มท้อง พระราชารับสั่งว่ามี

                                           
 ๑๐สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, ธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติ, สืบค้นเม่ือ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑, จาก http://www.km.rdpb.go.th/Knowledge/View/41 
 ๑๑สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, (๒๕๓๔), 
หญ้ า แ ฝ ก , สื บ ค้ น เ ม่ื อ  ๒๒  ก ร ก ฎ า ค ม  ๒๕๖๑ , จ า ก  http://www.tsdf.or.th/th/royally-initiated-
projects/10772 
 ๑๒ขุ.ชา. ๕๖/๑๐๗/๓๐๒. 



 
 

๑๒๗ 

ขี้แพะเต็มท้องยังไม่รู้ ตัวอีกเหรอให้ไปล้างท้องเสีย ต้ังแต่น้ันปุโรหิตจึงไม่กล้าที่จะเอ่ยปากพูด 
พระราชารู้สึกสบายหู จึงพระราชทานบ้าน ๔ หลัง และทรัพย์แสนกษาปณ์แก่บุรุษง่อยน้ัน อํามาตย์ 
(คือพระโพธิสัตว์) เข้าเฝ้าพระราชากราบทูลว่า “ธรรมดาศิลปะในโลก บัณฑิตทั้งหลายพึงเรียนแม้
เพียงดีดก้อนกรวด ก็ยังช่วยให้บุรุษง่อยได้สมบัติน้ี”๑๓ 
  ๓. ยศ ผู้มีศิลปวิทยาอันศึกษาดีแล้ว ทําการงานในหน้าที่ได้ดี ย่อมเล่ือนฐานะเล่ือน
ตําแหน่งให้สูงขึ้นโดยลําดับ ย่อมได้ความเป็นใหญ่ในการงาน บริวารนิยมนับถือ ช่ือเสียงและเกียรติยศ
ก็ตามมา พระพุทธเจ้าทรงนิยมให้มียศคือความเป็นใหญ่เหนือความช่ัวสามารถบังคับตนให้ดีได้ 
  ๔. ไมตรี คนเราย่อมต้องมีสังคม ย่อมต้องประกอบอาชีพ ย่อมมีหมู่คณะที่ต้องถ้อยที
ถ้อยอาศัยกัน จึงจําเป็นต้องปลูกไมตรีไว้ เมื่อมีไมตรีก็ช่ือว่ามีผู้สนับสนุน ทําให้สะดวกในกิจที่พึงทํา 
ส่วนผู้ไม่มีไมตรีขาดมิตรก็ย่อมขาดผู้สนับสนุน แม้จะมีทรัพย์มีความรู้ความสามารถแต่ก็คับแคบ
เหมือนอยู่ตัวคนเดียว ยากที่จะได้รับความสะดวกในกิจการ แม้แต่ในระดับประเทศก็ต้องมีไมตรีต่อกัน 
  ๕. ผาสุก ความที่มีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคคือความผาสุก เป็นอุปการะให้ได้ประโยชน์ที่
จะพึงได้ทุกอย่าง ช่ือว่าเป็นยอดลาภ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างย่ิง”๑๔ 
ความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาน้ัน ต้องเป็นความเช่ือมั่นในการกระทําที่สุจริตและเป็นธรรม และอยู่
บนฐานของประโยชน์ คือ ประโยชน์ตน และประโยชน์เพ่ือสังคม ย่ิงคิดทําประโยชน์เพ่ือสังคม ย่ิงเกิด
ประโยชน์ได้มาก 
 ทรัพย์ ศิลปวิทยา ยศ ไมตรี และความผาสุกน้ี ช่ือว่าประโยชน์ปัจจุบันแต่ละอย่าง 
นอกจากน้ีในการดํารงชีวิตปัจจุบันจําเป็นต้องการสิ่งใด ๆ อีก ก็เป็นประโยชน์ในที่น้ี 
 ประโยชน์ทั้งปวงเหล่าน้ีพระพุทธศาสนาสอนให้ประกอบเหตุให้ถูกทางของประโยชน์แต่ละ
อย่างจึงจะได้ผล พระพุทธเจ้าทรงวางหลักทั่วไปแห่งการประกอบประโยชน์ไว้ ๔ ประการ คือ 
  ๑. ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร ในการศึกษาเล่าเรียน ในการงานเลี้ยงชีพ ในการ
ทําธุระหน้าที่ของตน ต้ังแต่เริ่มต้นและดําเนินให้ก้าวหน้าไปจนกว่าจะสําเร็จ เรียกว่า อุฏฐานสัมปทา 
  ๒. ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รักษาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา รักษาทรัพย์ที่หามา
ได้ รักษาหน้าที่การงานของตนไม่ให้เสื่อมเสีย เรียกว่า อารักขสัมปทา 
  ๓. การคบเพ่ือนดี ไม่คบเพ่ือนช่ัว คอยเอาเย่ียงอย่างจากคนดี ไม่เอาอย่างคนช่ัว เรียกว่า 
กัลยาณมิตตตา 
  ๔. เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กําลังทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก 
เป็นทางสายกลาง พอกิน พอใช้ เหลือเก็บ เพ่ือทําทุนต่อไป เรียกว่า สมชีวิตา ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 
“บุคคลผู้มีปัญญารู้จักใคร่ครวญ ย่อมต้ังตนได้ด้วยทรัพย์อันเป็นต้นทุนแม้มีประมาณน้อย เหมือนคน
ก่อไฟน้อย ๆ ให้เป็นกองใหญ่ฉะน้ัน”๑๕ ในเรื่อง จุลลกเศรษฐีชาดก ที่คนใช้ผู้มีปัญญานําหนูตายตัว
เดียวไปขายแล้วทําเป็นทุนค้าขายค่อย ๆ เก็บหอมรอมริบจนกลายเป็นเศรษฐีได้๑๖ 
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๑๒๘ 

 ส่วนประโยชน์ภายหน้า คนฉลาดย่อมไม่หวังผลเฉพาะประโยชน์ปัจจุบันคือสมบัติ ๕ ได้แก่
ทรัพย์ ศิลปวิทยา ยศ ไมตรี และความผาสุก แต่หวังผลถึงภายหน้า ภายหน้ามิได้หมายถึงชาติหน้า แต่
หมายถึงนับแต่น้ีเป็นต้นไป เมื่อทําดีย่อมหวังผลภายหน้าได้ ผู้หวังประโยชน์ภายหน้า พระพุทธเจ้า
แสดงทางเกิดไว้ ๔ อย่าง คือ  
  ๑. สัทธาสัมปทา มีถึงพร้อมด้วยศรัทธา ความเช่ือที่ถูกต้อง พระพุทธศาสนาสอนให้เช่ือ
ในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เช่ือในพระรัตนตรัย เช่ือในเร่ืองของกรรม เมื่อคนเรามีความเช่ือ
ในสิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นความเช่ือที่ถูกต้อง เพราะคําสอนในพระพุทธศาสนาสอนให้ละช่ัวทําดี การทํา
เช่นน้ีตนย่อมได้รับผลดีแน่นอน เหมือนอย่าง มัฏฐกุณฑลี ที่นอนป่วยใกล้ตายไม่เคยทําบุญอะไรเลย
แต่ทําจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ด้วยผลบุญเพียงแค่น้ีเมื่อตายแล้วไปเกิดในสวรรค์๑๗ หรือเรื่องของ 
สันตติมหาอํามาตย์ ซึ่งเป็นถึงมหาอํามาตย์คนสําคัญของแคว้นโกศล ในอดีตชาติ เป็นคนธรรมดาไม่มี
ทรัพย์สินอันใด แต่เขาเช่ือว่าการชักชวนคนอ่ืนให้ทําบุญเขาเองก็ได้บุญ จึงได้เที่ยวประกาศร้องป่าวให้
คนทําทาน สมาทานอุโบสถศีล มิได้ขาด จนพระราชาทราบเรื่องก็สนับสนุนม้า และช้างให้เป็นพาหนะ 
ผลกรรมด้วยการชักชวนผู้อ่ืนให้ทําบุญน้ีทําให้มีอายุยืน ทําให้มีกลิ่นกายหอม กลิ่นปากหอม และบรรลุ
อรหันต์ในชาติที่เกิดเป็นสันติมหาอํามาตย์น้ี๑๘ 

น่ีคือตัวอย่างของการมีความเช่ือที่ถูกต้องให้ผลมากถึงเพียงน้ี ในปัจจุบันเป็นโลกของดิจิตอล
ข้อมูลข่าวสารมากมายไหลมาทางโซเชียลเน็ทเวิร์ค พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ปัญญาในการกลั่นกรอง
ข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะเช่ือ และหลักตัดสินความเช่ือคือความเป็นกุศล คือเช่ือแล้วได้ผลดี มีประโยชน์ 
ไม่มีโทษ การรู้จักกลั่นกรองเลือกที่จะเช่ือในสิ่งที่ควรเช่ือ สงสัยในสิ่งที่ควรสงสัย น่ีจึงเป็นความเช่ือที่
สร้างความมั่นใจให้แก่ตนเองได้อย่างแท้จริงดังน้ี 
  ๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล รักษากายวาจาเรียบร้อย ไม่มีโทษ ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 
“ศีลเป็นคุณชาติงาม เป็นเย่ียมในโลก”๑๙ พระพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าเรื่องเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เกิด
เป็นพราหมณ์ปุโรหิตในพระราชาพรหมทัต พระองค์เป็นผู้มีศีล แต่ต้องการจะพิสูจน์ว่าพระราชานับ
ถือตนด้วยชาติหรือด้วยศีล จึงแกล้งขโมยเงินจากเสมียนท้องพระคลัง พระราชาจับได้จึงสั่งให้ลงโทษ 
พราหมณ์จึงเฉลยว่าต้องการจะทดสอบพระราชาว่านับถือตนที่ชาติหรือศีล เมื่อประจักษ์แล้วจึงขอลา
บวชเป็นฤาษี ได้อภิญญาได้สมาบัติ แล้วไปเกิดในพรหมโลก๒๐ ผู้มีศีลจึงมั่นใจในการดําเนินชีวิตว่าจะ
ไม่มีความเดือดร้อนเพราะไม่ได้คิดเบียดเบียน ถ้าคนในสังคมคิดเหมือนกันคือคิดไม่เบียดเบียน สังคม
น้ันก็จะมีความสงบสุข ทุกคนในสังคมย่อมมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต
เพราะไม่มีการเบียดเบียนกัน 
  ๓. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาค คือ สละให้ปัน เป็นการเฉลี่ยสุขให้แก่ผู้อ่ืน ทํา
ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดังเช่นเรื่องในอดีต มฆมานพ ที่ชอบทําสวนสาธารณะให้เป็นที่รื่นรมย์
ของคนทั่วไป เขามีความสุขเมื่อเห็นผู้อ่ืนมีความสุข เมื่อสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดเป็นท้าวสักกเทวราชในภพ
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๑๒๙ 

ดาวดึงส์๒๑ หรือในปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงสละความสุขของพระองค์เพ่ือความสุขของอาณา
ประชาราษฎร์จึงเกิดโครงการตามพระราชดําริมากมายถึงกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ หรือกรณีของ ด.ต.
วิชัย สุริยุทธ คนต้นแบบที่ปลูกต้นไม้มากที่สุดในโลก ๓ ล้านต้น เขาออกไปปลูกต้นไม้ตามท่ีรกร้างที่
ว่างสาธารณะทุก ๆ วัน เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ ปลูกเรื่อยมากว่า ๓๐ ปี คนจะรู้ซึ้งถึงความต้ังใจ
ของเขา เพราะช่วยพลิกพ้ืนดินแห้งแล้งของอําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ขึ้นช่ือว่ากันดารและ
จนที่สุดในประเทศให้กลายเป็นอําเภอที่ร่ํารวยต้นไม้ ให้ความร่มเย็นหลากหลายชนิด เช่น ต้นตาล คูน 
ถ่อน ยางนา แค และต้นขี้เหล็ก เป็นต้น 
  ๔. ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา การเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาจึงทําให้แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างดีและถูกต้อง ดังเช่น การช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าออกจากถํ้า ทุก
ฝ่ายต้องใช้สติปัญญาและความชํานาญของตนอย่างเต็มที่เพ่ือทํางานที่ยากที่สุดในโลกน้ีจนสําเร็จ  
 ทางเกิดประโยชน์ภายหน้า ๔ อย่างน้ี เป็นบุญกุศลเป็นความดีโดยตรง เป็นเหตุสนับสนุน
ประโยชน์ปัจจุบันให้มั่นคงถาวร และความดีที่ตนทําไว้ย่อมเป็นคุณสมบัติประจําตน ดังเช่นคนบางคน
ทําสิ่งใดก็ราบลื่นมีผู้ให้การสนับสนุนตลอดได้มีอํานาจวาสมนาทั้งน้ีเป็นเพราะได้สะสมบุญมาแต่ปาง
ก่อน 
 ประโยชน์ภายหน้าดังกล่าว ยังเป็นเหตุให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะไม่
เบียดเบียนกัน มีแต่เก้ือกูลเอ้ืออาทรต่อกัน จึงพากันประกอบอาชีพได้โดยสะดวก บ้านเมืองก็สงบ
เรียบร้อย 
 ส่วนประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่ หมายถึงประโยชน์ที่เป็นยอดของประโยชน์ทั้งปวง เป็นประโยชน์ที่
เก้ือกูลให้เกิดประโยชน์อย่างย่ิง ได้แก่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อการสร้างเหตุให้เกิดประโยชน์ทั้งสอง
ประการดังกล่าวแล้วมาโดยลําดับ คือ ประโยชน์ปัจจุบัน และประโยชน์ภายหน้า เมื่อทําประโยชน์ทั้ง
สองประการสมบูรณ์ก็ลุถึงประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่ คือ นิพพาน 
 สรุปว่า ความเช่ือมั่นในพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างความเช่ือมั่นด้วยปัญญา และการ
กระทําที่มีความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและสังคม ไม่มุ่งเน้นไปท่ีการแสวงหา
ประโยชน์เพ่ือความสําเร็จในชีวิตเชิงวัตถุ ทรัพย์สินเงินทอง ตําแหน่ง เหรียญตรา เกียรติยศ ช่ือเสียง
แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นความเช่ือมั่นที่มุ่งไปพร้อมกันทั้งความสําเร็จภายนอกและภายใน คือ ความ
ดี ความงาม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นกุศล น่ีคือความคิดเชิงบวกที่ต้ังบนฐานความเชื่อมั่นแบบ
พุทธ แสดงความคิดเชิงบวกบนฐานความเช่ือมั่นให้เห็นได้ง่าย ดังภาพต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี ๔.๒ แสดงความคิดเชิงบวกบนฐานความเชื่อม่ัน 
 
๔.๓  ความคิดเชิงบวกบนฐานความเพียรพยายาม 
 ความคิดบวกเป็นเง่ือนไขสําคัญที่เป็นแรงขับภายในใจแต่ความคิดบวกอย่างไรก็ไม่สามารถ
ที่จะสําเร็จผลได้ต้องอาศัยกระบวนการอ่ืนประกอบด้วยกระบวนการที่สําคัญซึ่งจะสร้างให้เกิด
ความสําเร็จต้องอาศัยความพยายามความเพียรพยายามจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะสร้างความสําเร็จให้
เกิดขึ้นกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งในชีวิตในสังคมและในสิ่งสร้างสรรค์ต่าง ๆ บนโลก ในประเด็นน้ีจึงขอแสดง
ความพยายามที่ต้ังอยู่บนฐานความคิดบวกตามแนวพระพุทธศาสนาออกเป็น ๔ ประเด็น 
  ๑. ความพยายามที่จะระมัดระวังไม่ให้สิ่งลิดรอนความสําเร็จหรือสิ่งลิดรอนกําลังใจไม่ให้
เกิดขึ้น เรียกว่า สังวรปธาน 
  ๒. ความเพียรพยายามขจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป เรียกว่า 
ปหานปธาน 
   ๓. เพียรพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่เป็นกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 
เรียกว่า ภาวนาปธาน  
  ๔. เพียรพยายามรักษาคุณงามความดีหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่กระทําแล้วให้ดํารงอยู่
ต่อไปและต่อยอดสร้างสรรค์ให้เจริญพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น เรียกว่า อนุรักขนาปธาน 
 เพ่ือให้มีความชัดเจนในการบูรณาการหลักพุทธธรรมทั้ง ๔ ประการน้ีเข้าไปสู่ความคิดเชิง
บวก และให้เป็นฐานของความคิดที่เป็นบวกที่ถูกต้อง จึงกําหนดเป็นประเด็นดังต่อไปน้ี 
 

คิดเชิงบวกบน
ฐานความเชื่อมั่น

เหตุผล

เป็นกุศล

ความรู้คุณค่าแท้

ประโยชน์



 
 

๑๓๑ 

๔.๓.๑ ความเพียรพยายามระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงต่อความสําเร็จ (สังวรปธาน) 
 ปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อความสําเร็จอันเป็นข้าศึกต่อการงานที่เรากระทําอยู่ต้องอาศัยความเพียร
พยายาม ต้องอาศัยความหนักแน่นต้ังใจอย่างย่ิงจึงจะป้องกันระมัดระวังไม่ให้ปัจจัยเสี่ยงนั้นมีผลต่อ
การกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงของเราได้ ในประเด็นน้ีหมายเอาความเพียรพยายามต่อการระมัดระวังข้าศึก
คือ ความเกียจคร้าน ตามหลักพระพุทธศาสนากําหนดความเพียรพยายามออกจากความเกียจคร้านน้ี
เป็นธาตุอย่างหน่ึง เรียกว่า นิกกมธาตุ ธาตุออกจากความเกียจคร้าน ความคิดเชิงบวกที่เป็นฐานพุทธ 
จึงหมายเอาความคิดเชิงบวกที่พยายามละความเกียจคร้าน ต้องพยายามระมัดระวัง เพราะความเกียจ
คร้านทําให้เกิดความเบ่ือหน่าย ท้อแท้ ไม่อยากกระทําอะไร  
 สังเกตดูเมื่อไรท่ีเริ่มมีข้ออ้างต่าง ๆ นานา ตามหลักที่กําหนดสัญลักษณ์ไว้เก่ียวกับข้อข้าง
ของความเกียจคร้าน ได้แก่  

๑) มักให้อ้างว่าหนาวนัก แล้วไม่ทําการงาน 
๒) มักให้อ้างว่าร้อนนัก แล้วไม่ทําการงาน 
๓) มักให้อ้างว่าเวลาเย็นแล้ว แล้วไม่ทําการงาน 
๔) มักให้อ้างว่ายังเช้าอยู่ แล้วไม่ทําการงาน 
๕) มักให้อ้างว่าหิวนัก แล้วไม่ทําการงาน 
๖) มักให้อ้างว่ากระหายนัก แล้วไม่ทําการงาน๒๒ 

 ข้ออ้างเหล่าน้ีเก่ียวเน่ืองกับดินฟ้าอากาศและความหิว ยังมีสัญลักษณ์แห่งความเกียจคร้าน
อ่ืน ๆ อีก เช่น อ้างความไม่พร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ บุคคล งบประมาณ การติดต่อสื่อสาร อ้าง
สุขภาพ อ้างการติดธุระกับเพ่ือน สนทนาในเร่ืองไร้สาระประโยชน์ อ้างติดนิยาย ภาพยนตร์ เป็นต้น 
ข้ออ้างเหล่าน้ีเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการทํางานทั้งสิ้น คํากล่าวอ้างเหล่าน้ีเป็นที่มาของความเกียจ
คร้านจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องอาศัยความเพียรพยายามมิให้ความคิดข้ออ้างและเหตุผลเชิงเข้าข้างตนเอง
ในการไม่ปฏิบัติกิจกรรมหรือกิจการน้ัน ๆ ต้องระมัดระวังมิให้เกิดขึ้น  
 นอกจากความเพียรระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงเก่ียวกับความเกียจคร้านแล้ว ยังต้องระมัดระวัง
อันตรายปัจจัยเสี่ยงอ่ืนอีกที่นําไปสู่ความเสียหาย ในพระพุทธศาสนาเรียกว่า อบายมุข คือทางแห่ง
ความเสื่อม ได้แก่  
   ๑) การด่ืมน้ําเมา คือ สุรา และเมรัย เมื่อเข้าไปข้องเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในข้อน้ีย่อมเกิดความเสียหาย เป็นประตูแห่งความเสื่อม ต้อง
เพียรพยายามมิให้ตนตกไปสู่ทางแห่งความเสื่อมน้ี โดยคิดอยู่เสมอว่า สิ่งเหล่าน้ีเป็นโทษ ต้อง
ระมัดระวังไม่เข้าไปข้องเกี่ยว พยายามคิดถึงโทษของการด่ืมนํ้าเมา สุรา เมรัย สิ่งเสพติดให้โทษ
ทั้งหลาย ได้แก่  
    (๑) ความเสื่อมทรัพย์ 
    (๒) ก่อการทะเลาะวิวาท 
    (๓) เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 
    (๔) เป็นเหตุเสียช่ือเสียง 
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    (๕) เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย 
    (๖) เป็นเหตุทอนกําลังปัญญา 
  จะเห็นได้ว่า เมื่อระมัดระวังไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงข้อน้ีเพียงข้อเดียวทําให้ป้องกัน
ผลเสียหายอีกหลายข้อ หลายประการ แต่ละข้อน้ันนําไปสู่ผลกระทบอีกมาก ต้องอาศัยความเพียร
พยายามระมัดระวัง เพราะนํ้าเมา สุราและเมรัยน้ันมีเสน่ห์ย่ัวยวนให้หลงใหลได้ง่าย ผู้ไม่ระมัดระวัง
อาจตกอยู่ในอํานาจ และสูญเสียโอกาส ดังเรื่องของเศรษฐีผู้มีทรัพย์ถึง ๑๖๐ โกฏิ๒๓ ทั้งของภรรยา
ด้วย เป็นอันหมดไปเพราะเข้าไปข้องเก่ียวกับกับการด่ืมสุรา เรื่องโดยย่อมีอยู่ว่า เศรษฐีคนหน่ึงมีทรัพย์
สมบัติมากจนเป็นที่หมายตาของพวกนักเลงสุราอยากจะได้มาเป็นพวก เพราะถ้าได้เศรษฐีมาเป็นพวก
ก็จะมีเงินทองซื้อสุราและอาหารเล้ียงพวกนักเลงสุราด้วยกันไม่ต้องอดอยากอีกต่อไป ดังน้ัน พวก
นักเลงสุราจึงพยายามใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ด้วยการส่งสุรารสเลิศมาให้เศรษฐีชักชวนให้เศรษฐีด่ืม
โดยไม่ต้องจ่ายทรัพย์ใด ๆ เมื่อด่ืมสุราไปมากขึ้น เศรษฐีก็ติดในรสสุรานําเงินทองที่มีอยู่มาแจกจ่ายใช้
สอยซื้อสุราอาหารมาเลี้ยงพวกนักเลงสุราและบุคคลอ่ืน ๆ จนทรัพย์สมบัติที่มีอยู่หมดลงและก็ได้นํา
ทรัพย์สมบัติของภรรยาเอามาใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันน้ีอีกจนหมดไปอีกเช่นกัน สุดท้ายตนเองต้อง
กลายเป็นขอทานนอนอยู่ข้างบ้านผู้อ่ืน เรื่องน้ีจึงเป็นตัวอย่างของการตกอยู่ในอํานาจของสุราและเข้า
สู่ปากทางแห่งความเสื่อม ต้องรู้จักพยายามหักห้ามใจ พยายามนึกถึงโทษของการด่ืมสุราเอาไว้จึง
สามารถระงับยับย้ังมิให้เข้าไปติดอยู่ในบ่วงของปัจจัยเสี่ยงน้ีได้ 
   ๒) การเล่นพนัน เมื่อเข้าไปเก่ียวข้องกับการพนันก็นําไปสู่ความเสียหายทรัพย์สิน
เงินทอง ช่ือเสียง และอ่ืน ๆ พยายามระลึกอยู่เสมอว่า การพนันน้ันไม่ได้ทําใหใ้ครเจริญรุ่งเรืองได้อย่าง
จริงจัง เบ้ืองต้นก็มักจะล่อให้ได้ใจ แต่ภายหลังก็ต้องได้รับผลเสียหาย ระลึกถึงผลกระทบที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า   

(๑) ผู้ชนะย่อมก่อเวร 
(๒)  ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 
(๓) ความเสียทรัพย์ในปัจจุบัน 
(๔) ถ้อยคําของคนเล่นการพนันซึ่งไปพูดในที่ประชุมฟังไม่ขึ้น 
(๕) ถูกมิตรอมาตย์หมิ่นประมาท 
(๖) ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย เพราะเห็นว่า ชายนักเลงเล่นการพนัน ไม่

สามารถจะเลี้ยงภรรยา 
  การพนันก็มีลักษณะเดียวกันกับสุรา คือ มีเสน่ห์ย่ัวยวนให้คนหลงใหลให้ติดพนัน ถ้าไม่มี
ความต้ังใจพยายามเพียงพอก็ไม่สามารถหลุดออกจากวงจรของการพนันได้ ดังน้ัน จึงต้องมีความเพียร
พยายามระมัดระวังตนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนัน ดังคําที่ท่านกล่าวว่า  
  ถูกโจรปล้นสิบครั้งยังเหลือบ้าน ถูกไฟผลาญไหม้สิ้นที่ดินเหลือ 
  การพนันทุกอย่างใครไม่เบ่ือ หมดไม่เหลือทรัพย์สินกินลูกเมีย๒๔ 
                                           
 ๒๓พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๑-๒๐๔. 
 ๒๔คติคํากลอนเร่ืองการพนัน, สืบค้นเม่ือ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑, จาก 
https://plus.google.com/107443412399232212950 
 



 
 

๑๓๓ 

 ในพุทธชาดกก็ยังแสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าเมื่อยังดํารงพระชาติเป็นวิธูรบัณฑิต ก็ต้องตก
เป็นของเบ้ียพนันของพระเจ้าพระเจ้าโกรัพยะแห่งกรุงอินทปัตถ์ที่เล่นสกาพนันกับปุณณกยักษ์ ดัง
ข้อความว่า 

 ข้าแต่มหาราช บรรดาเราทั้ง ๒ ที่ยังพยายามเล่นอยู่ความชนะและ
ความแพ้ย่อมตกแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมชน พระองค์ทรงเสื่อม
จากทรัพย์อันประเสริฐแล้ว ทรงแพ้แล้ว ขอพระองค์จงทรงพระราชทานทรัพย์แก่
ข้าพระองค์โดยเร็วเถิด (พระราชาตรัสว่า) ท่านกัจจานะ ช้าง ม้า โค ตุ้มหูแก้วมณี 
และรัตนะท่ีประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งหลายมีอยู่ในแผ่นดินของเรา ท่านจงรับไปเถิด 
เชิญขนไปตามปรารถนาเถิด (ปุณณกยักษ์กราบทูลว่า) ช้าง ม้า โค ตุ้มหูแก้วมณี 
รัตนะแม้อ่ืนใดที่มีอยู่ในแผ่นดินของพระองค์ บัณฑิตช่ือว่าวิธุระเป็นผู้ประเสริฐกว่า
รัตนะทั้งปวงเหล่านั้น ข้าพระองค์ได้ชนะพระองค์แล้ว โปรดพระราชทานวิธุร
บัณฑิตน้ันให้แก่ข้าพระองค์เถิด...๒๕ 
 

 แสดงให้เห็นว่า การพนันน้ันประกอบด้วยความท้าทาย เป็นเหมือนศักด์ิศรีของตนด้วย 
มนุษย์ไม่อาจถูกหยามว่าเป็นคนข้ีแพ้ สู้ไม่ได้ เมื่อได้รับคําท้าให้เล่นพนันกันอย่างใดอย่างหน่ึงก็มัก
ยินยอม แม้ต้องจ่ายอะไรท่ีเป็นของสําคัญก็ตาม ในที่น้ีพระเจ้าโกรัพยะต้องสูญเสียวิธูรบัณฑิต 
อํามาตย์คู่บ้านคู่เมืองไปเพราะการพนัน ดังน้ันจึงต้องใช้ความเพียรพยายามสูงที่จะเอาชนะทางแห่ง
ความเส่ือมได้ ความคิดเชิงบวกในประเด็นความเพียรพยายามเอาชนะสิ่งที่นําไปสู่ความเส่ือมจะเป็น
ปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จอย่างหน่ึง 
 ในอดีตสงครามก็เกิดเพราะการพนันด้วย ดังเรื่องในมหาภารตะ ความย่อว่า ท้าวทุรโยธน์ที่
เป็นพ่ีน้องตระกูลเการพ กับลุงจอมเจ้าเล่ห์คือท้าวศกุนิ  ได้ท้าทายก่ึงภารดาของตนที่มาจากตระกูล
ปาณฑพ คือกษัตริย์ยุธิษฐิระ ให้มาเล่นการพนัน หรือให้มาเล่นการทอดสกาขึ้นที่สภา โดยพ่ีน้อง
ตระกูลเการพ มีความเกลียดชังตระกูลปาณฑพมาก และหาวิธีต่าง ๆ ที่จะเข้าไปทําลายตระกูล
ปาณฑพเสมอ แม้ว่ากษัตริย์ยุธิษฐิระจะไม่มีความสามารถในเรื่องการการพนัน แต่ด้วยความเป็น
ขัตติยะ เป่ียมไปด้วยมานะกษัตริย์ ที่ฝ่ายท้าวทุรโยชน์ และลุงของท้าวทุรโยชน์ รู้จุดอ่อนดังกล่าว
ว่ากษัติย์ยุธิษฐิระ มีความทิฐิเป็นเจ้าเรือน จึงทําให้กษัตริย์ยุธิษฐิระ ตอบรับคําท้ามาเล่นการพนันกับ
ท้าวทุรโยชน์ จุดอ่อนของผู้เล่นพนัน คือเมื่อได้แล้วก็อยากได้อีก และเมื่อแพ้แล้ว ก็อยากจะเอาสิ่งที่ตน
เสียไปคืนมา ดังน้ัน ผลของการพนันคือ ความหายนะของการเล่นการพนัน ที่ผู้แพ้ต้องถึงกับเสียทรัพย์
สมบัติ แก้วแหวนเงินทอง ข้าทาสบริวาร ช้างม้า เสียอาณาจักร อย่างเช่นกษัตริย์ยุธิษฐิระ เพราะว่า
ความลุ่มหลงจากการพนัน ที่กษัตริย์ยุธิษฐิระ พอเสียพนันแล้ว ก็อยากจะได้สิ่งที่เสียไปเอากลับคืนมา  
 ตอนน้ี กษัตริย์ยุธิษฐิระถึงกับเอาตัวเองและพ่ีน้องปาณฑพอีกสี่คนเป็นเดิมพันในการพนัน 
แต่ก็ยังเสียท่าให้กับท้าวทุรโยธน์ และเสียท่าให้กับท้าวศกุนิจอมเจ้าเล่ห์อีก โดยที่ตอนน้ีศกุนิ ได้ขอนาง
เทราปที มเหสีของกษัตริย์ยุธิษฐิระเป็นเดิมพัน ถึงตอนน้ี ด้วยผีของการพนันได้เข้าสิงกษัตริย์ยุธิษฐิระ

                                           
 ๒๕ขุ.ชา.๒๘/๑๔๓๘-๑๔๔๐/๔๐๗. 
 



 
 

๑๓๔ 

เสียแล้ว และต้องการชนะ จึงนําเอานางเทราปทีเป็นเดิมพัน และก็ต้องพ่ายแพ้อีก และเมื่อกษัตริย์
ยุธิษฐิระพ่ายแพ้การพนัน นางเทราปทีก็ต้องตกเป็นทาสแก่ท้าวทุรโยชน์ แต่นางเทราปทีไม่ยอมไป
ปรากฏตัวแก่ท้าวทุรโยชน์ จึงทําให้ท้าวทุรโยชน์สั่งให้ทหาร ไปลากตัวนางเทราปทีออกมาจากที่พัก 
และนํามาที่ประชุมสภา แล้วบังคังให้นางเทราปที มาน่ังบนตักของท้าวทุรโยชน์ แล้วก็ทําการเปลื้อง
ผ้านางเทราปที โดยทําการเปลือยโคนขาของพระนางเทราปทีออก มากไปกว่าน้ัน นางเทราปที ก็ถูก
ฝ่ายทุรโยชน์คือกรรณะ กล่าวดูหมิ่นว่า นางเทราปทีเป็นโสเภณี ตอนที่นางเทราปทีถูกเปลื้องผ้าเกือบ
หมดนั้น เธอได้อ้อนวอนพระกฤษณะให้มาช่วย พระกฤษณะจึงเข้าช่วยเหลือพระนาง และเนรมิตผ้า
ยาวให้มาห่อวรกายของพระนางเทราปที นางเทราปทีได้สาบานว่า สักวันหน่ึงความแค้นของพระนาง
ต้องได้รับการชดใช้ จะเกิดสงครามใหญ่ขึ้น ด้วยความหวาดกลัวท้าวทุรโยชน์ได้ขออภัยต่อนางเทราป
ทีและยกทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้จากการพนันมาคืนให้กับนางเทราปที แต่นางไม่ยอมรับอะไร ได้เพียงตรัส
ว่า “ความละโมบเผาผลาญมนุษย์ทุกรูปนาม และเป็นความล่มสลายของธรรมะ ข้าฯขอปฏิเสธความ
ละโมบ”๒๖ จากนั้นสงครามใหญ่ที่เรียกว่ามหาภรตยุทธก็เกิดขึ้น ก็เพราะเป็นผลของการพนัน ดังน้ัน
ต้องใช้ความเพียรสูงในการข่มระงับยับย้ังการพนัน ความคิดและการพยายามลักษณะน้ีจึงเป็นแนว
ความพยายามเชิงบวกในพระพุทธศาสนา 
   ๓) การเท่ียวกลางคืน ปากทางแห่งความเสื่อมหรือปัจจัยเสี่ยงที่นําไปสู่ความเสีย
ทรัพย์และอ่ืน ๆ เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง ป้องกันมิให้เกิดขึ้น การที่จะระวังต่อเรื่องน้ีต้องอาศัยความ
เพียรพยายาม วิธีการก็คือ รู้จักโทษของการเที่ยวกลางคืน เมื่อรู้โทษแล้วย่อมหักห้ามใจได้ ใน
พระพุทธศาสนา กําหนดโทษของการเที่ยวกลางคืนไว้ ดังน้ี 

(๑) ผู้น้ันช่ือว่าไม่คุ้มครอง ไม่รักษาตัว 
(๒) ไม่คุ้มครอง ไม่รักษา บุตรภรรยา 
(๓) ไม่คุ้มครอง ไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 
(๔) เป็นที่ระแวงของคนอ่ืน 
(๕) คําพูดอันไม่เป็นจริง ย่อมปรากฏในที่น้ัน ๆ 
(๖) เหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากย่อมเกิดขึ้น 

 โทษแห่งการเที่ยวกลางคืนทั้งหมดต้องอยู่ในความคิดนึก ความตะหนักรู้ ต้องได้รับการ
อบรมส่ังสอนเพ่ือให้รู้จักระงับยับย้ังหักห้ามใจมิให้เข้าไปสู่ปากทางแห่งความเสื่อมประเภทน้ี วิธีการ
ดังกล่าวเป็นลักษณะแห่งความเพียรพยายามที่จะหักห้ามใจโดยใช้ความรู้ ความเข้าใจถึงผลเสียเป็นตัว
เตือนจิต เตือนตน เหตุการณ์ที่สะเทือนใจเมื่อครั้งที่ไฟไหม้ “ซานติก้าผับ” สถานบันเทิงหรูหรา ย่าน
เอกมัย อาคาร 3 ช้ัน รูปทรงแปลกตา ที่เป็นที่นิยมของนักท่องราตรีกระเป๋าหนัก ต่างมาร่วมฉลอง
เลี้ยงส่งท้ายปีเก่ากันเมื่อมี ๒๕๕๑ มีคนเข้าไปนับ ๑,๐๐๐ คน มีคนเสียชีวิต ๖๖ ศพ บาดเจ็บอีก 
๒๐๐ กว่าคน๒๗  น่ีคือโทษของการเท่ียวกลางคืน การนําตัวอย่างและพิจารณาเห็นโทษอย่างน้ี เป็น

                                           
 ๒๖มหาภารตะยุทธ กับการเล่นพนัน, สืบค้นเม่ือ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑, จาก 
https://www.facebook.com/notes 
 ๒๗เกือบ 5 ปี ความทรงจําอันแสนขมข่ืน 'ซานติก้าผับ'66ศพ, สืบค้นเม่ือ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑, จาก 
https://www.thairath.co.th/ content/378017 



 
 

๑๓๕ 

ความคิดบวกและเป็นการกระทําบวกในฐานะที่ป้องกันไม่ให้ตนเองตกอยู่ภายใต้วิถีแห่งการเที่ยว
กลางคืน วิธีการเช่นน้ีถือว่าเป็นความเพียรพยายามไม่เข้าไปใกล้ความช่ัว ระมัดระวังความช่ัว 
  ๔) การเที่ยวดูมหรสพ  การเที่ยวชมมหรสพก็เป็นปากทางแห่งความเสื่อมที่นํา
อันตรายมาสู่ตนเองและคนที่เก่ียวข้อง ในประเด็นน้ีก็เช่นกันต้องอาศัยความเพียรพยายามหักห้าม
ตนเองไม่ให้ตกไปสู่อิทธิพลของความอยากเที่ยวชมมหรสพ ในพระพุทธศาสนาแสดงถึงลักษณะของ
มหรสพที่คนมักคิดต้องด้ินรนไปดูไปชม ได้แก่  

(๑) รําที่ไหน ไปที่น่ัน 
(๒) ขับร้องที่ไหนไปที่น่ัน 
(๓) ประโคมที่ไหนไปที่น่ัน 
(๔) เสภาที่ไหนไปที่น่ัน 
(๕) เพลงที่ไหนไปที่น่ัน 
(๖) เถิดเทิงที่ไหนไปที่น่ัน 

  พึงคิดและตระหนักอยู่เสมอว่า การไปเที่ยวชมมหรสพดังกล่าวย่อมนํามาซึ่งความเสียหาย 
ไม่ว่าจะเป็นเสียทรัพย์สิน เสียเวลาทํางาน เสียสุขภาพ เสียโอกาส อาจไปไกลถึงเสียชีวิต การเที่ยวชม
มหรสพมักมาในเวลากลางคืน ก็ต้องไปในเวลากลางคืนก็เข้าสู่ประตูความเสื่อมในข้อต้นอีกด้วย 
ผลเสียที่แสดงไว้แล้วว่ามีอันตรายถึงชีวิต การพยายามคิด หักห้ามตนเอง เข้าใจถึงความไร้สาระของ
การเดินทางไปเที่ยวมหรสพจึงช่ือว่า เป็นความคิดบวกตามแนวพระพุทธศาสนา ในตัวอย่างน้ี พึงคิด
ดังที่พระสารีบุตร (อุปติสสมานพ) เคยได้คิดและมาแล้ว มีเรื่องดังน้ี 
 อุปติสสะและโกลิตตะ (พระโมคคัลลานะ) ได้ชมมหรสพที่จัดแสดงในกรุงราชคฤห์มีมหรสพ
บนยอดเขาทุก ๆ ปี โดยการให้ทําเตียงนอนดูกันอย่างไม่ต้องกลับ สนุกสนานกันอย่างมาก มีอารมณ์
คล้อยตามพวกที่แสดง คือ หัวเราะ ร้องไห้ เศร้าใจ ซาบซึ้ง และให้รางวัลแก่นักแสดง จนเวลาผ่านไป
หลายวัน ความตระหนักรู้เริ่มเกิดขึ้นกับมานพทั้งสอง กล่าวคือ ไม่มีอารมณ์คล้อยตามเหมือนวันก่อนๆ  
พร้อมกับคิดว่า “จะมีอะไรเล่า? ที่น่าดูในการน้ี นักแสดงพวกน้ีอายุไม่ถึง ๑๐๐ ปี ก็ต้องตายกันหมด 
ละทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้ เราทั้งสองควรแสวงหาโมกขธรรมเคร่ืองพ้นที่สุดยอดกันดีกว่า” มานพทั้งสอง
คิดเหมือนกันจึงกล่าวต่อกันและกันว่า “ในการดูคนเหล่าน้ี หาสาระมิได้, การดูน้ีไม่มีประโยชน์, เรา
ควรแสวงหาโมกขธรรมเพ่ือตนดีกว่า”๒๘ น่ีคือตัวอย่างของความคิดที่เป็นความเพียรพยามจะออกจาก
ปากทางแห่งความเสื่อมว่าด้วยการเที่ยวชมมหรสพ ป้องกันระมัดระวังไม่ให้ไปเป็นทาสของมหรสพ จึง
เป็นความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนา 
 การกระทําเช่นน้ีถือได้ว่าเป็นความเพียรพยายามเชิงบวกผู้ใดรู้จักหาเทคนิควิธีการระงับ
ยับย้ังมิให้ความเกียจคร้านน้ีเข้ามามีอิทธิพลต่อเราจึงช่ือว่าได้สร้างหนทางสู่ความสําเร็จด้วยความ
เพียรพยายามในข้อแรกน้ียกตัวอย่างการหาวิธีการระงับยับย้ังมิให้ปัจจัยเสี่ยงทํางานได้ผลก็คือการ
วางแผนและปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดเป็นคนรักษามาตรฐานของการทํางาน ให้อยู่ตาม
กําหนดเวลาที่ต้ังไว้แผนที่มีความชัดเจนและกระทําตามกําหนดน้ันเป็นวิธีการอย่างหน่ึงที่จะป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงต่อความเกียจคร้านที่จะเกิดขึ้นได้เน่ืองจากถ้าไม่ปฏิบัติตามแผนอาจเกิดความเสียหาย

                                           
 ๒๘องฺ.เอก.อ. ๓๒/๒๒๗. 



 
 

๑๓๖ 

กระทบไปถึงส่วนงานอ่ืนหรือกระทบไปถึงการดํารงชีวิตของตนและครอบครัวเมื่อเห็นผลเสียที่จะ
เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามแผนงานจึงหักใจและพยายามมิให้ความเกียจคร้านที่เกิดขึ้นทําลาย
แผนงานที่ตนต้ังไว้ลงได้ 
 

๔.๓.๒ ความเพียรพยายามละนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่ดีของตน (ปหานปธาน) 
 ความเพียรพยามละนิสัยที่ไม่ดีของตน เบ้ืองต้นก็หมายเอานิสัยและพฤติกรรมที่ติดอบายมุข
อย่างใดอย่างหน่ึงที่กล่าวไว้ในข้อที่ ๑ เมื่อตนเองติดนิสัยน้ันแล้ว นอกจากนิสัยและพฤติกรรมใน
อบายมุข ได้แก่ ความเกียจคร้าน การด่ืมนํ้าเมา ติดการพนัน การเที่ยวกลางคืน และการเที่ยวดู
มหรสพ ยังมีนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่ดีที่รุนแรงย่ิงกว่าน้ัน ได้แก่ กรรมกิเลส ๔ คือ การฆ่าสัตว์ การลัก
ทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม และการพูดปด ทําอย่างไรจึงจะละนิสัยน้ันให้ได้ ต้องอาศัยความเพียร
พยายามอย่างย่ิง  
 ความเพียรพยายามที่จะสลัดหลุดออกจากพฤติกรรมและนิสัยที่ไม่ดีของตนต้องอาศัย
เทคนิคและวิธีการ ในเบ้ืองต้นต้องอาศัยวิธีคิดเป็นอันดับแรก เพราะการกระทําหรือไม่กระต้องออกมา
จากความคิด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน การพูด การทําไม่ดีก็มาจากใจ”๒๙  
จิตที่ถูกอกุศลวิตกครอบงําน้ันมีพลังแรง ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากที่จะระงับยับย้ังไว้ได้ 
ต้องข่มมาก ต้องอาศัยแรงมาก ความคิดที่เป็นอกุศลน้ันเปรียบเหมือนโคที่คึกคะนองต้องการเข้าไปกิน
ข้าวกล้าของชาวบ้าน คนเลี้ยงโคก็คือตนเองต้องทั้งดึง ตี แทง ต้อน กัน ก้ัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหายขึ้น จึงแสดงออกมาเป็นวิธีการปรับเปลี่ยนนิสัยของตนได้ดังน้ี 
 ๑. คิดถึงผลเสียหายอันเกิดจากการทําความช่ัวของตน ดุจดังความกลัวที่จะเกิดผลเสียจาก
วัวที่ทําความเสียหายนาข้าวผู้อ่ืน ซึ่งตนเองต้องรับผิดชอบอาจต้องถูกฆ่า จองจํา ชดใช้ค่าสินไหม ถูกติ
เตียนจากผู้อ่ืน การคิดกลัวอย่างน้ีจะทําให้ไม่กล้าทําความช่ัวอีก นอกจากน้ันก็คิดถึงผลเสียหายที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้เก่ียวกับโทษของอบายมุข ถ้าหากเข้าใจได้ตามน้ันก็ย่อมละเลิกพฤติกรรมและนิสัย
ที่ไม่ดีลงได้ 
 ๒. ให้ใช้โยนิโสมนสิการ คือ คิดจนเห็นความเป็นโทษที่แท้โดยถ่ายเดียวของนิสัยที่ไม่ดี 
ผลกระทบในปัจจุบันและผลที่เกิดในอนาคตหรือในชาติต่อไป จากน้ันก็คิดในทางกลับกันคือ ปลูกฝัง
นิสัยที่ดีขึ้นมาแทนตามแนวหลักโยนิโสมนสิการทั้ง ๔ ประการ๓๐ 
 ๓. คิดและปฏิบัติตามหลักต่อไปน้ีย่อมสามารถละทิ้งนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่ดีได้ คือ 
  (๑) ให้เห็นอย่างชัดเจนตามอริยสัจ ๔ คือ พฤติกรรมเหล่าน้ีนํามาซึ่งความทุกข์ มี
ตัณหาเป็นสาเหตุ สามารถละได้ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา 
  (๒) ให้สํารวมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ความอยากกระทําความ
ช่ัวและนิสัยที่ไม่ดีย่อมทุเลา เบาบาง และหมดลงได้ ด้วยการมีสติในทุกอินทรีย์ 
  (๓) ให้คํานึงถึงคุณค่าและประโยชน์ของการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ทุกอย่างอยู่เสมอ 
การทําเช่นน้ีจะทําให้เกิดความตระหนักรู้ถึงสาระและความไร้สาระได้ชัดเจนขึ้น  

                                           
 ๒๙ขุ.ธ. ๔๐/๑๑/๑. 
 ๓๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕-๑๖. 



 
 

๑๓๗ 

  (๔) ให้รู้จักอดทน อดกลั้นต่อผลกระทบของธรรมชาติ สัตว์ บุคคลที่ทําให้เกิด
ความทุกข์ ความเดือดร้อนแก่ตนเอง เมื่ออดทนได้บ่อย ๆ และยาวนาน พลังลบหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีที่
จะตอบโต้ในทางเสียหายก็ไม่แสดงออกมา 
  (๕) ให้รู้จักเว้น หลีกหนีจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการหวนประพฤติและแสดง
นิสัยด้านลบออกมา เช่น หลีกจากสถานที่อโคจร เว้นคบมิตรช่ัว เป็นต้น เมื่อเว้นห่างไป เปรียบเหมือน
ตนเองกําลังเลิกสูบบุรี่ก็ให้ห่างจากคนสูบบุรี่หรือร้านขายบุรี่ ก็ทําให้ปรับนิสัยได้ 
  (๖) ให้รู้จักบรรเทา เบาบาง เจือจาง ทิ้งห่างความถี่ลง เช่น ปล่อยวางความชอบ
แบบรุนแรงลง ปล่อยวาง บรรเทาความโกรธลง ลดความรุนแรงของการคิดเคียดแค้นลง หรือความ
หงุดหงิดลง โดยเวลาเป็นตัวกําหนดก็ได้ เช่น เลิกหงุดหงิด เลิกติดชอบเกม หลงใหลดารา อาหาร 
เครื่องด่ืม กาแฟ ลงเป็นทีละวัน สัปดาห์ เดือน ปี เป็นต้น ย่อมปรับนิสัยได้ 
  (๗) เข้ารับการอบรม บ่มนิสัย ฝึกฝน ละลายพฤติกรรมเสียใหม่ โดยใช้วิธีของนัก
ฝึกอบรมก็ได้ หรือใช้ตามหลักโพชฌงค์ก็ได้ กล่าวคือ ฝึกสติ คิดใคร่ครวญสิ่งดี ๆ ฝึกให้มีความต่อเน่ือง
ในการฝึกฝน ทําใจให้เบิกบาน สงบ สุข และปล่อยวาง ทําอย่างน้ีสม่ําเสมอย่อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และนิสัยที่ไม่ดีได้  
 วิธีทั้ง ๗ ประการน้ีเป็นแนววิธีพยายามละความช่ัวที่มีในตนออกไป จากความช่ัวในระดับ
หยาบไปจนถึงละเอียด ตามแนวพระพุทธศาสนา๓๑ 
 ๔. คิดถึงจุดสุดท้ายของชีวิต คือ ความตายที่มีกับทุกคน ไม่มีใครรอดพ้นไปได้ การคิดถึง
ความตายบ่อย ๆ ทุกลมหายใจนํามาซึ่งความไม่ประมาทในชีวิต ดังพุทธภาษิตที่ตรัสว่า “พึงทําความ
เพียรเสียในวันน้ีทีเดียว ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจักมีในวันพรุ่งน้ี เพราะว่า ความผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผู้
มีเสนาใหญ่น้ัน ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย”๓๒ 
 ๕. เข้าใจสัจธรรมของโลกธรรม คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ 
ว่าเป็นของคู่โลก ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น เช่น เมื่อถูกนินทา หากเป็นจริงต้องปรับปรุงตนและขอบคุณผู้น้ัน
ที่ช้ีแนะ หากไม่เป็นจริงก็ไม่ต้องเดือดร้อน วิธีน้ีลดนิสัยหงุดหงิด ฉุนเฉียว ลงได้ ตามพระดํารัสของ
อดีตสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแสดงไว้๓๓ 
 ๖. ฝึกมีเมตตาจิต แผ่เมตตาด้วยใจจริงไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย ฝึกอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ แผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์ ใหญ่ย่ิง หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท ไปตลอดโลก ทุก
ทิศทุกทาง และควรทําใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน อากาศ แม่นํ้า ถุงหนัง แม้จะมีคนเอาเล่ือยมา
เลื่อยอวัยวะของตน ก็ไม่ควรโกรธเคือง จึงจะได้ช่ือว่าทําตามคําสอนของพระองค์ ก็จะทําให้เกิด
ประโยชน์และความสุขสิ้นกาลนาน๓๔ 

                                           
 ๓๑ม.มู. ๑๗/๑๑-๑๘/๑๑๓-๑๒๑. 
 ๓๒ม.อุ. ๒๓/๕๒๗/๑๙๘. 
 ๓๓สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, หัดคิดเชิงบวก, (กรุงเทพมหานคร : 
เม็ดทราย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๖. 
 ๓๔ม.มู. ๑๘/๒๖๔-๒๗๓/๒๔๑-๒๕๐. 



 
 

๑๓๘ 

 ๗. เมื่อคิดในเรื่องใดแล้ว ความคิดอกุศลเกิดขึ้น ก็ให้เปลี่ยนเรื่องที่คิดเสีย ไปคิดเร่ืองที่ดีงาม
แทน ก็จะละความคิดบาปอกุศลได้ ทําจิตให้เป็นสมาธิได้ ท่านเปรียบเหมือนช่างไม้ หรือลูกมือของช่าง
ไม้ผู้ฉลาด ใช้ลิ่มอันเล็ก ตอก โยก ถอน ลิ่มอันใหญ่ออก ฉันน้ัน ถ้ายังไม่หาย ให้ใช้วิธีต่อไป 
 ๘. เมื่อเปลี่ยนเรื่องที่คิดแล้ว ความคิดอกุศลยังเกิดอีก ก็ให้พิจารณาโทษของความคิดน้ัน ก็
จะละความคิดบาปอกุศลได้ ท่านเปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัว รู้สึกรังเกียจซากงู ซาก
สุนัข หรือซากศพมนุษย์ ฉันน้ัน ถ้ายังไม่หายให้ดําเนินขั้นต่อไป 
 ๙. เมื่อพิจารณาโทษของความคิดบาปอกุศลน้ันแล้ว ความคิดบาปอกุศลยังเกิดอีก ก็ให้เลิก
คิดถึงเรื่องน้ันเสีย ก็จะละความคิดบาปอกุศลได้ ทําจิตให้เป็นสมาธิได้ ท่านเปรียบเหมือนคนตาดี เมื่อ
ไม่ต้องการจะเห็นอะไรก็หลับตาเสีย ถ้ายังไม่หาย ให้ดําเนินขั้นต่อไป 
 ๑๐. เมื่อเลิกคิดถึงเร่ืองน้ันแล้ว ความคิดบาปอกุศลยังเกิดอีก ก็ให้พิจารณาว่าอะไรเป็นเหตุ
ให้เกิดความคิดบาปอกุศลน้ัน ก็จะละความคิดบาปอกุศลได้ ทําจิตให้เป็นสมาธิได้ ท่านเปรียบเหมือน
คนเดินเร็ว เมื่อต้องการจะเปลี่ยนอริยาบถ ก็คิดขึ้นได้ว่า เราจะเดินเร็วไปทําไม ก็จะเดินช้าลง และเมื่อ
คิดได้ว่าจะเดินช้า ๆ ไปทําไม ก็จะหยุดยืน เมื่อคิดได้ว่า จะยืนไปทําไม ก็จะน่ังลง เมื่อคิดได้ว่าจะน่ังไป
ทําไม ก็ล้มตัวลงนอน ฉันน้ัน ถ้ายังไม่หาย ให้ดําเนินขั้นต่อไป 
 ๑๑. เมื่อพิจารณาถึงเหตุเกิดแห่งความคิดบาปอกุศลแล้ว ความคิดบาปอกุศลยังเกิดขึ้นอีก 
ก็ให้กัดฟันอย่างแรง เอาลิ้นกดเพดาน อธิษฐานจิต คือ ต้ังใจแน่วแน่เด็ดเด่ียว ข่มใจระงับความคิดน้ัน
เสีย ก็จะสามารถละความคิดบาปอกุศลน้ันได้ ทําจิตให้เป็นสมาธิได้ ท่านเปรียบเหมือนคนผู้มีกําลัง
มาก จับคนผู้มีกําลังน้อยกว่าไว้ได้ แล้วบีบ กด เค้นที่ศีรษะ คอ หรือก้านคอไว้ให้แน่น ฉันน้ัน๓๕ 
 วิธีการเพียรพยายามละความช่ัว นิสัยไม่ดี พฤติกรรมไม่เหมาะสมอันเป็นบาปอกุศลที่มีใน
ตนออกไปเสียได้เช่นน้ีนับว่า เป็นความคิดเชิงบวกตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 

๔.๓.๓ ความเพียรพยายามพัฒนาตนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ (ภาวนาปธาน) 
 ความเพียรพยายามในการพัฒนาตนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่า
เป็นความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก ในประเด็นน้ีจึงอาศัยวิธีการฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
ตามหลักภาวนา ๔ และกุศลกรรมบถ ๑๐ ดังน้ี 
  ๑. กายภาวนา (physical development) คือ การฝึกฝนพัฒนากายหรือสุขภาพ 
ร่างกายให้แข็งแรง ไร้โรค มีสุขภาพดีและมีความแข็งแกร่งในความเพียร ความวิริยะอุตสาหะ ไม่ได้
เจอปัญหาแล้วท้อถอย และที่สําคัญกายภาวนายังรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดี ระหว่างหู 
ตา จมูก ลิ้น กาย กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโดยการพัฒนาทางพระพุทธศาสนาก็คือการให้รู้จักบ่ม
เพาะฝึกอบรมตัวกายของเราที่จะติดต่อเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างปกติ เป็นไป
ด้วยดีไม่เกิดโทษเป็นไปในทางที่เป็นคุณ หมายถึงความพยายามสร้างหรือบ่มเพาะให้คนในองค์กรมี 
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับทางกายภาพได้อย่างราบร่ืน เป็นเร่ืองของเราคนเดียวที่จะมีการดํารง
ท่าทีต่อสิ่งที่มากระทบ ด้วยการรับรู้และการเลือกรับแต่สิ่งที่ดี และสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
โดย เริ่มต้ังแต่ปัจจัย ๔ เป็นต้นไป อย่างเช่น สัมพันธ์กับอาหาร โดยการกินเพ่ือช่วยให้ร่างกายมีกําลัง 

                                           
 ๓๕ม.มู. ๑๘/๒๕๗-๒๖๒/๒๒๔-๒๒๙. 



 
 

๑๓๙ 

มีสุขภาพดี ไม่ใช่เพ่ือมุ่งความอร่อย อวดโก้ แสดงฐานะ สัมพันธ์กับโทรทัศน์ โดยดูเพ่ือติดตามข่าวสาร 
แสวงหาความรู้ ส่งเสริมปัญญา มิใช่เพ่ือหมกมุ่นในความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเอาเป็นเครื่องมือ
เล่นการพนัน เป็นต้น 
    ๒. สีลภาวนา (moral development) ฝึกพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ให้เป็นไปด้วยดี เริ่มแต่ไม่ก่อการเบียดเบียน ไม่ทําความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืนและสังคม ประพฤติในสิ่งที่
เป็นประโยชน์เก้ือกูลต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม เป็นเรื่องของความประพฤติ การต้ังอยู่ในระเบียบวินัย 
ประกอบสัมมาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ฝึกฝนอบรมกายวาจาของตนให้ประณีต ปราศจากโทษ 
ก่อคุณประโยชน์ และเป็นเคร่ืองสนับสนุนการฝึกอบรมจิตใจย่ิง ๆ ขึ้นไป รวมทั้งเป็นเรื่องของการ
ปฏิสัมพันธ์คนอ่ืน คือทําอย่างไรถึงจะอยู่ร่วมกันได้ระหว่างคน ๒ คนหรือมากกว่า ๒ คนขึ้นไปอย่าง
เก้ือกูลไม่เบียดเบียนกัน  
  ๓. จิตภาวนา (emotional development) คือ ฝึกพัฒนาจิตใจให้มีคุณสมบัติดีงามพรั่ง
พร้อม การฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่การพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม 
เช่น ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความ
รับผิดชอบ ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริ่มต้ังแต่ความเช่ือ 
ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ความหย่ังรู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิดการต่าง ๆ 
สร้างสรรค์ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น ๓ ด้านดังน้ีคือ ๑ ด้านคุณภาพจิต คือ ให้มีคุณธรรมต่าง ๆ ที่
เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม เป็นผู้มีจิตใจสูงละเอียดอ่อน เช่น มีเมตตา มีความรักความเป็นมิตร มีกรุณา 
อยากช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ของผู้อ่ืน มีจาคะ คือมีนํ้าใจเผื่อแผ่ มีคารวะ มีความกตัญญู 
รวมท้ังมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีจิตที่มีคุณภาพ เป็นต้น ๒. ด้านสมรรถภาพจิต คือ ให้เป็นจิตที่มี
ความสามารถ เช่น มีสติ มีวิริยะ คือ ความเพียร มีขันติ คือความอดทน มีสมาธิ คือ จิตต้ังมั่นแน่วแน่ 
มีสัจจะ คือความจริงจัง มีอธิษฐาน คือ ความเด็ดเด่ียวแน่วแน่ต่อจุดมุ่งหมาย เป็นจิตใจที่พร้อมและ
เหมาะที่จะใช้งานโดยเฉพาะงานทางปัญญา คือการคิดพิจารณาให้เห็นความจริงแจ่มแจ้งชัดเจน 
รวมทั้งการสร้างเกราะป้องกันโดยอาศัยหลักธรรมต่าง ๆ ดังกล่าว และ ๓. สุขภาพจิต คือ ให้เป็นจิตที่
มีสุขภาพดี มีความสุขสดช่ืน ร่าเริงเบิกบาน ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส พร้อมที่จะย้ิมแย้มได้ มีปิติ 
ปราโมทย์ ไม่เครียด ไม่กระวนกระวายใจ ไม่คับข้องใจ ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง ไม่หดหู่โศกเศร้า รวมทั้ง
การสร้างให้มีสุขภาพจิตที่ดีได้ เป็นต้น 
  ๔. ปัญญาภาวนา (intellectual development) คือ ฝึกพัฒนาปัญญาให้รู้ความจริง เริ่ม
ต้ังแต่ความเช่ือ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง 
ตรวจสอบ คิดการต่าง ๆ สร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจของตนเอง ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง 
และใช้ความรู้แก้ปัญหา ทําให้เกิดสุขได้ เริ่มแต่รู้ เข้าใจศิลปวิทยา เรียนรู้ถูกต้องตามเป็นจริง ไม่
บิดเบือนหรือเอนเอียงด้วยอคติ คิดวินิจฉัยใช้ปัญญาโดยบริสุทธ์ิใจ รู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริง 
รู้จักแก้ไขปัญหาและทําการให้สําเร็จตามแนวทางของเหตุปัจจัย ตลอดจนรู้เท่าทันธรรมดาของสังขาร 
ถึงขั้นที่ทําให้มีจิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์โดยสิ้นเชิง  
 หลักภาวนา ๔ เ ป็นหลักเสริมสร้างให้เป็นคนดีมีคุณภาพ  คุณธรรม  พัฒนาตนให้
เจริญก้าวหน้าและมีความสุข จึงเป็นธรรมที่ควรเข้าใจและควรบรรลุ (นิโรธ) การพัฒนาคนตามแนว
พุทธก็คือการพัฒนาคนให้รู้จักเป็นอยู่ได้อย่างดี โดยสอดคล้องกับความจริงของชีวิตที่ เป็นไปตาม



 
 

๑๔๐ 

ธรรมดา เป็นการนําเอาความจริงของธรรมดามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นระบบการ
พัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม แล้วก็ด้านจิตใจเจตจํานง และด้านปัญญาความรู้เข้าใจดําเนิน
ประสานไปด้วยกันและส่งผลต่อกัน โดยเจตจํานงของจิตใจ แสดงตัวออกมาสู่พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม ปัญญาที่รู้เข้าใจก็มาพัฒนาพฤติกรรมให้ทําได้ผลดีย่ิงขึ้น และทําให้จิตใจมีขอบเขตขยาย
ออกไปแล้วมีสภาพที่ ดีขึ้น เช่น เมื่อรู้ เข้าใจเหตุผล รู้ ว่าคนอ่ืนเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกัน 
เพราะฉะน้ันจึงไม่ควรไปทําร้ายเขา แต่ควรจะมีเมตตากรุณา การพัฒนาเมตตากรุณา จึงต้องอาศัย
ปัญญาความรู้เข้าใจ๓๖ 
 นอกจากพัฒนาตนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามหลักภาวนา ๔ แล้วยังสามารถพัฒนาตนให้เป็น
คนดีมีคุณภาพตามหลักกุศลกรรมบถ คือ ทางกาย ได้แก่ ฝึกฝนพัฒนาตนโดยการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลัก
ทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม หรือสําส่อนเรื่องเพศไปทั่ว ทางวาจา ได้แก่ ฝึกฝนพัฒนาตนโดยการไม่
พูดเท็จ พูดคําหยาบ พูดส่อเสียด และพูดเพ้อเจ้อ ทางใจ ได้แก่ ฝึกฝนอบรมตนโดยการไม่คิดพยาบาท
ผู้ใด ไม่คิดโลภอยากได้ของ ๆ ใคร และไม่คิดเห็นผิดไปจากความถูกต้อง ถูกธรรม ตามหลักเหตุผล 
ตามหลักกรรม การพัฒนาตนเช่นน้ีช่ือว่า เป็นการคิดและการกระทําที่เป็นบวกในพระพุทธศาสนาใน
ประเด็นความเพียรพยายามเชิงบวก 
 

๔.๓.๔ ความเพียรพยายามรักษามาตรฐานคนดีมีคุณภาพเอาไว้ (อนุรักขนาปธาน) 
 วิธีการเพียรพยายามรักษามาตรฐานคนดีมีคุณภาพเอาไว้ หมายเอา ความดีที่คิดและทําดีไว้
ดีแล้วตามประเด็นที่แสดงไว้เบ้ืองต้น คือ ตามหลักภาวนา ๔ และกุศลกรรมบถ หากแต่ว่าจะใช้วิธีการ
อะไรจึงจะสามารถรักษาความดีไว้ได้นานน้ันต้องอาศัยหลักการ ในที่น้ีผู้วิจัยจึงใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าตรัส
เปรียบเทียบเอาไว้ในครั้งที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ดูแลโคในท้ายฤดูร้อน ไม่ใช่ฤดูกาลเพาะปลูก ยัง
ไม่ใช่ฤดูเพาะปลูกหว่านไถ คนเลี้ยงโคก็ปล่อยให้โคเที่ยวกินหญ้าไปตามที่เหล่าน้ันตามสบาย ไม่ต้อง
คอยติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะไม่มีข้าวในนาของชาวบ้านที่โคจะไปกิน ส่วนคนเลี้ยงโคเมื่อไปอยู่ที่
โคนต้นไม้หรืออยู่ในที่แจ้งก็ตาม จะต้องทําสติอยู่เสมอว่า น้ันฝูงโค (ของเรา) ฉันใด พระองค์ก็ฉันน้ัน 
ต้องทําสติอยู่เสมอว่า เหล่าน้ีเป็นธรรม (คือกุศลวิตก) จิตที่น้อมมาได้ในกุศลวิตกแล้วก็เช่นเดียวกัน ก็
ปล่อยจิตให้คิดไปในกุศลได้ และตัวจิตเองน้ันก็พักอยู่ เหมือนอย่างคนเลี้ยงโคที่พักอยู่ใต้ต้นไม้หรือในที่
แจ้ง โดยมีสติระลึกอยู่เสมอว่าน่ันคือจิตที่คิดในเรื่องที่เป็นกุศลอยู่อย่างน้ันเท่าน้ัน๓๗ หมายความว่า 
เมื่อยามที่จิตเป็นกุศลอยู่ จิตมีคุณธรรม มีคุณภาพ ฝึกฝนอบรมจนได้ที่แล้ว ก็หมั่นคอยดูแลประคอง
จิตไว้ด้วยสติอยู่เสมอ ตนย่อมคิดและปฏิบัติในเรื่องที่ดี ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ มีความสุข ดํารงชีวิตอยู่  
 การมีสติอยู่กับความดี ความมีคุณธรรมของตน รักษามาตรฐานความมีคุณภาพของตนไว้
สามารถปฏิบัติได้ดังน้ี  
  ๑. คิดอยู่เสมอว่า ไม่ว่าใครคนอ่ืนจะทําอะไร อย่างไร เราจักทําแต่ความดีเสมอ 

                                           
 ๓๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หน้า ๗-๘. 
 ๓๗ม.มู. ๑๘/๒๕๒/๒๐๕-๒๐๘. 



 
 

๑๔๑ 

  ๒. คิดอยู่เสมอว่า กุศลธรรมทั้งหลายนั้นเพียงแค่คิดยังมีผลมาก มีอานิสงส์มาก มี
อุปการะมาก ไม่ต้องกล่าวถึงการลงมือทําดี ดังน้ันต้องลงมือปฏิบัติเสมอ 
  ๓. คิดอยู่เสมอว่า ต้องมีแนวทางให้ได้ทําความดีอยู่ตลอดเวลา สถานการณ์หรือ
สิ่งแวดล้อมอาจสร้างปัจจัยเสี่ยงให้ทําช่ัว ต้องหลีกเลี่ยงไปอยู่ที่อ่ืน เปรียบเช่น ไม่มีทางเรียบตรงนี้ ก็
ต้องมีทางเรียบทางอ่ืน  
  ๔. คิดอยู่เสมอว่า ความช่ัวมีทุคติเป็นที่หมาย มีผลอันเลวร้ายรออยู่ ความดีมีสุคติเป็นที่
หมาย มีผลอันสงบสุข งดงามรออยู่  
  ๕. คิดอยู่เสมอว่า มีแต่คนที่มีคุณภาพ มีหลักการ มีคุณธรรม เป็นคนที่ฝึกตนดีแล้ว
เท่าน้ันจึงจะไปช่วยผู้อ่ืนได้ ทํางานให้ลุล่วงได้ ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังน้ันต้องฝึกฝนอบรม 
พัฒนาตนอยู่ตลอดเวลา เป็นการรักษามาตรฐานตนไว้ตามแนวพระพุทธศาสนา๓๘ 
 การคิดดีทําดีอยู่เสมอ ช่วยให้เกิดความกล้าหาญ เพราะไม่ได้คิดทําช่ัว มีแต่คิดดี แม้แต่เรื่อง
ร้ายก็มองให้เป็นดีได้ ดังเช่น เรื่องพระปุณณะ ความว่า พระปุณณะต้องการกลับไปบําเพ็ญภาวนาและ
เผยแผ่ธรรมที่บ้านเกิด จึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือขอพระโอวาทย่อ ๆ เพ่ือใช้เป็นหลักในปฏิบัติและ
เผยแผ่ พระพุทธเจ้าประทานโอวาทแล้วตรัสถามว่า  
 พ. “เธอจะไปอยู่ถิ่นใด”  
 ป. “จะไปอยู่แคว้นสุนาปรันตะ” 
 พ. “ชาวสุนาปรันตะเป็นคนดุร้าย ถ้าพวกเขาด่าเธอ เธอจะคิดอย่างไร ?” 
 ป. “หากพวกเขาด่า ก็ดีกว่าใช้มือตบตี” 
 พ. “ถ้าพวกเขา ใชมือตบตีทําร้ายเธอ เธอจะคิดอย่างไร ?” 
 ป. “หากพวกเขาใช้มือตบตีทําร้าย ก็ดีกว่าตีด้วยท่อนไม้” 
 พ. “ถ้าพวกเขาตีเธอด้วยท่อนไม้ เธอจะคิดอย่างไร ?” 
 ป. “หากพวกเขาตีด้วยท่อนไม้ ก็ดีกว่าปลิดชีพด้วยอาวุธ” 
 พ. “ถ้าพวกเขาปลิดชีพด้วยอาวุธละ เธอจะคิดอย่างไร ?” 
 ป. “หากพวกเขาปลิดชีพด้วยอาวุธ ข้าพระองค์คิดว่า ในขณะที่สาวกของพระผู้มีพระภาค
บางท่าน อึดอัดใจ เกลียดชังร่างกายและชีวิต พากันแสวงหาอาวุธมาปลิดชีพตนเอง แต่ข้าพระองค์
กลับได้รับการปลิดชีพโดยไม่ต้องแสวงหาอาวุธเลย” 
 พ. “ดีแล้วปุณณะ เธอประกอบด้วยความข่มใจและความสงบระงับดังน้ีแล้ว จักสามารถอยู่
ในสุนาปรันตชนบทได้ เธอจงรีบไปในบัดน้ีเถิด” 
 เมื่อพระปุณณะไปอยู่ในสุนาปรันตชนบทแล้ว ได้ทําให้ชาวสุนาปรันตะกลับใจแสดงตนเป็น
อุบาสกจํานวน ๕๐๐ อุบาสิกาจํานวน ๕๐๐ และตัวท่านเองได้ทําให้แจ้งซึ่งวิชา ๓ ภายในพรรษานั้น 
และปรินิพพานที่บ้านเกิดน้ัน๓๙ 

                                           
 ๓๘ม.มู. ๑๗/๑๐๐-๑๐๙/๓๘๓-๓๙๖. 
 ๓๙ม.อุ. ๒๓/๗๕๔-๗๖๔/๔๑๐-๔๑๔. 
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 เรื่องน้ีแสดงให้เห็นว่า การมีความคิดบวกด้วยการมองเห็นแต่เรื่องดีทั้งสิ้น ไม่ว่าผู้อ่ืนจะทํา
ให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่มีจิตคิดช่ัว จึงได้ช่ือว่า รักษาความดีของตนไว้อย่างย่ิง
ดังเช่นพระปุณณะ สุนาปรันตะเถระ 
 อีกตัวอย่างของการน้อมจิตให้คิดดี ท่านพุทธทาสสอนให้มองคนในแง่ดี หรือมองทุกสิ่งในแง่
ดี มีคุณมากกว่ามองในแง่ร้าย ดังบทกลอนที่ท่านประพันธ์ไว้ว่า 
  เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา 
 จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่ 
 เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู 
 ส่วนที่ช่ัว อย่าไปรู้ ของเขาเลย 
 จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว 
 อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย 
 เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย 
 ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง 
 ไม่ควรฟุ้ง ฟ้ืนฝอย หาตะเข็บ 
 ถ้าเผลอมัน กัดเจ็บ จะยุ่งขิง 
 เสียเวลา ไม่คุ้มค่า ควรประวิง 
 ทุก ๆ สิ่ง มองแต่ดี มีอยู่พอ๔๐ 
 การฝึกคิดให้เห็นความจริงว่า ทุกคนมีส่วนที่ผิดพลาดได้ และทุกคนก็มีความดีอยู่ ตนเองก็
เช่นกัน ไม่ควรให้ความสําคัญกับความผิดพลาดของตนเองและของผู้อ่ืนจนเกินไปจะทําให้เกิดความคิด
และพฤติกรรมชอบจับผิด เป็นนิสัยที่อันตราย ขัดขวางความเจริญ ต่างกับความดี ความถูกต้อง ต้อง
ให้ความสําคัญอยู่เสมอ รักษาไว้ พัฒนาให้เจริญย่ิง ๆ ขึ้น แม้มีโอกาสทําช่ัวได้ ก็ไม่ยอมกระทํา เช่น
เรื่องของฑีฆาวุกุมาร เรื่องมีอยู่ว่า พระเจ้าทีฆีติโกศลราชถูกพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชปลงพระชนม์ 
โอรสของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชแอบเข้าไปเป็นมหาดเล็กใกล้ชิดพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชเพ่ือรอ
โอกาสแก้แค้น อยู่มาวันหน่ึงพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชตรัสกับทีฆาวุกุมารให้เทียมรถเพ่ือไปล่าเน้ือ 
และในระหว่างน้ันพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชจอดรถพักเหนื่อยนอนหลับที่ตักของทีฆาวุกุมารน่ันเอง 
ขณะน้ัน นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ทีฆาวุกุมารจะได้โอกาสแก้แค้น พร้อมกับคิดว่า “พระเจ้า
พรหมทัตกาสีราชน้ีแลทรงก่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่พวกเรามากมาย ทรงช่วงชิงกองทหาร พาหนะ 
ชนบทคลังอาวุธยุทโธปกรณ์และคลังพืชพันธ์ุธัญญาหารของพวกเราไป ได้ปลงพระชนม์ชีพของพระ
ชนกชนนีของเราอีก บัดน้ีเป็นเวลาที่เราพบคู่เวร” จึงชักพระแสงขรรค์ออกจากฝัก แต่กลับคิดถึงคําสั่ง
เสียของพระบิดาก่อนสิ้นที่บอกว่า “พ่อทีฆาวุ เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว เจ้าอย่าเห็นแก่สั้น เวรท้ังหลายย่อม
ไม่ระงับเพราะการจองเวรเลย แต่ย่อมระงับได้เพราะการไม่จองเวร”๔๑ การที่เราจะละเมิดพระดํารัส
สั่งของพระชนกน้ันไม่ควรเลย จึงสอดพระแสงขรรค์กลับเข้าฝักตามเดิม สุดท้ายพระเจ้าพรหมทัตกาสี

                                           
 ๔๐พุทธทาสภิกขุ, บทกลอนสอนใจจากปฏิทินธรรม พุทธศักราช ๒๕๓๗-๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร : 
สุขภาพใจ, ๒๕๔๘), หน้า ๒๙. 
 ๔๑วิ.มหา. ๗/๒๔๓/๔๔๓. 
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ราชก็รู้ความจริงและทั้งสองก็ปรับความเข้าใจและยกราชธิดาให้ทีฆาวุกุมาร๔๒ เรื่องน้ีแสดงให้เห็นว่า 
การรักษาความดีของตนไว้ การไม่หุนหันพลันแล่น การไม่ลุต่อความช่ัวย่อมนํามาซึ่งความสงบสุขใน
บ้ันปลายเสมอ 
 อีกตัวอย่างหน่ึง พระนางสามาวดีถูกกลั่นแกล้งว่าเป็นผู้นํางูใส่ในหมอนไม้ พระเจ้าอุเทน
พิโรธลงโทษพระนางสามาวดีพร้อมด้วยหญิงบริวารด้วยการยิงธนูอาบยาพิษ ฝ่ายพระนางสามาวดี 
ขณะที่จะถูกยิงน้ันพระนางสามาวดีก็ได้ให้โอวาทแก่หญิง ๕๐๐ ว่า “แม่ทั้งหลาย ที่พ่ึงอ่ืนของพวกเรา
หามีไม่, ท่านทั้งหลายจงยังเมตตาจิตอันสม่ําเสมอน่ันแล ให้เป็นไปในพระราชาผู้เป็นจอมแห่งนรชน 
ในพระเทวีและในตน ท่านทั้งหลายอย่าทําความโกรธต่อใคร ๆ” พระราชาทรงถือธนูมีสัณฐานดัง
งาช้าง (หรือเขาสัตว์ ) ซึ่งมีกําลังของคนพันหน่ึง ทรงขึ้นสายแล้วพาดลูกศรอันกําซาบด้วยยาพิษทํา
พระนางสามาวดีไว้ ณ เบ้ืองหน้า ให้หญิงเหล่าน้ันทุกคน ยืนตามลําดับกันแล้ว จึงปล่อยลูกศรไปท่ีพระ
อุระของพระนางสามาวดี ลูกศรนั้น หวนกลับบ่ายหน้าสู่ทางท่ีตนมาเทียว ประดุจจะเข้าไปสู่พระหทัย
ของพระราชา ได้ต้ังด้วยเมตตานุภาพของพระนางสามาวดีน้ัน พระราชาทรงพระดําริว่า “ลูกศรที่เรา
ยิงไป ย่อมแทงทะลุไปได้แม้ศิลา แม้ที่ที่จะกระทบในอากาศก็ไม่มี ก็เมื่อเป็นเช่นน้ี ลูกศรน้ีกลับมุ่งหน้า
มาสู่หัวใจของเรา (ทําไม?) แท้จริง แม้ลูกศรน้ี ไม่มีจิต ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ของมีชีวิต ยังรู้จักคุณของนางสา
มาวดี, ตัวเรา แม้เป็นมนุษย์ก็หารู้ (คุณ) ไม่”๔๓ เรื่องน้ีก็แสดงให้เห็นว่า การรักษาความดีของตนไว้ ไม่
ยอมทําช่ัว แต่กลับแผ่เมตตาให้แก่บุคคลที่ทําร้าย ย่อมพ้นภัยพิบัติได้  
 นอกเหนือจากการต้ังตนอยู่บนคุณความดีของตน ไม่ยอมทําความช่ัว เป็นการป้องกันรักษา
ตนไว้ไม่ให้ด่างพร้อย ไม่ให้สูญเสียไป แต่กลับต้ังอยู่บนความดีน้ัน รักษาความดีไว้ดุจดังเกลือรักษา
ความเค็ม ความพากเพียรพยายามทําเช่นน้ีช่ือว่า เป็นความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนา 
 สรุปในประเด็นน้ี การมีความคิดเชิงบวกที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความพากเพียรพยายามที่
จะระมัดระวังมิให้ความคิดช่ัว ความคิดอกุศลเกิดขึ้น ขจัดพฤติกรรม นิสัยที่ไม่ดีของตนออกไป 
พยายามพัฒนามาตรฐานคุณภาพความดี คุณธรรมของตนเอาไว้และการพยายามรักษามาตรฐานคนดี 
มีคุณภาพของตนไว้ให้ยาวนาน จึงเป็นกระบวนสร้างความคิดบวกที่ ต้ังอยู่บนหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา อาศัยความเพียรพยายามเป็นกําลังในการผลักดันให้มีความคิดบวกทั้ง ๔ มิติอยู่เสมอ
จึงเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อความคิดบวกที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปได้ง่าย สรุปเป็นแผนภาพได้ดังน้ี 
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ภาพท่ี.๔.๓ แสดงความคิดเชิงบวกบนฐานความพยายาม 
 
๔.๔  ความคิดเชิงบวกบนฐานความระลึกรู้ตัว 
 ความระลึกรู้ตัวเป็นพลังสําคัญย่ิงในการทําให้ความคิดและการกระทําทั้งหลายมีความเป็น
บวกตามแนวพระพุทธศาสนา กล่าวโดยภาษาธรรมก็คือ ความไม่ขาดจากสติ หรือความไม่ประมาทใน
การทํากิจทั้งปวง อาจกล่าวอย่างรวบยอดก็คือ การกระทําใดที่ขาดสติ ขาดความระลึกรู้ตัว การ
กระทําน้ันเป็นฝ่ายลบ หรือฝ่ายอกุศลทันที แต่ในทางตรงกันข้าม การกระทําใดที่มีสติ มีความระลึก
รู้ตัวกํากับ การกระทําน้ันช่ือว่า เป็นการกระทําฝ่ายบวก หรือเป็นฝ่ายกุศลทันทีเช่นกัน เรียกง่าย ๆ ว่า 
ถ้าไม่มีสติกระทําก็เป็นความประมาท ถ้ามีสติกระทําลงไป ก็เป็นความไม่ประมาท  
 ความระลึกรู้เป็นธรรมที่สําคัญ เป็นคําสอนในพระพุทธศาสนาฝ่ายกุศลธรรมทั้งหมด ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  

 ภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลาย ย่อมรวมลงในรอย
เท้าช้าง รอยเท้าช้าง บัณฑิตกล่าวว่าเป็นเลิศกว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลาย เพราะ
เป็นรอยใหญ่ แม้ฉันใด ธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูล รวม
ลงในความไม่ประมาท ความไม่ประมาท เรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรม
เหล่าน้ัน๔๔  

                                           
 ๔๔สํ.ม. ๓๐/๒๕๓/๑๓๑. 
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๑๔๕ 

 แม้ในปัจฉิมโอวาท พระพุทธองค์ก็ยังทรงเตือนทุกคนว่าให้ต้ังอยู่ในความไม่ประมาท ดัง
พุทธพจน์ที่ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”๔๕  
 การถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้ยังให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่ เพราะถือเพียงข้อเดียวก็
สามารถยังประโยชน์ให้แก่ตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ ดังที่มีพราหมณ์ผู้หน่ึงมาทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่า ธรรมข้อหน่ึงซึ่งเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมได้ประโยชน์ทั้ง ๒ คือประโยชน์ใน
ปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพไว้ได้ มีอยู่หรือไม่หนอ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พราหมณ์ 
ธรรมข้อหน่ึงซึ่งเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมยึดประโยชน์ทั้ง ๒ คือประโยชน์ในปัจจุบันและ
ประโยชน์ในสัมปรายภพไว้ได้มีอยู่ คือ ความไม่ประมาท”๔๖ 
 อีกประการหน่ึง ความไม่ประมาทยังทําหน้าที่ควบคุม (director) คุณธรรมอ่ืน ๆ ให้ดําเนิน
ไปในทางที่ถูกต้องและสมดุล เช่น ควบคุมศรัทธาไม่ให้มีมากเกินไปจนขาดปัญญา หรือ กล้ามาก
จนเกินไปจนกลายเป็นหลงตนเอง (Ego) เป็นต้น และยังควบคุมวิถีชีวิตไม่ให้เฉไฉออกนอกลู่นอกทาง 
ไม่ให้หลงยินดีไปกับสิ่งย่ัวยวนใจ จนทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทําให้บรรลุสุขอันไพบูลย์ ดัง
พุทธพจน์ที่ตรัสว่า “ท่านทั้งหลาย อย่าตามประกอบความประมาท อย่าตามประกอบความเชยชิด
ด้วยความยินดีในกาม เพราะว่า ผู้ไม่ประมาทแล้ว เพ่งพินิจอยู่ ย่อมบรรลุสุขอันไพบูลย์”๔๗ 
 ส่วนผู้ที่ประมาทในชีวิต พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่า เหมือนคนตายแล้ว ทรงตรัสว่า “ผู้
ประมาทแล้ว ผู้น้ันเป็นเหมือนคนตายแล้ว บัณฑิตรู้ความน่ันแล้ว ย่อมต้ังอยู่ในความไม่ประมาท”๔๘ 
ความประมาทจึงเป็นหนทางสู่ความตาย หรือความหายนะ 
 ในที่น้ีได้จัดแบ่งความคิดและการทําเชิงบวกท่ีต้ังบนฐานความระลึกรู้ ความไม่ประมาท 
(สติ) ออกเป็น ๗ ประการ ตามแนวที่พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) ได้แสดงไว้ ดังน้ี  
  ๑. ความคิดบวกเพราะไม่ประมาทในเวลา 
  ๒. ความคิดบวกเพราะไม่ประมาทในวัย 
  ๓. ความคิดบวกเพราะไม่ประมาทในความไม่มีโรค  
  ๔. ความคิดบวกเพราะไม่ประมาทในชีวิต  
  ๕. ความคิดบวกเพราะไม่ประมาทในการงาน  
  ๖. ความคิดบวกเพราะไม่ประมาทในการศึกษา 
  ๗. ความคิดบวกเพราะไม่ประมาทในการประพฤติธรรม๔๙ 
 การตระหนักรู้ ระลึกรู้ตัว ความไม่ประมาทใน ๗ ประเด็นน้ี มีความเก่ียวเน่ืองกับการ
ดํารงชีวิต ชีวิตที่จะเป็นบวกหรือลบก็พิจารณาว่ามีพลังธรรมน้ีประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน ผู้วิจัยจึงแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ดังน้ี  
 

                                           
 ๔๕ที.ม. ๑๓/๑๔๓/๓๑๔-๓๑๕. 
 ๔๖องฺ.ฉกฺก. ๓๖/๓๒๔/๖๗๕. 
 ๔๗ขุ.ธ. ๔๐/๑๒/๑๖๓. 
 ๔๘ขุ.ธ. ๔๐/๑๒/๑๖๒. 
 ๔๙พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๓. 



 
 

๑๔๖ 

๔.๔.๑ ความคิดบวกเพราะไม่ประมาทในเวลาและชีวิต 
 เวลาเป็นเสมือนสิ่งที่มีจริงและไม่มีจริง แต่มีความจําเป็นอย่างย่ิงในการดํารงชีวิต เน่ืองจาก
การกําหนดระยะเวลาในแต่ละช่วงเพ่ือกระทําการให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ คุ้มกับเวลาที่เสียไป 
ความคิดและการกระทําที่เป็นบวก ก็เพราะระลึกรู้ต่อเวลาที่เสียไป ระลึกรู้ว่าสิ่งใดจําเป็น ไม่จําเป็น มี
คุณค่า ไม่มีคุณค่า มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ ควร ไม่ควร จิตที่ตระหนักรู้อย่างน้ีย่อมเลือกทําในเรื่อง
ที่เป็นบวก และเลี่ยงหรือไม่เข้าไปข้องแวะเรื่องที่เป็นลบ เมื่อเกิดความต้ังใจในเรื่องที่เป็นบวกย่อมทํา
ให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นบวก หรือเป็นไปในทิศทางที่ส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น  
 เมื่อใดก็ตามที่เราคํานึงอยู่เสมอกับเวลาที่ล่วงไปในแต่ละช่ัวโมง แต่ละวัน หรือแต่ละเดือน 
ต้องต้ังใจทําชีวิตในแต่ละวันเวลาไม่ให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ มีพุทธศาสนสุภาษิตเตือนสติ
ตนเองอยู่เสมอว่า “วันคืนล่วงไป ๆ บัดน้ีเราทําอะไรอยู่”๕๐ ทุกขณะน้ันล่วงเลยไป จําเป็นต้องให้
กาลเวลาที่ล่วงไปน้ันประกอบด้วยคุณค่าต่อชีวิต เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียดายในภายหลัง เมื่อย้อนกลับ
ไปแล้วจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าเราไม่ได้ต้ังใจทําสิ่งหรือเรื่องที่พึงกระทํา เพราะ“กาลย่อมกินสัตว์ทั้งปวง
กับทั้งตัวเองด้วย ก็ผู้ใดกินกาล ผู้น้ันเผาตัณหาที่เผาสัตว์ได้แล้ว”๕๑ บุคคลที่สามารถกินเวลาได้ คือ 
พระขีณาสพ เพราะยังกาลปฏิสนธิต่อไปให้สิ้นด้วยอริยมรรค พระขีณาสพน้ันเผา ทําให้ตัณหามอด
ไหม้ไปด้วยไฟคือญาณ การคิดบวกในความหมายน้ีคือ การคิดและปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงความเป็นพระ
อริยขีณาสพ เพ่ือจะได้ล่วงพ้นกาลเวลา ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตอย่างสมบูรณ์ 

ความเป็นคนมีความคิดบวกในการไม่ประมาทในเวลาและชีวิตก็ด้วยการใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์แม้ว่าจะมีเวลาทําน้อย ก็ยังช่ือว่า เป็นผู้มีชีวิตที่คุ้มค่าย่ิงกว่าผู้มีอายุนานนับร้อยปี ความ
ประเสริฐและสาระประโยชน์ของชีวิตคนเราในพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่มีวันเวลาอยู่นานหรือสั้น แต่
ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามีสาระประโยชน์ ดังข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  

 ผู้มีศีล เพ่งพินิจ แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว  
ประเสริฐกว่าคนทุศีล ไม่มีจิตต้ังมั่นที่มีชีวิตอยู่ต้ัง ๑๐๐ ปี๕๒ 
ผู้มีปัญญา เพ่งพินิจ แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว 
ประเสริฐกว่าผู้มีปัญญาทราม ไม่มีจิตต้ังมั่นที่มีชีวิตอยู่ต้ัง ๑๐๐ ปี๕๓ 
ผู้มีความเพียรมั่นคง แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว 
ประเสริฐกว่าผู้เกียจคร้าน ไม่มีความเพียรที่มีชีวิตอยู่ต้ัง ๑๐๐ ปี๕๔ 
 

 จากพุทธพจน์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท นับเป็นยอด
แห่งความคิดบวกในพระพุทธศาสนา เพราะความไม่ประมาทในชีวิตอย่างเดียวย่อมนําความเจริญมาสู่
ชีวิตอีกมาก เป็นปากทางความเจริญ ความคิดบวกด้วยความไม่ประมาทอย่างเดียวก็ได้ช่ือว่า มีชีวิตไม่
ตกตํ่า เป็นชีวิตที่เจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม 

                                           
 ๕๐องฺ.ทสก. ๓๘/๔๘/๑๕๖. 
 ๕๑ขุ.ชา.อ.๓/๑๙๐/๓๐๖. 
 ๕๒ขุ.ธ.๒๕/๑๑๐/๖๔. 
 ๕๓ขุ.ธ. ๒๕/๑๑๑/๖๕. 
 ๕๔ขุ.ธ. ๒๕/๑๑๒/๖๕. 



 
 

๑๔๗ 

วิธีการน้ีพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสให้พระภิกษุทั้งหลายอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ล่วงไปแล้ว และ
กังวลกับเรื่องที่ยังไม่มาถึง แต่จงมีสติอยู่กับปัจจุบันในการทําภาระหน้าที่ให้สมบูรณ์ ดังที่พระองค์ตรัส
ไว้ในภัทเทกรัตตสูตรว่า  

 บุคคลไม่ควรคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง สิ่งใด
ล่วงไปแล้ว สิ่งน้ันก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นอันยังไม่มาถึง ส่วน
บุคคลใดแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบัน ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน ในธรรมน้ันๆ บุคคล
น้ันได้รู้ความน้ันแล้วพึงเจริญไว้เนือง ๆ๕๕ 
 

 สิ่งที่เป็นอดีตไม่อาจหวนกลับคืนมา ย้อนมาให้เป็นเหมือนเดิมได้ การคิดคะนึงถึงแต่อดีต ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องสุข เศร้า เสียใจ ดีใจ สมหวัง ผิดหวัง ก็ทําให้เสียเวลาท้ังสิ้น ในเรื่องที่เป็นอนาคตก็
เช่นกัน ทําให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ความไม่ประมาทต่อกาลเวลาแม้น้อยนิดก็จัดว่าเป็น
ความคิดบวกตามแนวพระพุทธศาสนา นอกจากที่จะพิจารณาเวลามิให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วย
หลักธรรมน้ีแล้ว พระพุทธศาสนายังเน้นหนักให้พุทธบริษัทไม่ให้ประมาทในวันเวลา โดยการไม่ให้
นําเอาประโยชน์ไปผูกโยงกับเรื่องโชคชะตา ราศี ฤกษ์ยาม เพราะจะทําให้ประโยชน์สูญเสียไป ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่เขลา ผู้มัวคอยฤกษ์ยามอยู่ ประโยชน์เป็นฤกษ์ของ
ประโยชน์ ดวงดาวทั้งหลาย จักทําอะไรได้”๕๖ 
 การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเพราะถือฤกษ์ยามทําให้สูญเสียโอกาสอันดีไป ดังมีเรื่อง
ประกอบไว้ว่า มีชายบ้านนอกผู้หน่ึงไปขอสตรีนางหน่ึงในกรุงสาวัตถีให้แก่ลูกชายของตน จึงกําหนด
นัดหมายวันกันว่า ในวันโน้น จักมารับเอาตัวไป ครั้นถึงวันนัด จึงถามอาชีวก ฝ่ายอาชีวกไม่พอใจที่
ชายผู้น้ีไม่ได้มาปรึกษาตนแต่แรก จึงโกรธและกลั่นแกล้งเขาโดยการอ้างฤกษ์วัน ยามไม่ดี ถ้าไปขอก็
จะมีอันเป็นไปต่อตระกูลได้ พวกมนุษย์ในตระกูลพากันเช่ืออาชีวกน้ัน ไม่ไปรับตัวในวันน้ัน ฝ่ายพวก
ชาวเมืองจัดการมงคลไว้พร้อมแล้ว ไม่เห็นพวกน้ันมา ก็กล่าวว่า พวกน้ันกําหนดไว้วันน้ี แล้วก็ไม่มา 
แม้การงานของพวกเรา ก็ใกล้จะสําเร็จแล้ว เรื่องอะไรจักต้องไปคอยพวกน้ัน จักยกธิดาของเราให้คน
อ่ืนไป แล้วก็ยกธิดาให้แก่ตระกูลอ่ืนไป ด้วยการมงคลท่ีเตรียมไว้น่ันเอง ครั้นวันรุ่งขึ้น พวกที่ขอไว้ก็พา
กันมาถึง แล้วกล่าวว่า พวกท่านจงส่งตัวเจ้าสาวให้พวกเราเถิดทันใดนั้น ชาวเมืองสาวัตถีก็พากัน
บริภาษพวกน้ันว่า พวกท่านสมกับที่ได้ช่ือว่า เป็นคนบ้านนอก ขาดความเป็นผู้ดี เป็นคนลามก กําหนด
วันไว้แล้ว ดูหมิ่นเสีย ไม่มาตามกําหนดนัดหมาย เชิญกลับไปตามทางที่มากัน น่ันแหละ พวกเรายก
เจ้าสาวให้คนอ่ืนแล้ว 
 แสดงให้เห็นว่า ความประมาทในวันเวลาที่จะเกิดประโยชน์เป็นความเป็นลบในเวลา 
ความคิดผลัดวันประกันพรุ่งก็เป็นความคิดลบ แต่ความคิดที่ทําทุกวันเวลาให้คุ้มค่าเป็นความคิดที่เป็น
บวก เป็นฐานพลังให้เวลาที่สูญสิ้นไปน้ันมีความมคุ้มค่า ความคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปน่ีเองเป็นบวก
ตลอดเวลา ชีวิตและเวลาก็มีความคุ้มค่า 

                                           
 ๕๕ม.อุ. ๒๓/๕๒๗/๑๙๗. 
 ๕๖ขุ.ชา ๔๖/๔๙/๓๖. 



 
 

๑๔๘ 

 นอกจากจะไม่ให้ประมาทกับกิจกรรมประจําวันแล้ว การประมาทต่อชีวิตด้วยการวางแผน
ระบบชีวิตไว้จนกลายเป็นวัฒนธรรม คือ การจัดระยะชีวิตเอาไว้อย่างมั่นคง เช่น วัฒนธรรมชีวิตของ
ชาวอินเดียโบราณ และกลายเป็นลําดับชีวิตของคนในปัจจุบันโดยส่วนมาก คือ ถ้าไม่มีอายุมากก็ไม่
เข้าวัด ฟังธรรม เข้าใจ หรือคิดว่า การเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของผู้สูงวัย คนเฒ่า คนแก่เขาทํา อย่าง
น้ีเรียกประมาทในระบบชีวิต ดังระบบชีวิตตามอาศรม ๔ ได้แก่  
  ๑) พรหมจรรย์ หมายถึง ช่วงระยะเวลาในขณะเกิดมา เป็นเด็ก ต้องรีบศึกษาเรียนรู้สิ่งที่
พึงเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นหลักวิชาที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ต่อการทํางานต่าง ๆ  
  ๒) คฤหัสถ์ หมายถึง ช่วงระยะเวลาเมื่อเจริญวัยพร้อมที่จะมีครอบครัว ต้องทํางาน 
จําเป็นต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติที่จะต้ังตัว เลี้ยงครอบครัวให้มีความสุข ไม่ให้เดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็น
ภรรยาหรือบุตรธิดา จําเป็นต้องวางแผน ต้ังใจไว้ให้ดีว่าเราต้องไม่ทําให้ผู้ที่มาอยู่ด้วยกับเราได้รับความ
ลําบาก  
  ๓) วนปรัสถ์ หมายถึง ช่วงระยะเวลาแห่งการปล่อยวาง เข้าป่า แสวงหาความสุขที่สูงขึ้น 
เรียกว่า เป็นเวลาแห่งการศึกษาธรรม วางแผนเพ่ือให้ชีวิตดีขึ้นในโลกหน้า หันหลังให้กับโลกเชิงสังคม 
แต่เข้าหาโลกแห่งธรรม 
  ๔) สัญญาสี หมายถึง ช่วงระยะเวลาแห่งการอยู่เพียงผู้เดียว เป็นการหลีกเร้นกาย 
ฝึกฝนตนเองอยู่ในป่า เป็นเช่นกับฤาษีในการบําเพ็ญเพียรทางจิต๕๗ 
 การที่กําหนดชีวิตตายตัวไว้อย่างน้ีเป็นความประมาทอย่างหน่ึง เน่ืองจากชีวิตอาจไม่มีให้ถึง
วนปรัสถ์ สัญญาสีก็ได้ แม้จะกําหนดชีวิตแต่ละช่วงไว้เป็นเรื่องที่ดีก็ตาม การไม่รู้ความตายจะมาถึงวัน
พรุ่งน้ี หรืออุบัติเหตุ โรคภัยต่าง ๆ อาจรบกวน หรืออาจขัดขวางตารางชีวิตเช่นน้ันเสีย ใน
พระพุทธศาสนาจึงกําหนดชีวิตให้มีความระลึกรู้เสมอว่า เราอาจต้องเสียชีวิตไม่วันใดก็วันหน่ึง 
พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้พระสงฆ์ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจ เพ่ือป้องกันมิให้ประมาทในชีวิต การ
ระลึกรู้ในเวลาและชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันถึงความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตา คือ มี
เหตุปัจจัยอาศัยกันและกันประกอบเข้าเช่นน้ีจึงไม่ควรประมาท ต้องเร่งทําแต่ความดี เตรียมเสบียง
การดํารงชีวิต คือ ทรัพย์สินเงินทอง และเสบียงบุญ คือ ทาน ศีล ภาวนาไว้อย่าให้ขาด การระลึกรู้
อย่างน้ี การไม่ปล่อยเวลาและชีวิตให้หมดไปสิ้นไปอย่างน้ีจึงนับว่า เป็นชีวิตและเวลาที่เป็นบวก  
 อันตรายของความประมาทในเวลาและวัยของตนน้ีก็คือ การถูกชักจูงให้ไปทําในเรื่องที่
เสียหาย ถูกชักจูงไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการเสียเวลาไปกับการเสพสิ่งมึนเมา 
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพระอานนท์ถึงเศรษฐีผู้หน่ึงที่สูญเสียทรัพย์ของตนเอง ของภรรยา จน
กลายเป็นขอทาน เพราะเขาประมาทในการดํารงชีวิต ติดอยู่กับสิ่งมึนเมาทําให้เสียทรัพย์ เสียโอกาสที่
ถึงจะได้ จะมี จะเป็นไป๕๘  

อีกประการหน่ึง การต้ังใจที่จะไม่ประมาทในการดํารงชีวิตยังขึ้นอยู่กับว่า กิจการงานใดที่จะ
ทําให้ชีวิตดี ไม่เสี่ยงต่อความผิดพลาด เสี่ยงต่อการต้องทําบาปกรรมก็เป็นเรื่องที่สําคัญ ถ้าหากเลือก

                                           
 ๕๗วิกิพีเดีย, (๑๒ เมษายน ๒๕๖๐), อาศรม ๔, สืบคน้เม่ือ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑, จาก 
https://th.wikipedia.org/อาศรม 4 
 ๕๘ขุ.ธ.อ. ๔๒/๑๕๒-๑๕๔. 



 
 

๑๔๙ 

อาชีพที่ผิด เลือกทางเดินชีวิตที่ผิดก็อาจนําไปสู่ความประมาทได้ง่าย ด่ังเช่นบุรพกรรมของสันตติมหา
อํามาตย์ที่ได้รับผลจากการที่คิดพิจารณาแล้วว่า อาชีพหน้าที่ใดที่มีแต่ดีถ่ายเดียว ไม่ได้ทําให้ผู้ใด
เดือดร้อนเขาจึงคิดได้ว่า การทําหน้าที่ในการป่าวประกาศให้คนทําความดี เป็นหน้าที่ที่มีแต่ดีฝ่ายเดียว 
เมื่อคิดได้ดังน้ีจึงเชิญชวนคนมาทําบุญ สมาทานอุโบสถศีล ฟังธรรม ความทราบถึงพระราชา 
พระราชาก็ส่งเสริม เขาทําหน้าที่น้ีจนสิ้นชีวิต ผลแห่งการทําความดีทําให้เกิดผลต่อเนื่องกับชีวิตของ
เขามหาศาล ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า “สันตติมหาอํามาตย์ บุญกุศลที่ท่านได้รับในครั้งน้ีน้ันเป็น
เพราะผลบุญอันใด” สันตติมหาอํามาตย์ทูลว่า “ผลบุญน้ีข้าพระพุทธเจ้าได้กระทําเมื่อครั้งที่เป็น
อํามาตย์ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ คือ การป่าวร้องให้คนทําความดี”๕๙  

อายุขัยของมนุษย์น้ันน้อย เมื่อเทียบกับอายุของเทวดาบนสวรรค์ ดังเรื่องที่เทพธิดาตนหน่ึงได้
อุบัติจากสวรรค์มาอยู่ในภพภูมิมนุษย์ เมื่อมีชีวิตก็ทําคุณงามความดี ปฏิบัติบําเพ็ญ ให้ทาน รักษาศีล 
เจริญจิตภาวนาอยู่เสมอ สุดท้ายเมื่อสิ้นอายุขัยจนอายุเกือบร้อยปี กลับไปอุบัติในสวรรค์ช้ันดาวดึง
เช่นเดิม ยังคงผ่านไปเพียงคร่ึงวัน เทพธิดาตนน้ีจึงรําพึงว่า มนุษย์ทั้งหลายประมาทในชีวิต ไม่ทําความ
ดีไว้ ชีวิตในโลกมนุษย์น้ันสั้น เรื่องน้ีแสดงให้เห็นว่า การคิดคํานึง ระลึกรู้อยู่เสมอว่า ชีวิตน้ีสั้นย่อม
นําไปสู่ความไม่ประมาทในชีวิต ดังที่พระนิพนธ์ของสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเรื่อง ชีวิตน้ี
น้อยนัก มีข้อความตอนหน่ึงว่า  

ทุกชีวิต ไม่ว่าคน ไม่ว่าสัตว์ มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตน้ีคือ มิได้มีเพียงชีวิตในชาติ
น้ีชาติเดียว แต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีต ชีวิตในชาติปัจจุบัน และชีวิตในชาติ
อนาคต “ชีวิตน้ีน้อยนัก” หมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันน้อยนัก สั้นนักชีวิตคืออายุชีวิต
ในปัจจุบันชาติของแต่ละคน อย่างยืนนานที่สุดก็เกินร้อยปีได้ไม่เท่าไร ซึ่งก็ดูเหมือน
เป็นอายุที่ไม่ยืนมากนัก แม้ไม่นําไปเปรียบกับชีวิตที่ต้องผ่านมาแล้วในอดีตที่นับชาติไม่
ถ้วนนับปีไม่ได้และชีวิตที่จะต้องเวียนวนเกิดตายต่อไปอีกในอนาคตที่จะนับชาติไม่
ถ้วนนับปีไม่ได้อีกเช่นกัน๖๐ 

 
การไม่ประมาทในชีวิตจึงนับว่าเป็นปฐมบทของความคิดบวกทั้งมวล หากประมาทเสียแล้ว ไม่

ว่าจะกระทําอะไรอย่างอ่ืน ก็นับว่าไม่มีความหมายมากนัก อาจมีเงินทองทรัพย์สมบัติ แต่ประมาทใน
ชีวิต ชีวิตก็ไร้ค่า สรุปได้ว่า ความต้ังใจที่จะไม่ประมาทในการดํารงชีวิตที่ผ่านไปทุกขณะ ต้ังใจทําความ
ดีมีประโยชน์ทุกขณะ ต้ังใจทําสิ่งที่เป็นคุณค่าทุกขณะจึงนับได้ว่าเป็นผู้มีความคิดบวกตามแนวพุทธ 
เพราะชีวิตที่สูญสิ้นไปน้ันมีประโยชน์เกิดขึ้น 

 
๔.๔.๒ ความคิดบวกเพราะไม่ประมาทในความไม่มีโรค 
ในประเด็นน้ีหมายเอา การคิด ความต้ังใจ การระลึกรู้อยู่เสมอว่า เราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย

แน่นอนไม่วันใดก็วันหน่ึง การมีสติเตือนตนเองอยู่เสมอว่าสภาพร่างกายของคนเรานั้นมีความเจ็บป่วย

                                           
 ๕๙ขุ.ธ.อ. ๔๒/๙๔-๙๙. 
 ๖๐สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ชีวิตนี้น้อยนัก, (กรุงเทพมหานคร : 
วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๕๑), หน้า ๒. 



 
 

๑๕๐ 

เป็นธรรมดา ไม่มีใครล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้น้ันเป็นความคิดเชิงบวก เพราะนี่คือธรรมชาติ
ของสภาพร่างกาย ย่อมมีความชํารุดทรุดโทรมไปตามวัน วัย และเวลา ถ้าหากประมาทไม่ได้ตระหนัก
รู้ ไม่ได้คิดถึงอยู่เสมอก็ทําให้เผลอปล่อยปละละเลยต่อสุขภาพร่างกาย เห็นว่ามีกําลังแข็งแรงจึงเช่ือมั่น
ว่าตนเองไม่เป็นอะไรได้ง่าย พระสาสนโสภณได้อธิบายไว้ในอุดมมงคลว่า “อย่าคิดว่าเราจะแข็งแรง
ตลอดไป ถ้ากรรมช่ัวในอดีตตามมาทัน เราอาจจะป่วยเป็นโรค ไม่สบายเมื่อไรก็ได้ ควรรีบทําบุญเสีย
ในขณะที่ยังไม่ป่วย”๖๑ 
 ปัจจุบันน้ีมีเหตุการณ์ให้ต้องคิดตระหนักที่เป็นตัวอย่างทางสังคมที่แสดงให้เห็นว่า บุคคลที่มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ออกกําลังกาย ไม่มีโรคประจําตัว แต่ก็เสียชีวิตได้ง่าย ดังเช่นนักธุรกิจหนุ่ม
ชาวอินเดียที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจมาก มีการศึกษาดี มีสุขภาพแข็งแรง แต่เขาพักผ่อนน้อย๖๒ 
หรือพักผ่อนไม่เป็นเวลา สุดท้ายก็จบชีวิตลงแบบง่าย ๆ น่ันคือการประมาทในชีวิตที่คิดว่าตนเองยัง
แข็งแรงอยู่ ไม่เป็นอะไร เป็นความคิดที่ประมาทถือว่า เป็นความคิดเชิงลบ ต้องพยายามฝึกตนให้ต้ังใจ
คิดอยู่เสมอ หรือตระหนักรู้อยู่เสมอว่า เรานั้นมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความ
เจ็บป่วยไปได้” ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุ หรือชาวพุทธพิจารณาอยู่เนือง ๆ ไม่ให้ประมาทว่า 
“เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้น
ความเจ็บไข้ไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่อาจลว่งพ้นความตายไปได้”๖๓ พระพุทธพจน์บทน้ีสื่อ
ให้เห็นความคิดเชิงบวกตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะไม่ให้ประมาทในการไม่มีโรคที่
อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ การที่ใครก็ตามมีความต้ังใจคิดอยู่อย่างน้ี
ย่อมทําให้เกิดการทําประโยชน์ทําคุณค่าให้แก่ชีวิต ถ้าหากต้องเจ็บไข้ได้ป่วย พิการ หรือเป็นโรคขึ้นมา 
กิจที่จะอยากทําก็ทําได้ยาก หรือทําไม่ได้เลย ทําให้สูญเสียโอกาสไป 
 ในเรื่องน้ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนพระสุภัททะ ผู้ที่พระพุทธเจ้าบวชให้เป็นองค์สุดท้าย 
เหตุการณ์คือว่า ก่อนที่จะเป็นพระภิกษุน้ัน ท่านสุภัททะเป็นปริพาชก ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
แล้วถามในเรื่องที่ไกลไปจากการพ้นทุกข์ หรือกล่าวเป็นคําของชาวโลกว่า สิ่งที่จําเป็นเฉพาะหน้าที่คิด
ที่จะทํา ไม่ตระหนักที่จะทําให้สมบูรณ์ แต่กลับไปสนใจในเรื่องที่ไกลไปจากสิ่งจําเป็น ความคิดสนใจใน
เรื่องที่ไม่จําเป็นเช่นน้ีก็ถือเป็นความคิดเชิงลบด้วยโดยนัยน้ี พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ดูกรสุภัททะ เรื่อง
อ่ืนเธอจงงดไว้ก่อน เราสอนในเร่ืองทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ การดับทุกข์ และทางที่นําไปสู่การดับทุกข์ 
เธอจงเร่งบําเพ็ญเพียรเถิด”๖๔ แสดงให้เห็นว่า การไม่ประมาทหรือการตระหนักรู้สิ่งไหนจําเป็น ไม่
จําเป็น เรื่องไหนต้องเร่งทํา ไม่ต้องเร่งทํา เป็นความคิดเชิงบวก เพราะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินชีวิตสูง ในหลักของการคิดในประเด็นน้ีต้องแยกแยะให้ออกว่า เรื่องเร่งด่วน สําคัญ ต้องทําก่อน 
เรื่องเร่งด่วน แต่ไม่สําคัญ ทําทีหลัง เรื่องไม่เร่งด่วน แต่สําคัญ ทําต่อไป และไม่เร่งด่วน และไม่สําคัญ 
ทําลําดับสุดท้าย การตระหนักรู้ทั้ง ๔ มิติน้ีเป็นการตระหนักรู้ต่อการดําเนินชีวิตของเรา ถ้าหากไม่
ตระหนักรู้ในเร่ืองน้ี ก็อาจทําให้คิดทําในเรื่องที่ไม่พึงทํา สิ่งที่พึงทําไม่ทํา ทําให้เกิดความเสียหายกับ

                                           
 ๖๑พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๓. 
 ๖๒Goodlifeupdate.com, (24 September 2015), นักธุรกิจหนุ่มอินเดียนอนน้อยหัวใจวายตาย, 
สืบค้นเม่ือ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑, จาก https://goodlifeupdate.com/news/17288.html 
 ๖๓องฺ.ปญฺจก. ๓๖/๕๗/๑๓๕. 
 ๖๔ที.มหา. ๑๓/๑๓๘/๓๐๘-๓๑๑. 



 
 

๑๕๑ 

ชีวิตได้ โดยเฉพาะสุขภาพร่างกายที่นับวันก็ไหลไปสู่ความเสื่อมอยู่เสมอ ดังน้ันต้องรู้ว่าเรื่องไหนจําเป็น
ทําก่อนทําหลัง  
 ความตระหนักระลึกรู้อยู่เสมอว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไข้
ไปไม่ได้ ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด ก็ไม่สูญเสียความเป็นบวกในชีวิต ต้องคิดให้เป็นบวก ต้องเห็น
แสงสว่างในชีวิตให้ได้ โดยเฉพาะกรณีของผู้ที่มีโรคประจําตัว มีโรคเรื้อรัง หรือมีร่างกายไม่สมประกอบ 
เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่สามารถเดิน ขยับร่างกายได้สะดวก จําเป็นต้องมีพลังแห่งความระลึกรู้น้ีให้
มาก และพยายามใช้ความระลึกรู้น้ีให้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาความจริงของขันธ์ ไม่ท้อแท้ สิ้น
หวังที่จะทําความดี มีอะไรทําได้ต้องทํา พูดแต่สิ่งที่ดีได้ต้องพูด พิจารณาสิ่งที่ดีได้ต้องพิจารณา ดังเช่น
คํากล่าวของอาจารย์กําพล ทองบุญนุ่ม ที่กล่าวว่า 

คนฉลาด ๆ กล่าวไว้ว่า “ชีวิตคือการเรียนรู้” ซึ่งที่ถูกคือ เราต้องเรียนรู้ทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามา
ในชีวิต ทว่าคนส่วนใหญ่มักอยากรู้เฉพาะสิ่งที่ตนพอใจ…ส่วนสิ่งที่ไม่พอใจ…สิ่งที่ทําให้เป็นทุกข์หรือ
ผิดหวัง…เราไม่ค่อยอยากจะเรียนรู้มันเท่าไร ผม (กําพล ทองบุญนุ่ม) เองก็เคยเป็นคนแบบน้ัน 
 อย่างไรก็ตาม ความพิการทําให้ผมไม่อาจเบือนหน้าหนีจากความจริงของชีวิตดังที่หลาย
ท่านอาจจะทราบ อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับผมรวดเร็วมาก วันหน่ึงผมยังเดินได้ว่ิงได้ ตอนสาธิตการกระโดด
นํ้า นักเรียนยังจ้องกันตาแป๋ว แต่เพราะกระโดดผิดท่าครั้งเดียวศีรษะน็อกกับก้นสระ กระดูกคอข้อที่ 
๕ หัก วันถัดมาผมก็กลายเป็นคนพิการ แขนขาที่เคยรับใช้เจ้าของอย่างจงรักภักดีมา ๒๔ ปีหมด
สมรรถภาพโดยสิ้นเชิง 

ผมเดินไม่ได้ น่ังนานไม่ได้ อิริยาบถส่วนใหญ่คือการนอน แต่ทั้ง ๆ ที่ร่างกายทุพพลภาพถึง
เพียงน้ัน อัตตาก็ยังมีศักยภาพอย่างเหลือเฟือและสามารถล่อหลอกให้ผมเชื่อมายาวนานว่าตัวเองจะ
เดินได้อีกคร้ัง แพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือก ใครว่าที่ไหนมีอะไรดี ผมยินดีทดลอง และยาม
ใดที่เกิดความรู้สึกท้อแท้ ผมก็จะกลับไปอ่านหนังสือธรรมะ สิบหกปีผ่านไปผมอ่านหนังสือธรรมะ
มากมาย ได้แต่เข้าใจ แต่ยังไม่เข้าถึง กระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ กัลยาณมิตรท่านหน่ึงแนะนําให้ผม
เขียนจดหมายไปขอคําแนะนําการปฏิบัติธรรมจาก หลวงพ่อคําเขียน สุวณฺโณ วัดภูเขาทอง อําเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไม่นานท่านก็ตอบจดหมายและแนะนําวิธีเจริญสติโดยการเคลื่อนไหวตามแนว
ของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ให้แม้จะเป็นคนพิการนอนเฉย ๆ ก็ปฏิบัติได้ ท่านให้ผมเจริญสติด้วยการ
พลิกฝ่ามือ ทําเล่น ๆ ไม่ต้องเอาจริง ขอแค่กายอยู่ไหน ใจอยู่ด้วยเป็นใช้ได้ การพลิกมือเป็นอุบายใน
การฝึก “ความรู้สึกตัว” ซึ่งต่อมาผมจึงเรียนรู้ว่า ความรู้สึกตัวน่ีเองคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิต๖๕ 
 แม้ร่างกายจะพิการ แต่จิตใจไม่เคยพิการตามไปด้วย แม้ว่ารูปขันธ์จะมีปัญหา แต่อย่าให้
ขันธ์อ่ืน ๆ พิการตามไปด้วย สติเท่าน้ันที่จะแยกไม่ให้ขันธ์อ่ืนได้รับผลกระทบ การมีสติระลึกรู้ตัวอยู่
เสมอในอิริยาบถ ไม่ว่าจะเป็นยืน เดิน น่ัง นอน กิน ด่ืม ทํา พูด คิด ถ้าทําได้เช่นน้ีชีวิตจึงเป็นบวกและ
เป็นพลังบวกที่สามารถแบ่งปันให้ผู้อ่ืนได้ แบ่งปันให้โลกได้ ดุจดังชีวิตที่เป็นบวกของพระอริยสาวก
ทั้งหลาย 
 

                                           
 ๖๕กําพล ทองบุญนุ่ม, ลาออกจากความทุกข์ได้เพราะธรรมะ, สืบค้นเม่ือ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑, จาก 
http://goodlife update.com/healthy-mind/inspiration/8235.html 



 
 

๑๕๒ 

๔.๔.๓ ความคิดบวกเพราะไม่ประมาทในการงาน 
 ความคิดที่เป็นความต้ังใจต่อภาระหน้าที่น้ีเป็นเรื่องสําคัญ เพราะเมื่อพิจารณาในคุณค่าของ
มนุษย์แล้วก็จะพบว่า งาน หรือการทําบทบาท หน้าที่น้ันเองที่เป็นตัวสื่อถึงคุณค่าของคน ดังคําที่กล่าว
เป็นสํานวนว่า “คุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” ความคิดที่มุ่งลงไปในการทํางาน ทําหน้าที่ของตนน้ัน
น่ันเองเป็นความคิดเชิงบวก ในเรื่องการตระหนักรู้ หรือความต้ังใจ ความไม่ประมาทในการงานน้ีเป็น
มงคลแห่งชีวิตประการหน่ึง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรว่า “อนากุลา จ กัมมันตา 
เอตัมมังคลมุตตมัง” การงานไม่อากูล คือ ไม่คั่งค้างน้ัน เป็นอุดมมงคลของชีวิต”๖๖ แสดงให้เห็นว่า 
การตระหนักรู้ การระลึกรู้อยู่เสมอ การคิดรับผิดชอบต่อการงานต่อภาระหน้าที่ ต่อบทบาทของตน
น่ีเองเป็นภาคแสดงออกของความคิดเชิงบวก ผู้ใดก็ตามทําหน้าที่ของตนให้ดี พิจารณาหน้าที่ของตน
อย่างรอบคอบ ไม่ประมาทผัดวันประกันพรุ่งต่อการงานที่รับผิดชอบ น่ันเองจึงเป็นผู้คิดบวก ไม่เป็น
ทางแห่งความฉิบหาย ดังที่พระพุทธเจ้าแสดงความฉิบหายให้อนัตถปุจฉกพราหมณ์ฟังว่า 
  ความฉิบหายย่อมมีแก่ผู้เสพกรรม ๖ อย่าง  
   ๑) การนอนจนตะวันขึ้น (นอนต่ืนสาย)  
   ๒) ความเกียจคร้าน   
   ๓) ความดุร้าย  
   ๔) การผัดวันประกันพรุ่ง  
   ๕) การเดินทางไกล ของคนคนเดียว  
   ๖) การเข้าไปเสพภรรยาของผู้อ่ืน๖๗ 
 การผัดวันประกันพรุ่งน้ีทําให้เกิดความเสียหายต่อหน้าที่การงาน ผู้รู้จักคุณค่าและ
ความสําคัญของเวลา จึงนับว่า เป็นคนคิดบวก คือ คิดรักษาเวลาและชีวิต ไม่นอนต่ืนสาย ไม่เป็นคน
ผัดวันประกันพรุ่ง เพราะทําให้สูญเสียเวลา สมมติตนเองเป็นบิดา มารดา ควรต้องทําหน้าที่ให้แก่บุตร
ธิดา หาข้าวปลาอาหาร หาเงินทองสิ่งสนับสนุนการเลี้ยงชีพและครอบครัว แต่กลับไม่คิดที่จะทํา ไม่ว่า
จะอ้างเหตุผลใดก็ตาม เหตุผลอันเกิดจากความคิดเหล่าน้ันจัดได้ว่า เป็นเหตุผลที่มาจากความคิดที่ลบ 
กล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า ข้ออ้างน่ันเองเป็นความคิดลบ ความเสียหายก็เกิดขึ้นกับครอบครัว ในประเด็นน้ี
พระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนว่า “บุคคลไม่ควรอ้างว่า หนาวนัก ร้อนนัก เย็นนัก เช้านัก หิวนัก กระหาย
นัก แล้วไม่ทํางาน”๖๘ ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากความเกียจคร้าน 
 ความเกียจคร้านก็มีโทษ เรื่องน้ีมีอุทาหรณ์ ดังเรื่องมาณพผู้เกียจคร้าน ในอดีตกาล ลูกศิษย์
ของอาจารย์ทิศาปาโมกข์คนหน่ึง เป็นคนเกียจคร้าน ชอบนอนหลับ ในวันหน่ึงได้ไปสู่ป่าเพ่ือหาฟืน
ร่วมกับมาณพอ่ืน ๆ เห็นต้นกุ่มต้นใหญ่สําคัญว่าเป็นต้นไม้แห้ง คิดว่า เราหลับครู่หน่ึงก่อนแล้วค่อย
เก็บก็ได้ จึงล้มตัวลงนอนหลับแล้วกรนอยู่ มาณพอ่ืนหาฟืนได้แล้ว เอาเท้าเตะที่หลังมาณพนั้นแล้วจาก
ไป มาณพน้ันลุกขึ้นขย้ีตายังไม่หายงัวเงีย ปีนขึ้นไปบนต้นกุ่ม ดึงก่ิงไม้ตรงหน้าตนที่ยังสดอยู่มาหัก ไม้
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ที่ตนหักจึงดีดเข้าตาจนตาบอด๖๙ เรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า ความเกียจคร้านอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่
ย่ิงใหญ่แก่ตนเองได้  
 ดังน้ันต้องปรับเปลี่ยนความคิดเหล่าน้ีออกไป ปรับให้เป็นบวก โดยการระลึกรู้อยู่เสมอว่า 
การงานคือชีวิต ชีวิตคือการงาน หน้าที่คือชีวิต ชีวิตคือหน้าที่ วันเวลาล่วงเลยไป ๆ วันน้ีเราทําอะไรที่
เป็นประโยชน์หรือยัง การคิดเช่นน้ีย่อมนําไปสู่การปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างมีความรับผิดชอบ  
 หลวงพ่อพุทธทาสได้พยายามอธิบายธรรมะที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันว่า “การงานคือ
การปฏิบัติธรรม”๗๐ ชีวิตที่มีธรรมก็คือ ชีวิตที่ทําหน้าที่ การคิดที่ประกอบด้วยธรรม คือการคิดในการ
ทําหน้าที่ ในประเด็นน้ีจึงสนับสนุนให้เห็นว่า ความคิดเชิงบวกแนวพุทธน้ันเป็นความคิดที่
ประกอบด้วยธรรม เป็นการตระหนักรู้ เป็นความต้ังใจในการทํางาน ทําบทบาท หน้าที่ให้สมบูรณ์ ถ้า
หากตระหนักรู้อย่างน้ี มีความคิดอย่างน้ีช่ือว่า เป็นผู้มีความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธ ไม่ทําให้ชีวิต
เสียหาย ไม่ว่าจะประกอบอาชีพทําหน้าที่อะไร เป็นชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ กรรมกร พ่อค้า 
ข้าราชการ เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก ถ้าคิดได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม ย่อมได้ประโยชน์ 
๒ ต่อ คือ การงานก็ไม่บกพร่อง ธรรมะก็ก้าวหน้า หรือกรรมกร ชาวไร่ ชาวสวน ชาวนา ทํางานอาบ
เหง่ือต่างนํ้า พระพยอมสอนว่า ให้คิดว่า “อาบเหง่ือเหมือนอาบนํ้ามนต์” แค่น้ีก็สร้างความสุขใจแล้ว 
 การประกอบการงานท่ีไม่มีโทษ อนวชฺชานิ กมฺมานิ ก็จัดว่าเป็นชีวิตที่มีธรรม เป็นมงคลชีวิต
อีกข้อหน่ึงในพระพุทธศาสนา ส่วนการงานมีโทษที่ควรเว้น “มีองค์ประกอบ ๔ อย่างคือ ผิดกฎหมาย 
ผิดประเพณี ผิดศีล ผิดธรรม”๗๑ เพราะถ้าทําเข้าแล้วเกิดโทษ ส่วนการงานไม่มีโทษก็ตรงกันข้าม มีแต่
คุณ แม้จะเป็นอาชีพที่คนอ่ืนดูว่าตํ่าต้อย แต่ถ้าเป็นอาชีพที่สุจริตก็ควรภาคภูมิใจ และหากฉลาดคิด 
มองหาโอกาสอยู่เสมอ ก็สามารถต้ังตัวและกลายเป็นเศรษฐีได้  
 ดังเรื่องของพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเกิดเป็นเศรษฐีช่ือจูฬกะ ในกรุงพาราณสี เป็นผู้รู้ในนิมิตทุก
อย่าง วันหน่ึงระหว่างเดินทางไปราชสํานัก เห็นหนูตายตัวหน่ึงบนถนนแล้วกล่าวว่า กุลบุตรผู้มีจักษุ 
ถือเอาหนูตัวน้ีแล้ว อาจทําการเลี้ยงภรรยา และประกอบการงานได้ บุรุษยากจนคนหนึ่ง เป็นคนใช้
ของเศรษฐี ได้ยินประโยคน้ีเข้า เกิดความคิด จึงเอาหนูตายตัวน้ัน ไปให้เพ่ือประโยชน์แก่แมว ได้ทรัพย์
มากากณิกหน่ึง ซื้อนํ้าอ้อยด้วยทรัพย์น้ัน แล้วถือเอาหม้อนํ้าด่ืม ได้ให้นํ้าอ้อยและน้ําด่ืมแก่พวกจัด
ดอกไม้ ผู้มาจากป่า คนจัดดอกไม้จึงให้ดอกไม้แก่บุรุษน้ันคนละกํา เขาซื้อนํ้าตาลด้วยค่าดอกไม้ 
วันรุ่งขึ้นถือเอาหม้อนํ้าด่ืมเอาไปให้พวกจัดดอกไม้ พวกจัดดอกไม้ได้จึงให้ดอกไม้ที่เก็บแล้วแก่เขากึ่ง
หน่ึง โดยวิธีน้ีทําให้เขาได้ทรัพย์ ๘ กหาปนะ และในวันที่มีลมพายุฝนลมแรง พวกก่ิงไม้ ใบไม้ล่วงหล่น
จํานวนมากจนคนรักษาอุทยานไม่สามารถจะเก็บได้ไหว เขาจึงอาสาเก็บให้โดยขอว่าเขาจะขอก่ิงไม้
ใบไม้แห้งเหล่าน้ัน คนรักษาอุทยานตกลง เขาจึงไปที่สนามเด็กเล่น ให้นํ้าอ้อยแก่พวกเด็ก ๆ แล้วขอให้
นําก่ิงไม้และใบไม้แห้งเหล่าน้ันแยกเป็นกอง ๆ คนเผาภาชนะก็มาขอซื้อไป เขาได้เงินเพ่ือการน้ีมา ๒๔ 
กหาปณะ  
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๑๕๔ 

 จากน้ันเขาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเหล่าพ่อค้าทั้งทางบกและทางนํ้า โดยแสดงนํ้าใจ
แก่ทุกคนทําให้กลายเป็นพ่อค้าคนกลางเหมาสินค้าทั้งลําเรือโดยใช้แหวนมัดจําแล้วขายต่อ เขาได้เงิน
จากการน้ี ๒๐๐,๐๐๐ เขาคิดว่าเราควรเป็นผู้กตัญญู จึงแบ่งทรัพย์ให้จูลฬกเศรษฐี ๑๐๐,๐๐๐ แล้ว
บอกเร่ืองที่เกิดขึ้นทั้งหมด เศรษฐีคิดว่า “บัดน้ี การที่เราทําเด็กเห็นปานน้ี ให้ทําการรับใช้ ไม่สมควร” 
จึงได้ให้ธิดาของตนแก่เขา และเมื่อเศรษฐีได้เสียชีวิตลง เขาก็ได้ตําแหน่งเศรษฐี๗๒ น่ีแสดงให้เห็นถึง
การเป็นผู้ฉลาดคิด ประกอบการงานที่ไม่มีโทษ มองเห็นคุณค่าของสิ่งไร้ค่า คิดเช่ือมโยงสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในสินค้า (value chain) ต่อยอดเชิงนวัตกรรม การคิดมีเมตตากรุณา และคิดให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกคนแบบ (win-win) จนในที่สุดตนเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงฐานะจากคนใช้ยากจน 
กลายเป็นเศรษฐี และได้ลูกเศรษฐีเป็นภรรยา น่ีคือผลจากวิธีคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 
 การไม่ประมาทต่อหน้าที่การงานจึงเป็นความคิดบวกที่สร้างความสําเร็จให้แก่คนทุกคน 
เมื่อไปสํารวจชีวิตของเศรษฐี มหาเศรษฐี ผู้ประสบความสําเร็จในชีวิต นักปราชญ์ คนเรียนหนังสือจน
ได้รับทุนทุกคนล้วนแล้วแต่มีความไม่ประมาทต่อการงานหน้าที่ทุกคน กล่าวคือ ทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบ มีความรับผิดชอบ ไม่หมักหมมการงานให้อากูล และมีความคิดใช้เทคนิค
วิธีการเข้ามาช่วยให้เรื่องยากเป็นง่าย จนกระทั่งถึงเรื่องการต่ืนนอน จึงมีคํากล่าวเชิงสุภาษิตว่า 
“นักปราชญ์นอน ๔ ผู้ดี (เศรษฐี) นอน ๖ ยาจกนอนได้เรื่อย ๆ” สื่อความหมายว่า การนอน การต่ืนก็
เป็นสัญลักษณ์ของวิถีชีวิตที่เป็นบวก การนอนที่เป็นบวก คือ นอนตามที่ร่างกายต้องการ ไม่ใช่กิเลส
ต้องการ ความไม่ประมาทต่อการงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบจึงนําไปสู่ความสําเร็จ ดุจดังที่เหตุการณ์
ช่วยเหลือทีมหมูป่า อะคาเดมี ๑๓ คน ออกจากถ้ําหลวง ขุนนํ้านางนอน ที่จังหวัดเชียงราย ใช้เวลา 
๒๐ วัน บุคคลแต่ละหน้าที่ เวลาแต่ละวัน แต่ละช่ัวโมง และแต่ละนาทีมีความหมาย ไม่อาจประมาท
ได้แม้แต่น้อย นับเป็นความไม่ประมาทในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบขั้นสูง เน่ืองจากมีชีวิตคนเป็น
ประกัน เป็นความคิดบวกต่อหน้าที่การงานระดับสูง 
 

๔.๔.๔ ความคิดบวกเพราะไม่ประมาทในการศึกษา 
 เน่ืองจากการศึกษาเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่มนุษย์ ถ้ามนุษย์ไร้การศึกษา ก็ไร้
ซึ่งทิศทางในสิ่งที่ควรรู้ว่าอะไรเป็นอะไร อะไรถูก อะไรผิด อะไรมีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ อะไรเป็น
กุศล ไม่เป็นกุศล ก็จะไม่รู้ในสิ่งเหล่าน้ี และจะทําให้ชีวิตไม่มีเป้าหมาย ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “ความรู้
ย่อมเกิดแก่คนพาล เพียงเพ่ือความฉิบหายเท่าน้ัน ความรู้น้ันยังหัวคิดของเขาให้ตกตํ่าไป ย่อมฆ่าความ
ดีงามของคนพาลเสีย”๗๓ ดังน้ัน จึงไม่ควรประมาทในการศึกษา  
 ความคิดที่มีต่อการศึกษาเป็นความคิดบวก ผู้ใดคิดที่จะมีการศึกษา คิดที่จะศึกษาเรียนรู้ใน
เรื่องใด ๆ ก็เท่ากับว่า เป็นผู้ไม่ประมาททางการศึกษา สํานวนสุภาษิตไทยที่ว่า “นกไม่มีขน คนไม่มี
การศึกษา ไม่อาจขึ้นที่สูงได้” หมายความว่า คนไม่มีการศึกษาย่อมไม่อาจทํางานในระดับแนวหน้าได้ 
คงได้แต่เป็นคนรับใช้ผู้อ่ืน การศึกษาจึงเป็นปฐมบทของคนมีความรู้ จัดเป็นหน้าที่ของมารดาบิดาที่
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ต้องให้การศึกษา ส่งเสริมการศึกษาให้กับลูก มีแต่การศึกษาจึงจะทําให้ลูกเจริญและรักษาตัวเองได้ 
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหน้าที่มารดาบิดาที่มีต่อลูกในสิงคาลกสูตรว่า  
 มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบ้ืองหน้า บุตรบํารุงโดยหน้าที่ ๕ ประการน้ีแล ย่อมอนุเคราะห์
บุตรโดยหน้าที่ ๕ ประการ คือ 
             ๑. ห้ามไม่ให้ทําความช่ัว 
             ๒. ให้ต้ังอยู่ในความดี 
             ๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
             ๔. หาภรรยา (สามี) ที่สมควรให้ 
             ๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร๗๔ 
 นับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน พ่อแม่ต้องส่งเสียให้ลูก ๆ มีการศึกษาที่สูง ๆ เพ่ือจะได้มีชีวิตที่
ดี ไม่ต้องลําบาก ลูก ๆ คนใดที่มีใจฝักใฝ่ต่อการศึกษา ก็จะเห็นความแตกต่างได้ว่ามีชีวิตและการงานที่
ดีกว่าลูกที่ไม่ฝักใฝ่ต่อการศึกษา ความไม่ประมาทต่อการศึกษาจึงเป็นความคิดบวกในพระพุทธศาสนา 
การศึกษาจึงจัดเป็นมงคลประการหน่ึงในมงคล ๓๘ ประการ คือ 

 ความเป็นผู้ได้สดับรับฟังมาก การมีศิลปะ การมีวินัยที่ได้ศึกษาดีแล้ว 
การมีวาจาที่กล่าวดีแล้วน้ีเป็นอุดมมงคล (เหตุให้ถึงความเจริญ)๗๕ 
 

 มงคลชุดน้ีเป็นชุดว่าด้วยการศึกษาทั้งสิ้น การท่ีผู้ใดมีการศึกษาเรียนรู้มาก ย่อมได้ช่ือว่า 
พหูสูต เป็นนักปราชญ์ เป็นผู้คงแก่เรียน เป็นคนมีความรู้ เป็นผู้ทรงความรู้ เขาผู้น้ันย่อมรู้จักเทคนิค มี
ศาสตร์ มีศิลป์ มีแนวทาง ระเบียบวิธีการปฏิบัติ กฎเกณฑ์กติกา มีความชัดเจนในกระบวนการ เวลา
บอกกล่าว พูดจาก็รู้เรื่อง ไม่สับสน เป็นคนพูดจาอย่างมีหลักวิชา มีหลักการ หลักปฏิบัติที่ชัดเจน 
ถ่ายทอดได้อย่างมีระบบ ทุกอย่างก็สําเร็จลงได้เพราะการศึกษา บ้านเมืองใดที่มีคนเก่ง คนดี คนมี
ความรู้มากย่อมทําให้บ้านเมืองน้ันเจริญ ดังน้ันบทประพันธ์ของถนอม อัครเศรณี แสดงไว้ว่า  

 เมืองใดไม่มีทหารหาญ     เมืองน้ันไม่นานเป็นข้า 
 เมืองใดไร้จอมพารา        เมืองน้ันไม่ช้าอับจน 
 เมืองใดไม่มีพณิชเลิศ      เมืองน้ันย่อมเกิดขัดสน 
 เมืองใดไร้ศิลป์โสภณ      เมืองน้ันไม่พ้นเสื่อมทราม 
 เมืองใดไม่มีกวีแก้ว        เมืองน้ันไม่แคล้วคนหยาม 
 เมืองใดไร้นารีงาม         เมืองน้ันสิ้นความภูมิใจ 
 เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศ     เมืองน้ันไม่เพริศพิสมัย 
 เมืองใดไร้ธรรมอําไพ      เมืองน้ันบรรลัยแน่นอน๗๖ 

                                           
 ๗๔ที.ปา.๑๑/๒๖๗/๒๑๒. 
 ๗๕มงฺคล.๑/๑๑๕-๒๙๐/๑๔๒-๒๘๖. 
 ๗๖ศิลปวัฒนธรรม, (ธันวาคม ๒๕๔๖), สืบค้นเม่ือ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑, จาก https://www.silpa-
mag.com/club/art-and-culture/article_10393. 



 
 

๑๕๖ 

 จะเห็นได้ว่า บุคคลที่ได้ช่ือว่า มีความเป็น หรือมีคําว่า “นัก” นําหน้า ย่อมเป็นคนมีวิชา
ความรู้ และเป็นบุคคลช้ันแนวหน้าของบ้านเมืองที่จะช่วยประคับประคองบ้านเมืองให้รอดพ้นภัย ช่วย
พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้ ทั้งหมดก็เพราะการศึกษา ดังน้ันจึงไม่ควรประมาทต่อการศึกษา  
 ย่ิงในพระพุทธศาสนา ต่อกระบวนการฝึกฝนอบรมตน ธุระในพระพุทธศาสนามี ๒ ประการ 
คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ หมายความว่า ภาระหน้าที่ของพระภิกษุ หรือแม้แต่พุทธบริษัท ก็ให้
เริ่มต้นที่การศึกษา หน้าที่ชาวพุทธ ๔ ประการ๗๗ ก็เริ่มต้นที่การศึกษา กระบวนการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถให้หลุดพ้นจากกิเลส จนเข้าถึงการหลุดพ้นตามองค์มรรค ก็เรียกว่า ไตรสิกขา คือ อธิศีล
สิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา หรือในสัทธรรม ๓ ก็เริ่มต้นด้วยการศึกษา คือ ปริยัติ ปฏิบัติ 
และปฏิเวธ กล่าวได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญต่อการศึกษาอย่างย่ิง พระพุทธศาสนาจึงเป็น
ศาสนาเชิงบวกที่ส่งเสริมให้คนเจริญก้าวหน้าด้วยการศึกษาอย่างแท้จริง ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า 
“ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด”๗๘ ผู้ที่ได้รับการศึกษา 
ได้รับการฝึกฝน อบรม เรียนรู้ จึงเป็นบุคคลที่ประเสริฐในสังคม การจะวัดคนในสังคม ก็ให้ใช้ความรู้ 
การศึกษาเป็นเคร่ืองวัดได้ ผู้มีความรู้และมีความประพฤติดีย่อมเป็นผู้เจริญในหมู่เทวดาและมนุษย์ ดัง
พุทธศาสนสุภาษิตในอัมพัฏฐสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรคว่า “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุ
เส” แปลว่า “ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและ
มนุษย์”๗๙ บุคคลที่มีแต่ร่างกายที่เจริญ คือ แข็งแรง แต่ปัญญาไม่มีน้ันพระพุทธศาสนาได้เปรียบไว้ดุจ
ดังวัวแก่ คือ ทําอะไรไม่ได้แล้ว ดังพุทธศาสนสุภาษิตว่า “อปฺปสฺสุตายํ ปุริโสพลิวทฺโทว ชีรติ มํสานิ 
ตสฺส วฑฺฒนฺติ ปญฺญา ตสฺส น วฑฺฒติ” “คนผู้สดับน้อยน้ี ย่อมแก่ไป เหมือนวัวแก่ อ้วนแต่เน้ือ แต่
ปัญญาไม่เจริญ”๘๐ 
 ความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนาท่ีต้ังอยู่บนฐานความไม่ประมาท (การระลึกรู้) ต่อ
การศึกษาจึงเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ส่วนการศึกษาเรียนรู้น้ันก็ว่าตามศาสตร์
วิชาการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นความรู้ในการทํางานและการศึกษาที่เป็นเรื่องของการดํารงชีวิตด้วยจึงจะเป็น
ความคิดบวกที่สมบูรณ์ 
 

๔.๔.๕ ความคิดบวกเพราะไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรม 
 ประเด็นความคิดเชิงบวกที่ต้ังอยู่บนฐานของความระลึกรู้หรือความไม่ประมาทมาถึง
ประเด็นสุดท้าย ก็คือ ความคิดบวกเพราะไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรม นับเป็นหัวใจของความคิดเชิง
บวก เน่ืองจากไม่ว่าจะตระหนักรู้ ระลึกรู้อะไรก็ตาม ถ้าไม่เป็นไปเพ่ือการปฏิบัติธรรมก็อาจนําความ
เสื่อมมาให้ได้ จะเห็นได้จากผู้ที่มีความรู้ มีการศึกษา มีหน้าที่การงาน คนเอาจริงเอาจังกับงาน ที่ขาด
ประเด็นน้ีไปพบกับปัญหาต่อเน่ือง ทั้งที่เป็นความคิดเชิงบวกแล้ว แต่สุดท้ายก็ไม่อาจหลุดจากห้วงแห่ง

                                           
 ๗๗วสุดา เทียนไชย, หน้าท่ีชาวพุทธ, สืบค้นเม่ือ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑, จาก
https://sites.google.com/site/wasuda 
 ๗๘ขุ.ธ. ๔๓/๓๓/๑๗๑. 
 ๗๙ที.สี. ๙/๑๖๐/๑๒๘. 
 ๘๐ขุ.ธ. ๒๕/๓๕. 



 
 

๑๕๗ 

ความคิดลบได้ เน่ืองจากสถานการณ์ ประสบการณ์อันเลวร้ายบางประการทําให้ทําลายความคิดบวก
ลงได้ 
 ความไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมในที่น้ีหมายเอา ความเข้าใจในกระบวนธรรม กระแส
ธรรม ปัจจัยธรรมทั้งมวล กล่าวโดยย่อ คือ ความไม่ประมาทในการปฏิบัติต่อกระบวนชีวิต อะไรคือ 
กระบวนชีวิต หรือกระบวนธรรม ก็คือ กระบวนการเกิดและดับของความเป็นจริงของชีวิต อันได้แก่ 
การเกิดดับของตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องเย็น ร้อน อ่อน แข็ง ใจสัมผัส
อารมณ์ เหตุปัจจัยแห่งความเกิดดับเหล่าน้ีจัดเป็นธรรม  
 ความไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรม ก็คือ ไม่ประมาทที่จะเข้าไปพิจารณาเห็นเนือง ๆ ถึง
ความเกิดดับแห่งสภาวะธรรมน้ี จะเกิดอะไรข้ึนถ้าหากปฏิบัติธรรมเช่นน้ี ความคิดที่มีต่อชีวิตก็จะเป็น
บวก ไม่ใช่เฉพาะชีวิตของตนเท่าน้ัน แต่เป็นชีวิตของทุกคน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เห็นกระบวนสาย
ธรรมที่เป็นในสายเกิดและสายดับ เรียกว่า “รู้จักวงจรของชีวิต” วงจรของชีวิตที่ทําให้มนุษย์ต้องเป็น
อะไรต่อมิอะไร สืบภพสืบชาติ และต้องวนเวียนอยู่กับกองทุกข์อย่างไม่รู้จบสิ้น ผู้ใดที่รู้จักวงจรชีวิตน้ี
กระจ่างเท่าใด ก็เท่ากับถึงธรรมของพระพุทธเจ้ามากเท่าน้ัน วงจร หรือ วัฏฏะ น้ี เรียกเป็นภาษาธรรม
ว่า “ปฏิจจสมุปบาท” ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาหัตถิปโทปมสูตรว่า “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปาท ผู้
น้ันเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นปฏิจจสมุปปบาท”๘๑ จากข้อความน้ี แสดงให้เห็นว่า ธรรมใน
พระพุทธศาสนานั้นหมายเอาปฏิจจสมุปบาท การปฏิบัติธรรมก็คือ การปฏิบัติตามหลักปฏิจจสมุป
บาท แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ผ่านมา ตอนท่ีเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนกาลจะได้ตรัสรู้ต่างก็
พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า เพราะสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่รู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาทน่ีเอง ถึงต้องวนเวียน
อยู่ในภพน้อย ภพใหญ่ จมอยู่ ในกองทุกข์ เวียนเกิด เ วียนตายอยู่ไม่รู้จักจบสิ้น แต่ก็ด้วยรู้
แจ้งปฏิจจสมุปบาทน้ีอีกเช่นกันที่ทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากวงจรชีวิตน้ีได้ ด้วยเหตุน้ี
พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่า  

 ภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี
ก่อนแต่ตรัสรู้ เมื่อคร้ังเป็นพระโพธิสัตว์ยังมิได้ตรัสรู้ ได้ปริวิตกว่า โลกน้ีถึงความยากแล้ว
หนอ ย่อมเกิด แก่ ตาย จุติ และอุปบัติ และเมื่อเป็นเช่นน้ันก็ยังไม่รู้ธรรมอันออกจากทุกข์
คือชราและมรณะน้ี เมื่อไรเล่าความออกจากทุกข์คือชราและมรณะน้ี จักปรากฏ๘๒ 
พระวิปัสสีโพธิสัตว์จึงดําริว่า “เมื่ออะไรไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี เพราะอะไรดับ ชราและ

มรณะจึงดับ” เพราะทรงมนสิการโดยแยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า “เมื่อชาติไม่มี ชรา
มรณะจึงไม่มี เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ ๘๓ 

 
กล่าวอีกประการหน่ึงการปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม ก็คือ การปฏิบัติต่อขันธ์อย่าง

ถูกต้อง คือ การระลึกรู้ ไม่ประมาทต่อขันธ์ เห็นขันธ์คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น
กระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและดับ มีเหตุและปัจจัยสัมพันธ์กันและกันระหว่าง จิต 

                                           
 ๘๑ม.มู. ๑๒/๓๔๖/๒๙๒. 
 ๘๒สํ.นิ. ๒๖/๒๒/๓๕. 
 ๘๓สํ.นิ. ๒๖/๒๔/๓๖. 



 
 

๑๕๘ 

เจตสิก รูปที่เกิดดับธรรมดา การตระหนักระลึกรู้ต่อกระบวนแห่งเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยกันและกันย่อม 
เกิดศรัทธา เช่ือมั่น รู้และเข้าใจต่อทุกข์แห่งขันธ์อันเป็นปริญเญยยธรรม คือการกําหนดรู้ทุกข์ว่า เป็น
เพียงเหตุและปัจจัยที่อาศัยกันเกิดดับอันมีเวทนาขันธ์เป็นตัวทําหน้าที่ ย่อมเกิดความบันเทิงใจ ความ
ซาบซ่าน ความสุข ความต้ังมั่น เกิดความเห็นแจ้งตามความเป็นจริงในกระบวนที่ผ่านมา จึงเบ่ือหน่าย 
คลายกําหนัด หลุดพ้น และรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะ 
 จะเห็นได้ว่า ความคิดบวกที่ต้ังอยู่บนฐานความไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมจึงสามารถ
เข้าถึงความจริงของชีวิตทั้งมวล ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา เป็นความสงบสุขที่แท้จริงใน
ชีวิต พระพุทธศาสนามุ่งเน้นอย่าประมาทต่อการปฏิบัติธรรมในที่สุด  
 สรุปประเด็นวิเคราะห์ความคิดบวกที่ต้ังอยู่บนฐานความตระหนักระลึกรู้ทั้ง ๕ ฐาน คือ คือ
ไม่ประมาทต่อวัย เวลา ชีวิต ย่อมทําให้ใช้เวลาและชีวิตอย่างคุ้มค่า ไม่ประมาทต่อความไม่มีโรค ทําให้
รู้จักระมัดระวังป้องกันโรคและใช้โอกาสที่ร่างกายแข็งแรงทําหน้าที่ ความไม่ประมาทต่อการงาน ทํา
ให้หน้าที่การงานสําเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ความไม่ประมาทต่อการศึกษา คือ รู้จัก
ศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอด เป็นชีวิตเต็มด้วยความรู้ และไม่ประมาทต่อการปฏิบัติธรรม ทําให้เข้าใจชีวิต
ทั้งหมด ไม่ทุกข์ไปกับชีวิตที่เป็นปกติของการเกิด ดับ ความระลึกรู้ทั้งหมดนี้นับเป็นฐานคิดบวกที่มี
ประสิทธิภาพมาก มิใช่ความคิดบวกที่บกพร่อง แต่เป็นความคิดบวกที่สมบูรณ์ทุกมิติ สรุปได้เป็น
แผนภาพดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี.๔.๔ แสดงความคิดเชิงบวกบนฐานความระลึกรูตั้ว 
 
๔.๕ ความคิดเชิงบวกบนฐานความแน่วแน่ มุ่งม่ันและชัดเจน 
 ความแน่วแน่ ความมุ่งมั่นและความชัดเจนเป็นพลังบวกชนิดหน่ึงที่สามารถที่จะทําสิ่งใดให้
สําเร็จได้ ถ้าหากขาดความแน่วแน่ ความมุ่งมั่น และความชัดเจน กิจกรรมและการงานต่าง ๆ ก็ไม่
ประสบความสําเร็จลงได้ พลังความคิดทั้ง ๓ ประการน้ีมีความสําคัญมาก ความแน่วแน่ คือ ไม่
หว่ันไหวต่ออุปสรรค ปัญหา ความยาก ลําบากใด ๆ ที่จะพึงมีต่อการทํางาน ความมุ่งมั่น คือ การทํา
จริง เด็ดเด่ียว มีผลสําเร็จเป็นเป้าหมาย และความชัดเจน คือ การเข้าใจระบบการทํางานที่ไม่บกพร่อง 
ไม่มีช่องว่าง  

วัย เวลา

ไม่มีโรค

การงานการศึกษา

ปฏิบัติ
ธรรม คิดบวกบน

ฐานความ
ระลึกรู้ตัว 



 
 

๑๕๙ 

 เบ้ืองต้นขอยกคําสัมภาษณ์ของ นักประดานํ้าชาวอังกฤษสองคน คือนายริชาร์ด สแตนตัน 
และนายจอห์น โวลันเธน จากสมาคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในถ้ําของอังกฤษ (The British Cave 
Rescue Council) ผู้เข้าไปพบทีมช่วยเหลือพบตัวนักฟุตบอลและโค้ชของทีมหมูป่าอคาเดมี รวม ๑๓ 
คน หลังจากติดอยู่ในถ้ําหลวง-ขุนนํ้านางนอน ต้ังแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน และในที่สุดเขาก็พบในวันที่ ๒ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รวมเป็นเวลา ๑๐ วัน ข้อความตอนหน่ีงที่เขาให้สัมภาษณ์ก่อนลงมือ
ปฏิบัติการว่า “ไม่พบตัวเด็ก ไม่ออกมา” ความพูดน้ีสื่อหลายมิติ คือ ทั้งมีความแน่วแน่ ต้องเผชิญ
ความยากลําบากแน่ ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น มีชีวิตตนและเด็กเป็นเดิมพัน มีความมุ่งมั่น ต้ังใจทํางานอย่าง
ไม่ว๊อกแว็ก ทุกความคืบหน้าประกอบด้วยความระมัดระวัง และชัดเจน มีประสบการณ์ มีความรู้ มี
หลักวิชาต่อแผนปฏิบัติการณ์ และทํางานเป็นทีม 
 นอกจากน้ันกระบวนการช่วยเหลือชีวิตของทีมงานทุกฝ่ายที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ 
ช่วยเหลือชีวิตเด็กให้ปลอดภัยและช่วยอย่างปลอดภัย จะเห็นได้ว่า กระบวนการปฏิบัติงานน้ันมีระบบ 
ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ การซักซ้อม ดูปัจจัยเสี่ยง ความเป็นไปได้ การแบ่งหน้าที่ การสนับสนุน และ
การลงมือปฏิบัติตามข้อมูล จากปรากฏการณ์ครั้งน้ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแห่งความคิดบวกใน
ประเด็นน้ีทั้งระบบ ผู้นํา ผู้ตาม ผู้สนับสนุน สอดคล้องประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถอด
เป็นบทเรียนแห่งความคิดเชิงบวกได้อย่างชัดเจน  
 

๔.๕.๑ ความคิดเชิงบวกบนฐานความแน่วแน่ มุ่งม่ันและชัดเจนต่ออุปสรรค 
 จิตที่มีพลังแน่วแน่ มุ่งมั่นและชัดเจนในประเด็นน้ีหมายเอา พลังที่ขจัดสิ่งที่เป็นลบซึ่งเกิดขึ้น
ในจิตในขณะที่กําลังปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่หรือดําเนินชีวิต พลังลบเหล่าน้ีจะเข้ามาแทรกอยู่เสมอใน
ทุกจังหวะ โอกาสท่ีเริ่มจะกระทําอะไรท่ีเป็นบวกขึ้นมา กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ เมื่อจะกระทําความดีก็
จะมีอะไรมาขัดขวาง สํานวนไทยเรียกว่า “มารบ่มี บารมีบ่แก่” หมายความว่า การทําความดีน้ันเป็น
บารมี ผู้บําเพ็ญบารมีย่อมมีมาร หรืออุปสรรคขัดขวางเป็นธรรมดา  
 พลังลบที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ได้แก่ มหาอุปสรรคที่พระโพธิสัตว์ต้องฟันฝ่าไปให้ได้ ได้แก่ 

๑. เกิดความหว่ันไหวในโรคภัยไข้เจ็บ 
๒. เกิดความหว่ันไหวต่ออันตรายที่เกิดขึ้น 
๓. เกิดความท้อแท้ที่จะชําระจิต 
๔. ไม่อยากต่อสู้กับหมู่มาร 
๕. ทํางานไปแล้วไม่เกิดผล 
๖. เพ่ือนมนุษย์ไม่เห็นใจ 
๗. ไม่มีผู้ใดสนใจ ไม่สรรเสริญ 
๘. ไม่ได้รับผลตอบแทน 
๙. ลาภ ยศ ตําแหน่งไม่ปรากฏ 
๑๐. ถูกใส่ร้าย นินทา ติเตียน๘๔ 

                                           
 ๘๔วศิน อินทสระ, พุทธปรัชญามหายาน, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๔๑), หน้า ๓๘. 



 
 

๑๖๐ 

 โดยทั่วไปบุคคลท้ังหลายมักจะถูกอุปสรรคเหล่าน้ี น้อยบ้าง มากบ้างเข้ามารบกวน เข้ามา
ทําลายความต้ังใจ หลายคนไม่สามารถข้ามพ้นไปได้ เพราะกระแสพลังลบนั้นมีอํานาจมาก จะเห็นได้
ว่า อุปสรรคที่มักจะทําลายความแน่วแน่ มั่นคง ต้ังใจก็คือ ผลตอบแทน ผลตอบแทนไม่ว่าเป็นในรูป
ไหนก็ตามมักเป็นที่ปรารถนาของผู้ทํางานทุกอย่าง โดยเฉพาะการทําความดี ก็มักได้รับคําช่ืนชมยินดี 
ได้รับรางวัล การยกย่อง กําลังใจในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือสิ่งมีค่า เหรียญตรา แต่หาก
กลับกัน เมื่อไม่ได้ หรือได้รับตรงกันข้าม คือ คําตําหนิ หรือไม่มีใครสนใจ จุดน้ีเองที่จะเป็นการพิสูจน์
ถึงความแน่วแน่ มั่นคง และความชัดเจนในการปฏิบัติกิจกรรมน้ัน ๆ ความคิดเชิงบวกในประเด็นน้ีอยู่ 
ณ ที่ตรงน้ีเอง คือ ต้องผ่านไปให้ได้ คือ พลังใจท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าที่น้ันต้องไม่หว่ันไหว โยกคลอน 
แผ่วกําลัง และหยุดย้ังลง  
 จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องหาพลังคิดบวกเพ่ือเข้ามาหักล้างทําลายความคิดลบที่เป็นอุปสรรค
เหล่าน้ีให้ได้ ในที่น้ี พึงใช้ความความแน่วแน่ มั่นคง และชัดเจน (สมาธิพลัง) เป็นพลังทําลายลง จิตใจ
ที่ต้ังมั่นดีแล้ว มั่นคงดีแล้ว ชัดเจนดีแล้ว ดุจดังจิตที่มั่นคงของพระโพธิสัตว์ผู้บําเพ็ญบารมี ไม่ยินยอม
ทิ้งคุณงามความดีของตนให้สิ้นไปเพียงเพราะอุปสรรคที่บ่ันทอนใด เพราะเห็นคุณค่าของเป้าหมายท่ี
ย่ิงใหญ่ คือ การบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธเป็นเป้าประสงค์ บารมีคือบันได ก้าวผ่านข้ามไปถึง ถ้าหาก
ยอมแพ้ ท้อถอยก็ไม่สามารถไปถึงได้ ความหนักแน่นดุจดังแผ่นหินผาในใจ ไม่ว่าฟ้า ฝน ลม แดด ก็ไม่
อาจโยกคลอนได้ วิธีการคิดคํานึงถึงเป้าหมายที่ย่ิงใหญ่จึงเป็นฐานคิดบวกในการต่อสู้กับพลังลบเหล่าน้ี
ได้ “ทําดี เพ่ือความดี” มิใช่ “ทําความดีเพ่ือรางวัล” มิฉะน้ันมักได้ยินคนใช้สํานวนไทยที่ว่า “ทําดีได้ดี
มีที่ไหน ทําช่ัวได้ดีมีถมไป” วลีน้ีเองที่สร้างปัญหาบั่นทอนพลังความแน่วแน่มั่นคง ชัดเจนต่อความดี
ของตน 
 ในพระพุทธศาสนา พลังความแน่วแน่ มุ่งมั่นและชัดเจน (สมาธิพลัง) มีไว้เพ่ือทําลายสิ่งที่
เข้ามาขัดขวางไม่ให้คนบรรลุความดีขั้นสูงต่อไปได้ เรียกว่า นิวรณ์ ๕ หมายเอา พลังการขจัด
สิ่งรบกวนที่เป็นลบออกและมีความเป็นบวกเข้ามา แบ่งออกเป็น ๕ ประการ ดังน้ี 
 

๔.๕.๒ ความคิดเชิงบวกบนฐานความแน่วแน่ มุ่งม่ันและชัดเจนต่อนิวรณ์ ๕ 
 นอกจากพลังลบทั้ง ๑๐ ประการดังกล่าว ยังมีกระแสพลังลบที่อันตรายกว่าน้ัน ซึ่งจะเกิด
ขึ้นมาเมื่อขณะทําความดีกําลังได้ที่ กําลังทําความดีเข้มข้น และกระทําไปจนเกินเลยครึ่งหน่ึง พลังลบ
ในใจเหล่าน้ีก็จะปรากฏขึ้นมา เป็นพลังลบที่ซ่อนเร้น เห็นได้ยาก ฝังตัวอยู่ภายใต้จิตสํานึกที่ดี 
จําเป็นต้องรู้พลังลบเหล่าน้ันให้ดี เข้าใจการปรากฏข้ึนของพลังเหล่าน้ี และมีแผนรองรับ แผนปฏิบัติ
ต่อพลังลบน้ัน ในประเด็นน้ีจึงอยู่วิธีการปฏิบัติต่อพลังลบไม่ให้มีอิทธิพลต่อความแน่วแน่ มั่นคง และ
ชัดเจนต่อการทําคุณงาม ความดีของตนได้ กระแสลบที่มักจะเกิดขึ้นในเวลาเช่นน้ัน ได้แก่ 
  ๑. ความคิดเชิงบวกที่ต้ังบนฐานความแน่วแน่ มั่นคง ชัดเจนต่อความติดใจ หมายถึง 
กระแสความคิดลบที่เกิดจากความหลงใหลต่อสิ่งที่ชอบที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ อย่าง
ใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นอํานาจของราคะ การติดหลงใหลทางตา เช่น ชอบดู
สิ่งที่สวยงาม ติดใจหลงใหลในรูป โดยเฉพาะรูปที่มีอิทธิพลทางเพศ ถ้าเป็นหญิงก็คือเพศชาย ถ้าเป็น
ชายก็คือเพศหญิง พลังหลงใหลในรูปเพศตรงข้ามน้ีนํามาซึ่งสิ่งที่หลงใหลอ่ืน ๆ ตามมา ทั้งเป็นเสียง 
เป็นกลิ่น เป็นรส เป็นสัมผัส และเป็นจินตนาการทางเพศ ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อํานาจทางลบน้ีจะเห็นได้ว่า 



 
 

๑๖๑ 

สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง บางคนถึงกับเป็นบ้า บางคนถึงกับละทิ้งอุดมการณ์ บางคนถึงกับทํา
ร้ายและทําลายผู้อ่ืน เมื่อพบว่าชายหรือหญิงที่ตนหลงใหลน้ันกําลังแปรเปลี่ยนเป็นอ่ืน 

วิธีการที่เกิดความแน่วแน่ มั่นคง ชัดเจนต่อความหลงใหลในเรื่องน้ีได้ ก็ต้องอาศัยพลังความรู้ 
ความเข้าใจ แน่วแน่ มั่นคง ชัดเจนว่า ร่างกายน้ีเป็นของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ ความคิดหนักแน่น 
เห็นแจ้งต่อความเป็นอสุภะของร่างกายจะทําให้เกิดพลังบวกขึ้น โดยที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งกาม
ฉันทะได้ นอกจากแน่วแน่มั่นคงเพราะรู้ เห็นความเป็นอสุภะแล้ว ยังสามารถใช้พลังความหนักแน่น
แห่งองค์ฌาน คือ ความใสสะอาดแห่งจิตที่กําลังเข้าสู่การหลอมรวมจิตอยู่กับลมหายใจ เป็นเอกัคคตา
จิต หรือจิตที่เป็นหน่ึงอยู่กับอารมณ์ที่สร้างกุศลอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น อนุสสติ ๑๐๘๕ อานาปานสติ๘๖ 
หรือการพิจารณาอสุภะ ๑๐๘๗ เป็นต้น วิธีการทําเช่นน้ีสร้างความแน่วแน่มั่นคงให้แก่จิตได้ 
  ๒. ความคิดเชิงบวกที่ต้ังบนฐานความแน่วแน่ มั่นคง ชัดเจน จนสามารถขจัดละทิ้ง ไม่
พอใจ หมายความว่า ความต้ังมั่นแห่งจิตที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของโทสะ พิจารณาเห็นโทษของ
ความโกรธที่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้โกรธ บางครั้งเป็นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนที่ไม่ใช่ความโกรธ
โดยตรง แต่เป็นความไม่พอใจ หงุดหงิด อารมณ์เสียกับสิ่งที่มากระทบแทบทุกเรื่อง โดยเฉพาะกับ
บุคคลหรือสิ่งที่ตนไม่ชอบด้วยแล้ว ย่อมเกิดผลทางลบได้โดยง่าย  
 วิธีการสร้างความคิดเชิงบวกให้เกิดความแน่วแน่ มั่นคง ชัดเจนต่อคุณความดีและกิจกรรม 
และหน้าที่ที่ตนทําไม่ให้เกิดความเสียหาย ด้วยการแผ่เมตตา แผ่ให้เป็นอัปปมัญญา ไม่มีที่สุด ไม่มี
ประมาณ พิจารณาเห็นความเป็นสรรพสัตว์ผู้ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน พิจารณาเห็นความเป็น
ญาติกันและกันในวัฏฏะท่ีวนไปมาน้ี พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ไม่เคยมีใครที่ไม่เป็นญาติกัน”๘๘ พิจารณา
ให้เห็นว่า ความโกรธไม่เคยทําอะไรให้ดีขึ้น ทั้งในประวัติศาสตร์หรือในปัจจุบัน ทําลายทั้งตนเองและ
ผู้อ่ืน ผู้มีความโกรธบ่อย ๆ ย่อมเป็นโทษต่อสุขภาพร่างกาย เมื่อคิดได้ดังน้ีย่อมมีความมั่นคง แน่วแน่ 
ชัดเจนต่อคุณความดีที่ตนทํา ไม่ยอมพ่ายแพ้ ความเมตตาเป็นพรหมวิหาร นําไปสู่องค์ฌานแห่งความ
เอิบอ่ิมยินดี ใจดี เบิกบาน บันเทิง (ปีติ) เห็นความเมตตาธรรมของตนมีแต่คุณค่าประโยชน์ถ่ายเดียว 
  ๓. ความคิดเชิงบวกที่ต้ังบนฐานความแน่วแน่ มั่นคงและชัดเจนจนสามารถขจัดความ
ง่วงเหงา ซึมเซา (ถีนะมิทธะ) หมายความว่า ความคิดที่เบ่ือหน่าย ท้อแท้ ง่วงเหงา ซึมเซา เศร้าซึม 
สิ้นหวัง อันเกิดจากสภาพร่างกายท่ีไม่พร้อม หรือร่างกายท่ีอ่อนล้า เพลีย ย่อมพาให้คิดไปในทางลบ 
คือ ไม่ก้าวต่อไป ไม่อยากจะทําความดีต่อไป ไม่อยากได้ อยากมีอะไรท้ังน้ัน บางครั้งเกิดจากโรคภัยไข้
เจ็บที่รุมเร้า หรือเป็นโรคซึมเศร้า หรือเกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไป จนเกิดอาการเมา
อาหารจนเกิดสภาพเป็นลบเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้กิจกรรม ความดีของตนสําเร็จลงได้  
 วิธีการแก้ไขความคิดลบอันเกิดจากความง่วงเหงา ซึมเซา ท้อแท้ เบ่ือหน่าย ด้วยการเปล่ียน
บรรยากาศ อย่าอยู่ภายใต้บรรยากาศเดิม ๆ ต้องหาวิธีเปลี่ยนอิริยาบถ ให้เกิดอาการเคลื่อนไหวจะทํา
ให้ปรับเปลี่ยนอารมณ์ให้เกิดความคึกคัก โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้อยู่ใกล้ผู้ที่มีพลังการทํางาน การดูงาน 
การดูตัวอย่างผู้ที่ประสบความสําเร็จ การได้พูดคุยกับนักปราชญ์ การเลียนแบบผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ 
                                           
 ๘๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยฺตโต), พจนานุกรม ฉบับ ประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๐๑. 
 ๘๖ม.อุ. ๒๒/๒๘๒-๒๙๑/๓๓๙-๓๕๑. 
 ๘๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยฺตโต), พจนานุกรม ฉบับ ประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๒๙. 
 ๘๘สํ.นิ. ๒๖/๔๕๐-๔๕๕/๔๘๘-๔๙๑. 



 
 

๑๖๒ 

เช่น การมีพระพุทธเจ้าตอนอธิษฐานจิตใต้ต้นโพธ์ิที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติบําเพ็ญ หากไม่
บรรลุความสําเร็จจะไม่ลุกจากที่น่ัง แม้จะต้องสิ้นชีวิตก็ยอมท่ีว่า “เราเร่ิมต้ังความเพียรอันไม่ย่อหย่อน
ว่า จะเหลืออยู่แต่หนัง เอ็น และกระดูกก็ตามที เน้ือแลเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิด ยังไม่บรรลุผล
ที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบ่ันของบุรุษแล้ว จัก
ไม่หยุดความเพียรเสีย”๘๙ การคบเพ่ือนที่มีความขยัน การไปอยู่ในบรรยากาศแห่งการทํางาน อยู่ใกล้
ผู้ที่ความคิดบวกอยู่เสมอย่อมสามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าหากเป็นโรคก็ต้องรักษา ถ้าหากเมาอาหารก็ต้อง
ให้ย่อยและอย่าทานมากเกินไปก็จะช่วยได้ ความคิดเชิงบวกที่ต้ังบนฐานความแน่วแน่ มั่นคงและ
ชัดเจนในสภาวะจิตที่เข้าสู่บรรยากาศแห่งความต่ืนเต้น ต่ืนตัวกับเทคนิค สไตล์ และบุคคลพิเศษ สิ่ง
พิเศษ ย่อมสะกดให้ตรึงอยู่ในบรรยากาศแห่งการทําความดี ทําประโยชน์ ใช้บรรยากาศเป็นตัวกระตุ้น
ย่อมสามารถขจัดถีนะมิทธะ 
  ๔. ความคิดเชิงบวกที่ต้ังบนฐานความแน่วแน่ มั่นคงและชัดเจนจนสามารถขจัดความ
ฟุ้งซ่านและรําคาญ (อุทธัจจะกุกกุจจะ) หมายความว่า ความคิดที่ชอบหงุดหงิด รําคาญใจ เห็นอะไรก็
คิดฟุ้งซ่าน กังวล ทั้งในอดีตและอนาคต ปล่อยจิตให้ไหลไปกับเรื่องน้ัน เรื่องน้ีจนไม่อาจควบคุมได้ จน
เกิดอาการพะวง และเกิดอาการหลอนทางจิต มีความไม่สบายใจต่อเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ผู้ใดผู้หน่ึง ผู้มี
ลักษณะเช่นน้ีจะมองในแง่ลบมาก เพราะเกรงว่าตนเองจะได้รับความเดือดร้อน เกรงว่าสิ่งของของตน
จะได้รับความเสียหาย ก็จะคิดไปต่าง ๆ นานา คิดไปในแง่ลบ จิตที่ถูกอิทธิพลของอุทธัจจะกุกกุจจะ
ครอบงําย่อมสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป ผู้ที่เป็นอาการอย่างน้ีก็เพราะยึดมั่นถือมั่นตัวตนอย่าง
มาก จึงมีอาการอย่างน้ี  
 วิธีแก้ไขให้ความคิดลบที่เกิดจากอาการฟุ้งซ่านและรําคาญด้วยการไปอยู่ในสถานที่ที่สงบ
เงียบ เย็น ๆ มีดอกไม้ มีลําธาร สร้างให้เกิดความสุขสงบให้กับจิตใจ ฝึกให้จิตอยู่กับสิ่งที่เขามีความสุข 
มีความรัก มีความสบายใจ ความฟุ้งซ่านและรําคาญจะลดลง โดยเฉพาะบุคคลท่ีเขาเคารพนับถือ ถือ
สิ่งที่เขาต้องการ สร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้เกิดขึ้นกับเขา ซึ่งเป็นอามิสสุข ให้เขาอยู่กับสิ่งน้ันจน
เมื่อได้จังหวะ โอกาสจึงให้เขาหันเข้าไปภายในตน ให้อยู่กับลมหายใจที่สงบเย็น อยู่นาน ๆ ให้เขาได้
อยู่กับนิรามิสสุข เป็นสภาวะแห่งความสุขของจิตที่สงบ เรียกว่าสันติสุข๙๐ ความคิดเชิงลบของเขาจะ
เริ่มสงบระงับลง ความคิดเชิงบวกภายในจิตจะเริ่มเกิดขึ้น เขาจะเห็นความสงบสุขที่เกิดภายในใจของ
ตนเองอันเกิดจากการความสงบ อันเกิดจากการไม่ปรุงแต่งจิต อันเกิดจาการไม่ปล่อยจิตออกไปสู่
อารมณ์ภายนอก 
  ๕. ความคิดเชิงบวกที่ต้ังบนฐานความแน่วแน่ มั่นคงและชัดเจนจนสามารถขจัดความ
เป็นนักสงสัย (วิจิกิจฉา) หมายถึง ความคิดที่ต้ังแง่ไปเสียทุกส่วน ทุกแง่ ทุกประเด็น จนไม่อาจจะ
ตัดสินใจทําอะไรได้ เพราะเกิดความสงสัยในทุกเรื่อง สงสัยว่าจะถูกหลอก สงสัยว่าเป็นของไม่จริง 
ไม่ใช่เรื่องจริง สงสัยว่า ตนจะเสียผลประโยชน์ ความสงสัยเหล่าน้ีนําไปสู่ความคิดเชิงลบตามมาในทุก
เรื่องที่ตนสงสัย จากความสงสัยแบบธรรมดาก็นําไปสู่ความไม่เช่ือในเร่ืองที่เก่ียวกับคําสอนทางศาสนา 

                                           
 ๘๙องฺ.เอก. ๓๓/๒๕๑/๒๕๙. 
 ๙๐พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), บทอบรมกรรมฐาน หลักสูตร ๑๕ วัน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๓-
๑๘๔. 



 
 

๑๖๓ 

คือ สงสัยและไม่เช่ือในเรื่องบุญ บาป นรก สวรรค์ ความดี ความช่ัว ผลทาน บุญคุณ จนกลายเป็น
บุคคลต่อต้านศาสนาในท่ีสุด ที่เลวร้ายมากก็คือ การขจัดบุคคลท่ีมีความเห็นต่าง เป็นพวกวัตถุนิยม
เต็มรูปแบบ (Materialism)  
 วิธีแก้ไขความเป็นคนนักสงสัยก็คือ การฝึกให้เป็นคนค้นคว้า พิสูจน์ ทดลอง นําไปปฏิบัติให้
เห็นผลจริง ให้รู้จักคิดวิเคราะห์ ให้รู้จักสืบสาวหาเหตุ กล่าวคือ ให้ใช้หลักโยนิโสมนสิการ ทั้ง ๔ 
ประการ คือ คิดหาอุบายวิธีที่จะพบกับความจริง คิดให้ถูกต้อง คิดสาวหาเหตุ ดูภูมิหลัง ศึกษา
ประวัติศาสตร์ และคิดเร้าคุณธรรมให้เกิดขึ้น สร้างบรรยากาศให้แสวงหาความจริง สร้างห้องพิสูจน์ 
ทดลอง นําเขาเข้าไปสู่สถานที่จริงในเร่ืองน้ัน ให้เขาพบเห็นความจริง ดังที่พระโมคคัลลานะได้ขึ้นไปสู่
เทวโลกและไปสอบถามผลบุญของเทพธิดาทั้งหลายแล้วนํามาบอกแก่โลกมนุษย์ หรือดังเช่นที่
พระพุทธเจ้าพิสูจน์ให้คนทั้งหลายได้เห็นผลชัดเจนด้วยตนเองถึงการทําบุญด้วยใจที่น้อมระลึกถึง
พระพุทธเจ้าก่อนตายก็ยังสามารถไปสวรรค์ได้ เช่นเทพมัฏฐกุณฑลี  

เรื่องมีอยู่ว่า พราหมณ์ตระหน่ีคนหน่ึงมีลูกชายคนเดียว ไม่เคยให้อะไรลูกชายเลยนอกจาก
ตุ้มหูทอง ลูกเขาจึงได้ช่ือว่า มัฏฐกุณฑลี อยู่มาวันหน่ึงลูกชายเจ็บป่วยเจียนตายก็ยังไม่นําไปรักษา 
กลัวเสียทรัพย์ ในที่สุดลูกชายก็ตาย ลูกชายก่อนตายได้น้อมใจสักการะพระพุทธเจ้าผู้เสด็จผ่านหน้า
บ้านจึงไปเกิดเป็นเทวดา ฝ่ายเศรษฐีผู้เป็นบิดาร้องไห้เสียใจไปคร่ําครวญในป่าช้า เทพมัฏฐกุณฑลี
สงสารพ่อได้มาปรากฏตัวและบอกความจริงให้ว่าที่ตนได้เป็นเทพเพราะเคารพสักการะพระพุทธเจ้า
แม้ด้วยใจ เศรษฐีผู้เป็นพ่อจึงกลับตัวเพราะรู้ความจริงว่า เพียงแค่น้อมใจระลึกถึงพระพุทธเจ้ายังไป
เกิดในสวรรค์ได้ ตนเองจึงนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านและถวายทาน ชาวบ้านไม่เช่ือว่าเป็นความจริง 

เมื่อพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระตถาคตผู้ทรงทําภัตกิจเสร็จแล้ว น่ังบนอาสนะตํ่า ได้ทูลถาม
ปัญหาว่า “พระโคดมผู้เจริญ มีหรือ ขึ้นช่ือว่า เหล่าชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ ไม่ได้บูชาพระองค์ 
ไม่ได้ฟังธรรม ไม่ได้รักษาอุโบสถเลย ได้ไปเกิดในสวรรค์ ด้วยมาตรว่า ใจเลื่อมใสอย่างเดียวเท่าน้ัน” 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทําไมยังมาถามอีก ท่านก็ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วมิใช่หรือ และเพ่ือให้ชาวบ้าน
หายสงสัยว่าอานิสงส์แห่งการทําบุญมีจริงจึงอธิษฐานว่า “ขอมัฏฐกุณฑลีเทวบุตร จงมาพร้อมด้วย
วิมานทีเดียว” เทพมัฏฐกุณฑลีจึงมาปรากฏกายด้วยอัตภาพอันประดับแล้วด้วยเครื่องอาภรณ์ทิพย์ สูง
ประมาณ ๓ คาวุตมาแล้ว ลงมาจากวิมาน ถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืน ณ ที่ควรข้างหน่ึง ทําให้
มหาชนหายสงสัยในที่สุด๙๑ 
 การสร้างบรรยากาศให้เห็นจริง เข้าใจได้จริง รู้ความจริง ทําให้อยู่กับความจริง ย่อม
สามารถขจัดวิจิกิจฉานิวรณ์ เป็นความสงสัยที่เป็นลบเสียได้ พลังความคิดบวกที่ต้ังบนฐานแห่งความ
มุ่งมั่น แน่วแน่ และแจ่มชัด (สมาธิพละ) ย่อมสามารถขจัดสิ่งขัดขวางการทําความดีออกไปได้ พลัง
ความคิดบวกน้ีเกิดขึ้นเมื่อจิตสงบน่ิงอยู่กับอารมณ์หน่ึงอารมณ์ใดจนเกิดเป็นความเข้มข้นของพลังจิต 
จากน้ันพลังจิตจะแปรผลเป็นความสุข สงบ ปีติ เบิกบาน ผ่องใส พลังจิตเช่นน้ีย่อมแปรเปลี่ยนสภาวะ
ความเป็นลบจากจิตหรือจากความคิดได้  
 มีตัวอย่างจํานวนมากท่ีเมื่อปฏิบัติสมาธิภาวนาแล้วปรับเปลี่ยนอุปนิสัยใจคอ จากคนที่เต็ม
ไปด้วยกิเลสหยาบมาเป็นบุคคลที่สงบเสง่ียม ละอายช่ัว กลัวบาป ไม่ทําเรื่องเลวร้าย อกุศลกรรมอีก 

                                           
 ๙๑ขุ.ธ.อ. ๔๐/๓๐-๔๑. 



 
 

๑๖๔ 

สมาธิภาวนาน่ีเองเป็นรากฐานแห่งความคิดบวกได้อย่างดี เพราะทําให้เกิดความชัดเจนในสภาวะ
ภายในใจ สรุปได้เป็นแผนภาพดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี.๔.๕ ความคิดเชิงบวกบนฐานความมุ่งม่ัน 
 
๔.๖  ความคิดเชิงบวกบนฐานความรอบคอบและรอบรู้ 
 พลังแห่งความรอบคอบ รอบรู้น้ีเป็นเคร่ืองหมายแห่งความคิดบวกสําหรับประเด็นน้ี ไม่ว่า
จะทํา พูด คิด ก็ต้องประกอบด้วยความรอบคอบ รอบรู้ จึงจะทําให้การทํา การพูด การคิดน้ันมีความ
เป็นบวก สําหรับประเด็นน้ีผู้วิจัยได้แบ่งตามฐานของช่องทางที่ทําให้เกิดปัญญา ๓ ประการ เป็น
ตัวกําหนด 
 

๔.๖.๑ ความรอบคอบและรอบรู้เพราะการศึกษาเล่าเรียน 
 การศึกษาเล่าเรียนเป็นช่องทางทําให้เกิดปัญญา ปัญญาที่มากข้ึนจนมีพลัง จึงกลายเป็นคน
รอบคอบและรอบรู้ ผู้ที่มีความรอบคอบและรอบรู้ ช่ือว่า เป็นคนมีปัญญา คนมีปัญญาจึงสามารถ
สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมได้  
 คําว่า “ศึกษาเล่าเรียน” หมายเอา กระบวนการที่ทําให้เกิดความรอบคอบและรอบรู้ (เกิด
ปัญญา) เป็นการใช้อายตนะทั้ง ๖ ได้แก่ การใช้ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัส ใจคิด ให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด การจะสามารถใช้อายตนะทั้ง ๖ ให้เป็นช่องทางเกิดความรอบคอบและรอบรู้ได้
ต้องอาศัยกระบวนการศึกษาเรียนรู้ผ่านครู กัลยาณมิตร และปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งหมด มา
เป็นเคร่ืองมือ มนุษย์โลกโดยมากต้องอาศัยช่องทางนี้ ดังน้ันจึงเกิดสถาบันการศึกษา แหล่งพัฒนาวิชา
ความรู้ สถานฝึกอบรม ห้องปฏิบัติการ หรือแม้กระทั่งสถานที่จริงที่ได้กําหนดให้เป็นสถานที่ฝึกฝน อัน
ได้แก่ ถ้ํา ภูเขา ต้นนํ้า ลําธาร ทะเล อากาศ ป่าไม้ พ้ืนดิน เป็นต้น  
 คําว่า “รอบคอบและรอบรู้” หมายเอา ผลของการศึกษาเรียนรู้ข้างต้นจนเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ โดยดูได้จากผลงานที่แสดงออก ในด้านรอบคอบ ก็คือ ทุกองค์ประกอบ 
ทุกเหตุปัจจัย ต้องได้รับการตรวจสอบดูแลมิให้เกิดความผิดพลาด ย่ิงเก่ียวกับชีวิตคนด้วยแล้ว ความ
รอบคอบไม่อาจละเลยได้แม้แต่น้อย เพราะหมายถึงความเสี่ยงต่อชีวิต เช่นผู้เป็นหมอรักษาคน

คิดบวกบนฐาน
ความมุ่งม่ัน

ขจัด
อุปสรรค ขจัดนิวรณ์



 
 

๑๖๕ 

เจ็บป่วย คนที่กําลังช่วยเหลือชีวิตคน ยกตัวอย่าง กรณีทีมงานทั้งหมดที่ช่วยเหลือเด็กนักฟุตบอลทีม
หมูป่าอคาเดมี เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ทุกองค์ประกอบ ทุกเหตุปัจจัยได้รับการใส่ใจทุกขั้นตอน ส่วน
ความรอบรู้ ก็คือ ประสบการณ์เช่ือมโยงต่อภารกิจ ต้องรอบรู้ศาสตร์ ประยุกต์ศาสตร์ บูรณาการ
ศาสตร์ เช่ือมโยงศาสตร์ได้ ใช้ศาสตร์หรือความรู้เป็น จึงเรียกว่า รอบรู้หรือรู้รอบด้าน  
 ความคิดบวกที่ต้ังอยู่บนฐานแห่งความรอบคอบและรอบรู้อันเกิดจากการใช้อายตนะ
ภายนอกอย่างมีทักษะนี้ตรวจสอบได้จากผลงานที่ผู้มีปัญญาทํา มักจะมีพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพขึ้น
อย่างต่อเน่ืองเสมอ ในพระพุทธศาสนาวิธีการสร้างความรอบคอบและรอบรู้ก็คือ การรู้จักตรวจสอบ
จากจุดเช่ือมต่อที่นําไปสู่ความรอบคอบและรอบรู้ตามแนวกาลามสูตร แบ่งตามประเภทการฟัง เช่น 
ดังน้ี 
 ๑. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา สืบ ๆ กันมา และเล่าลือกันมา 
 คําว่า “ฟังหูไว้หู” เป็นสํานวนไทย ที่แสดงให้เห็นว่า ต้องฟังอย่างมีพลังปัญญากํากับ ฟัง
อย่างรอบคอบ เป็นการฟังเชิงบวก เน่ืองจากเป็นการใช้หูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฟังข้อมูล
ข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ หรือการบอกเล่าเรื่องราวท่ีได้ยินได้ฟังจากสื่อสํานักต่าง ๆ ส่งกันมาเป็น
ทอด ๆ จนไม่รู้ว่าอันไหนจริง อันไหนเท็จ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข่าวสารในปัจจุบัน จะเห็นได้จาก
เหตุการณ์ทีมหมูป่าอคาเดมีติดถ้ํา เกิดกระแสพลังข่าวอย่างไม่เคยมีมาก่อน เพราะต่างก็พยายามเสนอ
ข่าวแง่มุมของตน ทํางานของตน แข่งขันกันแต่ละสื่อ ปัจจุบันผู้นําเสนอข่าวไม่ได้มีเฉพาะที่เป็นสํานัก
ข่าว แต่ใครก็ได้กลายเป็นนักข่าว การที่จะฟังให้ได้รับความจริงจึงยากขึ้น ดังน้ันต้องฟังหู ไว้หู ยังไม่
อาจปักใจเช่ือทันทีได้ ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะเช่ือได้  
 การฟังอย่างรอบคอบ ฟังอย่างรอบรู้จึงเป็นการฟังเชิงบวก เมื่อการฟังเป็นบวกย่อมนําไปสู่
ความคิดบวกตามไปด้วย กล่าวคือ การฟังแล้วนําไปคิดที่มีต้ังอยู่บนความรอบคอบ สํารวจดูว่า สํานัก
ข่าวไหนที่น่าเช่ือถือ ข่าวเช่นไรที่มีฐานความจริง อุปกรณ์ ลักษณะผู้สื่อข่าว และแหล่งการนําเสนอข่าว 
ล้วนแต่เป็นปัจจัยให้ต้องรอบคอบ เป็นเง่ือนไขต่อการเช่ือถือได้หรือไม่เช่ือถือ ผู้ฟังต้องมีความ
รอบคอบเกี่ยวกับปัจจัยเหล่าน้ี ส่วนการฟังอย่างรอบรู้ คือ ฟังแล้วสามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้า
หาเรื่องที่ฟังได้ เช่น การฟังเก่ียวกับข่าวของทีมหมูป่าติดถ้ํา ก็สามารถเช่ือมโยงดินฟ้าอากาศ ผู้มี
ประสบการณ์ ผู้ชํานาญการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน การฟังอย่างรอบรู้จึงเป็นการฟังเชิง
บวก ต้ังอยู่บนฐานแห่งพลังปัญญาอันเกิดจากการใช้โสตายตนะอย่างไม่ประสิทธิภพ เป็นความรอบรู้
ให้เช่ือถือได้หรือไม่ได้  
 ในคร้ังพุทธกาล การฟังเร่ืองที่เล่าสืบต่อกันมาจนเป็นความเช่ือที่ฝังแน่น เช่น ความเช่ือ ๑๐ 
ประการเก่ียวกับชีวิตที่เหล่าอัญญเดียรถีย์ยึดถือกันมาผิด ๆ โดยปราศจากการตรวจสอบอย่าง
รอบคอบ และรอบรู้ ท่านอนาถบิณฑิกคหบดีได้สนทนาในเรื่องน้ีกับอัญญเดียรถีย์ปริพาชก โดยถาม
ความเห็นกันและกันเก่ียวกับชีวิต ปริพาชกตอบกันทีละคนทีละความเห็นว่า  

(๑) โลกเที่ยง... 
(๒) โลกไม่เที่ยง... 
(๓) โลกมีที่สุด... 
(๔) โลกไม่มีที่สุด ... 
(๕) ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน ...  



 
 

๑๖๖ 

(๖) ชีวะกับสรีสระเป็นคนละอย่างกัน ...  
(๗) หลังจากตายแล้วตถาคต (อัตตา) เกิดอีก ... 
(๘) หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก ...  
(๙) หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มี ไม่เกิดอีกก็มี ...  
(๑๐) หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ น้ีเท่าน้ันจริง 
อย่างอ่ืนไม่จริง ...๙๒ 

 เมื่ออนาถบิณฑิกคหบดีได้ฟังดังน้ันจึงแสดงทัศนะเก่ียวกับชีวิตในพระพุทธศาสนาให้ฟัง ชีวิต
ในพระพุทธศาสนาให้พิสูจน์กันตรงน้ัน ไม่ต้องอิงอาศัยคําบอกเล่าลอยลม เป็นการฟังอย่างรอบคอบ 
รอบรู้ นําไปสู่การปฏิบัติได้ พ้นทุกข์ได้ ดังที่อนาถบิณฑิกคหบดีได้บอกไปกับการอัญญเดียรถีย์
ปริพาชกให้มีความเช่ือที่ถูกต้องว่า  
   ท่านผู้เจริญ สิ่งใดสิ่งหน่ึงเกิดขึ้น ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ก่อขึ้น อิงอาศัย

ปัจจัยเกิดขึ้น สิ่งน้ันไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งน้ันเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งน้ัน
ข้าพเจ้าได้เห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า ‘น่ันไม่ใช่
ของเรา เราไม่เป็นน่ัน น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา’ และรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องสลัด
ออกซึ่งสิ่งน้ันอย่างยอดเย่ียม ตามความเป็นจริง”๙๓ 

  
 นอกจากการไม่ฟังจนเป็นความเช่ือตามกันมา ไม่ฟังอย่างกระต่ายต่ืนตูม ฟังสืบ ๆ กันมา 
เล่าลือกันมา เมื่อถามถึงต้นตอก็ไม่สามารถบอกได้ การฟังเช่นน้ีนําไปสู่ความเสียหาย ประเพณีหลาย
อย่างที่ทําให้ชีวิตคนและสัตว์เดือดร้อนที่เช่ือสืบเน่ืองกันมาว่า เทพเจ้าต้องการชีวิตคนและสัตว์ จึงเกิด
การบูชายัญ ที่ทํากันมาในอดีตถึงปัจจุบัน ยกตัวอย่าง ประวัติชาติของพระนางมัลลิกาที่ช่วยเหลือชีวิต
ของกษัตริย์และเทวี ๑๐๑ องค์มิให้ถูกทําพลีกรรมบูชายัญ๙๔ เรื่องมีอยู่ว่า มกุฎราชกุมารองค์หน่ึงบน
บานเทพยาที่ต้นไทรใหญ่ว่า ถ้าได้เป็นกษัตริย์จะนําหัวกษัตริย์อ่ืนมาบูชายัญ แต่แล้วพระองค์ก็ได้เป็น
กษัตริย์จริง เพราะฟังมาว่าเทพต้นไทรศักด์ิสิทธ์ิ ฝ่ายรุกขเทวดาที่สิงสถิตต้นไทรเกรงว่าตนจะได้รับ
บาปกรรมที่กษัตริย์องค์น้ีจะทําพลีกรรมแก่ตน จึงคิดหาวิธีแก้ไข สุดท้ายก็ได้รับคําแนะนําจากท้าว
สักกะว่าให้นํา พระนางธัมมทินนา มเหสีของพระเจ้าอุคคเสนจะช่วยเหลือได้ แล้วพระนางก็ช่วยเหลือ
ชีวิตโดยการช้ีให้เห็นความจริงว่า เทวดาจะช่วยอะไรท่านได้ แม้แต่ไฟไหม้ต้นไทรอีกฟากหน่ึงเทวดายัง
ช่วยตนเองไม่ได้ แล้วจะช่วยท่านได้อย่างไร รุกขเทวดาก็รับว่าเป็นความจริง ดังน้ัน พระราชาจึง
เปลี่ยนใจและเคารพนับถือพระนางธัมมทินนามาก เรื่องน้ีแสดงให้เห็นว่า การฟังที่เช่ือถือตามกันมา
ว่า เทพเจ้า เทวดาชอบเลือด ชอบชีวิตสัตว์น้ันไม่จริง เทวดายังกลัวใครที่จะทําเช่นน้ันและจะทําให้ตน
ต้องได้รับเวรกรรมติดไปด้วย 
 การฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา การฟังจึงเป็นบ่อเกิดปัญญาที่เรียกว่า สุตตมยปัญญา เมื่อฟังจน
ได้ปัญญา มีปัญญาช่ือว่า ฟังอย่างรอบคอบ รอบรู้ พิจารณาค้นคว้าหาความจริง ไม่เช่ือง่าย ไม่หลงงม
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งาย ช่ือว่า ฟังเชิงบวกบนฐานแห่งความรอบคอบและรอบรู้ ฟังอย่างมีปัญญา อายตนะอ่ืน ๆ ก็เช่นกัน 
เมื่อมีความรอบคอบและรอบรู้ก็ย่อมเป็นบวกเพราะต้ังอยู่บนฐานปัญญา 
 ๒. อย่าปลงใจเชื่อเพียงเพราะเป็นครู ลักษณะน่าเคารพ เป็นคัมภีร์หรือตํารา 
 ในประเด็นน้ี เป็นเรื่องสําคัญย่ิง เพราะปัจจุบันน้ีมีการให้น้ําหนักไปที่ตัวบุคคล ความน่า
เกรงขาม ความน่าเคารพ ลักษณะดี การใส่เครื่องทรงดูทรงภูมิ ความมีอิทธิพลของคนอยู่มาก ไม่ว่า
บุคคลเหล่าน้ีพูดหรือช้ีแนะอะไร ทุกคนจะเช่ืออย่างสนิทใจโดยไม่มีข้อโต้แย้ง ไม่มีเหตุผลของตนเอง 
เมื่อครูอาจารย์ยกคัมภีร์ ตํารา หลักทฤษฎีใดขึ้นมาก็ดูน่าเช่ือถือไปทั้งสิ้น ย่ิงคัมภีร์หรือตําราใด หลัก
ทฤษฎีใดที่มีผู้มีช่ือเสียงเขียน หรือได้รับสืบทอดมาจากเทพเจ้า ก็ย่ิงไม่มีใครกล้าคิดพิจารณา เพราะถือ
ว่าเป็นการลบหลู่  
 ในคร้ังพุทธกาล ตัวอย่างอํามาตย์อัคคิทัต๙๕ เป็นอํามาตย์ผู้ใหญ่ของพระเจ้ามหาโกศล พอ
สิ้นราชกาล ตนเองคิดว่าไม่เหมาะที่จะทําราชกาลต่อไปจึงออกบวชเป็นเจ้าสํานัก และมีผู้ออกบวช
ตามนับหมื่นคน สั่งสอนศิษย์ทั้งหลายว่า เมื่อมีกามวิตก (อารมณ์ทางเพศ) ขึ้น ก็ให้ขนทรายมากองไว้ 
จนเกิดทรายกองใหญ่มากข้ึน ณ ที่น้ัน มีพญานาคอหิฉัตตะมาอาศัยอยู่ เรื่องอ่ืน ๆ ก็เช่นกัน ให้ศิษย์
ทั้งหลายพากันพ่ึงภูเขา ป่า อาราม ต้นไม้ เป็นที่พ่ึงของตนได้ ทุกคนก็เช่ือ ในฐานะเป็นครู เคยเป็น
ปุโรหิต เป็นมหาอํามาตย์ของพระเจ้าแผ่นดินมาก่อน ไม่มีใครสงสัยในความรู้ ความสามารถ ชาวบ้าน
ทั้งหลายต่างพากันเคารพ นับถือ เช่ือถือ  
 พระพุทธเจ้าทรงหย่ังพระญาณเห็นอุปนิสัยของอัคคิทัตพราหมณ์จึงเข้าไปแก้ไขความเช่ือ
ผิด ๆ ของมหาชน ที่เช่ือเพราะเห็นว่า เขาเคยเป็นปุโรหิต เป็นครู เป็นคนน่าเช่ือถือ มีตํารา มีคัมภีร์ มี
ยุทธวิธี มีทฤษฎี โดยให้พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานเขาก่อน พระมหาโมคคัลลานะอาศัยฤทธ์ิ
บันดาลให้เกิดฝนลูกเห็บ และปราบอหิฉัตตะนาคราชลงได้ ได้รับความคารพยกย่องว่าเป็นคนเก่งกล้า
สามารถมาก ถึงขั้นพร้อมจะเป็นศิษย์เพ่ือจะได้วิชาจากพระมหาโมคคัลลานะ แต่พอพระพุทธเจ้าเสด็จ
มา พระมหาโมคคัลลานะก็เข้าไปกราบแทบพระบาทของพระพุทธเจ้า สายตาของคนท้ังมวลก็เกิด
ความสงสัยขึ้นในใจ ภิกษุรูปน้ีมีฤทธ์ิมากถึงปานน้ีแต่ยังเข้าไปกราบสมณะรูปน้ีอีก หมายความว่า 
อย่างไร ในเชิงจิตวิทยาถือว่า ทุกคนหายสงสัยว่าใครเหนือกว่าใคร พระมหาโมคคัลลานะจึงประกาศ
ให้ทุกท่านหายสงสัยว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าน่ันเป็นพระศาสดา ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าน้ี”  
 พระศาสดาตรัสว่า “อัคคิทัต บุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้น น่ันว่าเป็นที่พ่ึงแล้ว ย่อม
ไม่พ้นจากทุกข์ได้เลย, ส่วนบุคคลถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พ่ึง ย่อมพ้นจากทุกข์ใน
วัฏฏะทั้งสิ้นได้”๙๖ ตัวอย่างเร่ืองที่แสดงมาให้ทราบน้ี แสดงให้เห็นว่า การที่เข้าไปเช่ือฟังบุคคล คัมภีร์ 
ตํารา ทฤษฎี โดยไม่ได้ตรวจสอบให้รอบคอบ ให้รอบรู้ละเอียดก็นําไปสู่ความหลงผิด และนําไปสู่ความ
เสียหายได้  
 ปัจจุบันมีลักษณะน้ีมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเช่ือสื่ออิเลคโทรนิค เช่ือตามข้อมูลในไลน์ 
ในสื่อโซเชียลมีเดียทุกแขนง มีความเลื่อนลอยสูง พร้อมที่จะได้รับการปรับเปลี่ยน พร้อมที่จะถูกลบ 

                                           
 ๙๕ขุ.ธ.อ. ๔๒/๒๘๙-๒๙๖. 
 ๙๖ขุ.ธ.อ. ๔๒/๒๙๔. 



 
 

๑๖๘ 

พร้อมที่จะได้รับการแก้ไขทุกเมื่อ การเข้าไปเช่ือตามทฤษฎีที่เคยถือกันมาครั้งหน่ึงเช่ือว่า การทาน
แตงโมทําให้เกิดปัญหาทางเพศสัมพันธ์ ไม่มีใครกล้าทานแตงโม การทานรังนกได้รับสารอาหารสูง แต่
มีการพิสูจน์แล้วว่า รังนกที่ทานมีเช้ือรังนกเพียงไม่ก่ีเปอร์เซ็นที่เหลือเป็นนํ้าเช่ือม นํ้าหวาน และ
กรรมวิธีให้เหมือนรังนก เป็นต้น สถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิเคราะห์ได้องค์ประกอบ 
 
ตารางที่ ๔.๑  แสดงคุณค่าของสารอาหาร 
 
สารอาหาร รังนกขนาด 70-75 ml ไข่ไก่ 1 ฟอง นม 250 ml 
พ ลั ง ง า น  (Kcal) 
โปรตีน 

52 81 155 

โปรตีน (g) 0.255 8.5 8.5 
ไขมัน (g) 0.015 5.8 8.0 
คาร์โบไฮเดรต (g) 12.2 0.4 12.2 
วิตามินบี 1 (mg) 0.001 0.05 0.1 
วิตามินบี 2 (mg) 0.18 0.19 0.4 
แคงเซียม (mg) 20 30 295 
ฟอสฟอรัส (mg) 1.9 111 248 
เหล็ก (mg) 0.06 1.6 0.25 
 
 จะเห็นว่ารังนกสําเร็จรูป ๑ ขวด มีสารอาหารน้อยกว่าไข่ไก่ ๑ ฟอง มีโปรตีนเพียง ๐.๒๕ 
กรัม หากต้องการโปรตีนให้ได้เท่ากับไข่ไก่ต้องกินรังนกสําเร็จรูปถึง ๒๖ ขวด หรือหากเทียบเป็น
ปริมาณ ถั่วลิสงเพียง ๒ เมล็ด ก็มีโปรตีน ๐.๒๕ กรัม เท่ากับรังนก๙๗ 
 อีกตัวอย่างหน่ึง อุบาลีอุบาสก เดิมเป็นศิษย์ศาสดามหาวีระ มีความเช่ือตามครูของตนว่า 
กายกรรมมีโทษมากที่สุด โดยที่ยอมต่อเหตุผลว่า ถ้ากายไม่ทํา สิ่งต่าง ๆ จะเสียหาย เดือดร้อน 
เสียชีวิตได้อย่างไร จนกระทั่งเมื่อได้มาสนทนากับพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงยกตัวอย่างว่า  
  คหบดี ท่านเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไร สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธ์ิ 

ผู้ถึงความเชี่ยวชาญทางจิตมาในบ้านนาลันทานี้ สมณะหรือพราหมณ์น้ันบอก
อย่างน้ีว่า ‘เราจักทําบ้านนาลันนาน้ีให้เป็นเถ้าด้วยจิตคิดประทุษร้ายครั้งเดียว’ 
คหบดี ท่านเข้าใจความข้อน้ีว่าอย่างไร สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธ์ิ ผู้ถึงความ
เช่ียวชาญทางจิตน้ันจะสามารถทําบ้านนาลันทานี้ให้เป็นเถ้า ด้วยจิตคิด
ประทุษร้ายคร้ังเดียว ได้หรือไม่๙๘ 
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 อุบาลีอุบาสกจึงถึงแก่ความเข้าใจทันทีว่า มีอยู่จริง ที่ใช้ฤทธ์ิทางใจทําร้ายทําลาย มี
อานุภาพมากย่ิงกว่าทางกาย แสดงให้เห็นว่า มโนกรรมน้ันมีความสําคัญและมีโทษมาก  
 น่ีก็เป็นตัวอย่างที่ต้องการให้ฟัง อ่าน ดู กิน ด่ืมอย่างมีความเป็นบวก คือมีความรอบคอบ 
รอบรู้เสียก่อน ไม่ต้ังหลักจะเช่ือเพราะครู ตํารา คัมภีร์ ทฤษฎี แล้วยอมรับ เช่ือฟัง น่ีเป็นประเด็นแรก
ของการมีความรอบคอบและรอบรู้จากการฟัง รวมถึงการได้รับความรู้จากอายตนะภายนอกที่เหลือ 
 

๔.๖.๒ ความรอบคอบและรอบรู้เพราะการคิดพิจารณาใคร่ครวญดีแล้ว (จินตามยปัญญา) 
 ความรอบคอบและรอบรู้อันเกิดจากการคิดพิจารณาใคร่ครวญดีแล้ว นับเป็นฐานของ
ความคิดบวก ผู้ใดที่คิดพิจารณาดีแล้วในการจะกระทําอะไร อย่างไร โดยยึดความรอบคอบและรอบรู้
เป็นเกณฑ์ในการคิด ลักษณะความความคิดที่รอบคอบ คือ คิดที่เป็นความจริง ความดี และมี
ประโยชน์ เป็นกรอบ ถ้าเข้า ๓ ลักษณะน้ีช่ือว่า เป็นความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนา ความ
รอบคอบและรอบรู้ (ปัญญา) ก็ต้องประกอบด้วยรอบคอบและรอบรู้ในความเป็นจริง เป็นความดีและ
มีประโยชน์  
 “คิดรอบคอบ” กับ “คิดมาก” ต่างกัน ความคิดรอบคอบเป็นการใช้ความคิดให้เกิดคุณค่า 
และมูลค่า ทําทุกเวลาที่คิดประกอบด้วยฐานของความจริง สร้างเสริมความดีและมีประโยชน์ ไม่เป็น
ทุกข์ ไม่ได้รับความเดือดร้อนไปกับความคิด แต่คิดมากน้ันนํามาซึ่งความเดือดร้อนและเป็นความทุกข์
เข้าสู่ชีวิต คิดมากมักเป็นเรื่องไม่จริง ไม่ดีและไม่มีประโยชน์ และเป็นทุกข์ในที่สุด บางครั้งคิดมากเป็น
ความดี แต่เป็นเร่ืองไม่จริงและไม่มีประโยชน์นําทุกข์มาให้ก็ยังไม่ใช่ความคิดบวกที่ต้ังอยู่บนฐานแห่ง
ปัญญาพละในพระพุทธศาสนา 
 ความคิดรอบคอบ รอบรู้กับคิดมากยังแตกต่างกันอยู่ที่รู้จักเรื่องไหนควรคิดและเรื่องไหนไม่
ควรคิดด้วย เช่น คิดแล้วทุกข์เพ่ิม สุขลด ไม่ควรคิด คิดแล้วสุขเพ่ิม ทุกข์ลด ควรคิด แต่ก็อย่าลืมแบ่ง
เวลาให้สมองได้พักความคิดบ้าง แบ่งเวลาส่วนหน่ึงของวันเพ่ือไว้ใช้อยู่กับปัจจุบันบ้าง รวมถึงเพ่ือการ
น่ังสมาธิ การเดินจงกรม การน่ังสมาธิและเดินจงกรมที่บางท่านมองว่าเป็นกิจกรรมที่เสียเวลา แต่
ความจริงแล้ว น่ีคือสิ่งที่คุ้มค่าแก่การใช้เวลาที่สุด เพราะช่วยให้เรามีสามารถควบคุมสติอารมณ์ในยาม
คับขันได้ดีขึ้น และช่วยให้สมองได้จัดระเบียบข้อมูลที่ได้รับในแต่ละวันให้เข้าที่เข้าทาง จะสังเกตได้ว่า 
คนที่ทําสมาธิเป็นประจํามักดูสุขุม และมีไหวหริบดีกว่าคนที่ไม่ชอบทําสมาธิ และ ไอเดียดี ๆ มักผุด
ขึ้นมาในเวลาที่เราเผลอ กําลังพักผ่อน หยุดคิดเรื่องหนัก และไม่ได้ต้ังใจจะคิดให้ออกให้ได้๙๙ 
 ยังมีประเด็นเก่ียวเรื่องที่มีควรคิดในพระพุทธศาสนากําหนดไว้ ๔ เรื่อง เพราะคิดไปก็นํามา
ซึ่งความตีบตันทางปัญญา ไม่อาจจะเข้าถึงได้ นําไปสู่ความคาดการณ์ คาดเดา และนํามาซึ่งความผิด
พลาดในที่สุด ได้แก่ เรื่องกรรมในอดีตชาติ ผลของกรรมในอดีตชาติ ความสามารถของผู้ได้ฌาน และ
ปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การจะไปคาดการณ์คิดว่า เรื่องราวในอดีตชาติของคนน้ันคนนี้จนรู้
ตลอดสายน้ันไม่ใช่วิถีความสามารถแห่งคนสามัญแม้แต่เป็นพระอรหันต์ก็ตาม ทําไมผู้ได้ฌานสามารถ
ทําเรื่องเหลือวิสัยได้ นํามาคิดอย่างสามัญชนคนธรรมดาไม่ได้ การจะไปเข้าใจโพธิญาณของ

                                           
 ๙๙ป๊อป ธิลักษ์ ชาชาร์ลส์, ความแตกต่างระหว่าง “คิดมาก” กับ “รอบคอบ”, สืบค้นเม่ือ ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๑, จาก http://www.dhamdee.com/?p=5241 



 
 

๑๗๐ 

พระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างน้ันอย่างน้ีไม่อาจทําได้ หรือคาดคิดได้ แต่ไม่ใช่ไม่ให้คิด แต่เป็นเร่ืองไม่พึง
เสียเวลาคิด ให้พิสูจน์ทดลองในปัจจุบันก็สามารถอนุมานได้  
 ในประเด็นเก่ียวกับความรอบคอบและรอบรู้ที่ต้ังอยู่บนฐานของความคิด เพ่ือให้ความคิด
น้ันเป็นบวกตามแนวพุทธ สามารถมองได้จากหลักในกาลามสูตรข้อที่เหลือ ดังน้ี 
 ๑. อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะและอนุมาน  
 หลักตรรกะและอนุมานเป็นหลักสําคัญมากในการแสวงหาความรู้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
หลักตรรกะ ได้แก่ หลักความสมเหตุสมผล อาศัยความคิดที่สมเหตุสมผลน่ีเองนําไปสู่การปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหน่ึงต่อมา ปัจจุบันมีสถาบันพัฒนาทักษะความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) 
เน่ืองจากความคิดเชิงตรรกะนั้นเป็นพ้ืนฐานของแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นความเป็นเหตุ
และผลที่ต่อเน่ืองกัน การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) จะให้ความสําคัญในการวิเคราะห์หาเหตุ
ผลต่าง ๆ สร้างการจัดลําดับเรื่องราวก่อนหลัง รู้จักแยกแยะความสําคัญของเรื่องราวด้วยการ
เปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ ทําให้การตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์๑๐๐   
 แต่ถ้าไม่ระมัดระวัง ไม่รอบคอบและรอบรู้ ตรรกะอาจนําไปสู่การหลงทางได้ แม้ว่าตรรกะ
จะเป็นระเบียบวิธีคิดให้ได้คําตอบและการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึง แต่ต้องรอบคอบ และรอบรู้ 
ตรวจสอบกับดักไว้ด้วย ดังเช่น เรื่องเล่าเก่ียวกับตรรกะที่ว่า ในห้องเรียนวันหน่ึง ไอสไตน์ถามนักเรียน
ว่า “มีคนซ่อมปล่องไฟสองคน กําลังซ่อมปล่องไฟเก่า พอพวกเขาออกมาจากปล่องไฟ ปรากฎว่า คน
หน่ึงตัวสะอาด อีกคนตัวเลอะเทอะ เต็มไปด้วยเขม่า ขอถามหน่อยว่า คนไหนจะไปอาบนํ้าก่อน”  

นักเรียนคนหน่ึงตอบว่า “ก็ต้องคนที่ตัวสกปรกเลอะเขม่าควัน”  
ไอสไตน์ พูดว่า “คุณลองคิดดูให้ดีนะ คนที่ตัวสะอาด เห็นอีกคนที่ตัวสกปรกเต็มไปด้วยเขม่า

ควัน เขาก็ต้องคิดว่าตัวเองออกมาจากปล่องไฟเก่าเหมือนกัน ตัวเขาเองก็ต้องสกปรกเหมือนกันแน่ ๆ 
ส่วนอีกคน เห็นฝ่ายตรงข้ามตัวสะอาด ก็ต้องคิดว่า ตัวเองก็สะอาดเหมือนกัน ตอนน้ี ผมขอถามพวก
คุณอีกคร้ังว่า ใครที่จะไปอาบนํ้าก่อนกันแน่”  
 นักเรียนคนหน่ึงพูดขึ้นมาด้วยความต่ืนเต้นว่า “ผมรู้แล้ว พอคนตัวสะอาดเห็นอีกคนสกปรก
ก็นึกว่าตัวเองต้องสกปรกแน่ แต่คนที่ตัวสกปรกเห็นอีกคนสะอาด ก็นึกว่าตัวเองไม่สกปรกเลย ดังน้ัน
คนที่ตัวสะอาดต้องว่ิงไปอาบนํ้าก่อน”  
 ไอสไตน์มองไปที่นักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคนต่างเห็นด้วยกับคําตอบน้ี ไอสไตน์ ค่อย ๆ 
พูดขึ้นอย่างมีหลักการและเหตุผล “คําตอบน้ีก็ผิด ทั้งสองคนออกมาจากปล่องไฟเก่าเหมือนกัน จะ
เป็นไปได้ไงที่คนหน่ึงสะอาด อีกคนหน่ึงจะสกปรกน่ีแหละที่เขาเรียกว่า “ตรรกะ” เมื่อความคิดของ
คนเราถูกชักนําจนสะดุด ก็จะไม่สามารถแยกแยะและหาเหตุผล แห่งเรื่องราวที่แท้จริงออกมาได้ น่ัน
คือ “ตรรกะ” จะหาตรรกะได้ก็ต้อง กระโดดออกมาจากพันธนาการของความเคยชิน หลบเลี่ยงจาก
กับดักทางความคิด หลีกหนีจากสิ่งที่ทําให้หลงทางจากความรู้จริง๑๐๑ 

                                           
 ๑๐๐ธนายุทธ ศิริบุตานนท์, หลักสูตร "การคิดเชิงตรรกะและะการแก้ปัญหาเชิงระบบ" สืบค้นเม่ือ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑, จาก http://thanayut.com/logicalthinking.html 
 ๑๐๑D®_GOD_Se®vice, ต ร ร ก ะ  คื อ อ ะ ไ ร , สื บ ค้ น เ ม่ื อ  ๑๒  ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๑ , จ า ก  
https://www.rap3g.com/forum/ index.php?topic =18288 



 
 

๑๗๑ 

เหมือนกับคํากล่าวที่ว่า “ที่ใดมีไฟที่น่ันมีควัน ที่ใดมีควันที่น่ันมีไฟ” เป็นคํากล่าวแบบตรรกะ
เพ่ือให้ได้ความจริงบางอย่างออกมา เมื่อเห็นไฟก็รู้ว่ามีควัน เมื่อเห็นควันก็คิดว่าต้องมีไฟ เป็นกับดัก
ทางความคิดที่ฝังอยู่ในใจ ปัจจุบัน ไฟที่ไม่มีควันก็มี มีควันแต่ไม่มีไฟก็มี การจะใช้ตรรกะหาความจริง
โดยไม่ได้รอบคอบและรอบรู้ไม่ได้  

ตัวอย่างตรรกะประกอบการอนุมาน (inference) ว่าต้องเป็นเช่นน้ันเช่นน้ี เมื่อปัจจัยต้นเข้า
มาสู่การรับรู้ เช่น พระเจ้าอชาตศัตรูทราบจากหมอชีวกโกมารภัจจ์ว่า พระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุจํานวน  
๑,๒๕๐ รูป มาพักที่สวนมะม่วง จึงเข้าไปเฝ้าตามคําทูลของหมอชีวก แต่เมื่อไปแล้วกลับไม่มีเสียงพูด 
เสียงคุย เสียงสนทนา สวนมะม่วงเงียบราวดั่งไม่มีใคร มาถึงเวลาน้ีการอนุมานและคาดคะเนย่อม
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยต้นทราบว่า ๑,๒๕๐ รูป มาอยู่รวมกันที่สวนมะม่วง ความรู้เดิมก็คือ มีคนมาก มี
ความเสียงมาก มีการเดินขวักไขว่ เหมือนกับความรู้เดิมที่ว่า เมื่อมีไฟก็มีควัน แต่พอไม่มีตามคาดก็เริ่ม
เกิดอาการปริวิตก (ซึ่งจะกล่าวต่อไป) เมื่อเกิดสิ่งที่แตกต่างกับสิ่งที่มนุษย์เช่ือถือตามความคิดด้วยการ
ตรึกของการคิดเอาเอง ตรรกะนั้นสมเหตุสมผล คือ มีคนมากย่อมมีเสียง เพราะในวังเป็นเช่นน้ัน จึง
อนุมานเองของตนเองก็จะทําให้เกิดความหวาดระแวงว่าสิ่งที่ได้รับฟังน้ันเป็นจริงเพียงไรดังที่พระเจ้า
อชาตศัตรูได้ตรัสถามหมอชีวกว่า “สหายชีวก ท่านไม่ได้หลอกเรา ไม่ได้ลวงเรา ไม่ได้นําเรามาให้ศัตรู
ดอกหรือ ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จํานวน ๑,๒๕๐ รูปทําไมจึงไม่มีเสียงจาม เสียงกระแอมไอ หรือเสียงพูดคุย
กันเลย”๑๐๒ 

ด้วยเหตุน้ีจึงต้องรอบคอบและรอบรู้ ในการตรวจดูตรรกะ และพิจารณาอนุมาน การ
รอบคอบในกรณีน้ี ก็คือ การคิดว่าหมอชีวกมิใช่คนช่ัว พระพุทธเจ้ามิใช่ผู้มีจิตประทุษร้าย พระองค์
เป็นศาสดาเอกของโลก ความรอบรู้ก็คือ พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าน้ันอยู่อย่างสงบทั้ง ๓ 
คือ กายวิเวก จิตวิเวก และอุปธิวิเวก เมื่อรอบคอบและรอบรู้ก็ย่อมไม่อนุมานกังวลไปในทางที่ผิด 

การอนุมานแบบนิรนัย (deductive inference) เป็นการสรุปผลจากข้อต้ังหรือข้ออ้างที่เป็น
จริงหรือสมมุติว่าจริง โดยเหตุผล โดยหลักทางตรรกศาสตร์ หรือเป็นการสรุปผลว่าเป็นจริง อาศัย
ประพจน์หรือการประเมินที่เป็นจริง การอนุมานแบบอุปนัย (inductive inference) เป็นการสรุปนัย
ทั่วไปจากข้อมูลที่สังเกตได้ หรือจากสัจพจน์ การอนุมานเชิงสถิติ (statistical inference) เป็นการ
สรุปผลหรือนัยทั่วไป จากข้อมูลตัวอย่างทางสถิติ โดยมีระดับความไม่แน่นอนในระดับหน่ึงซึ่งอาจมอง
ได้ว่า เป็นนัยทั่วไปของการอนุมานแบบอ่ืน เช่น ที่สถิติอยู่ในระดับมาก หมายถึง .... ซึ่งอาจเป็นจริง
หรือไม่จริงก็ได้ แต่สถิติแสดงว่า ดี เช่นตัวอย่างเชิงอนุมานว่า ส้มบางมดหวาน กองน้ีเป็นสมบางมด 
แสดงว่า ส้มกองน้ีหวาน แต่ไม่แน่เสมอไป เพราะอาจมีการปะปน หรือเป็นวิธีโฆษณาขายสินค้าก็ได้  

ดังน้ัน ตรรกะและอนุมานก็ต้องมีความรอบคอบและรอบรู้จึงจะเป็นความคิดที่เป็นบวกได้ 
ทั้งน้ีก็ต้องใช้เกณฑ์เป็นจริง มีความถูกต้อง ความดีและมีประโยชน์เป็นองค์ประกอบตัดสินใจ  
 ๒. อย่าปลงใจเชื่อเพราะแสดงอาการและเข้ากับทฤษฎี 
 ลักษณะแสดงอาการและเข้าได้กับทฤษฎีหรือหลักวิชาที่ระบุไว้ เป็นอีกประการหน่ึงที่ทําให้
เกิดความคิดไปอย่างใดอย่างหน่ึงตามศาสตร์ที่ตนรู้ เข้าได้กับความรู้ของตนก็แปลความของอาการไป
อย่างน้ัน ไปตามน้ัน ลักษณะอาการท่ีแสดงออกนําไปสู่ความเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรข้ึนก็จริง แต่ต้องรอบ
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รอบและรอบรู้ ถ้ามิฉะน้ันอาจนําไปสู่ความเสียหายได้ อาชีพรักษาคนไข้ หมอ แพทย์ เป็นกลุ่มคนที่
ต้องอาศัยอาการเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นโรคเช่นน้ัน เช่นน้ี เช่น ตัวร้อน โดยอาการเรียกว่า เป็นไข้ แต่
อาการเช่นน้ันบางคร้ังไม่ใช่เกิดจากเป็นไข้อย่างเดียว แต่เกิดจากอยู่ในที่ร้อนเป็นเวลานาน หรือได้รับ
สารพิษบางอย่างที่ทําให้ตัวร้อน เป็นต้น ดังน้ัน หมอเมื่อดูอาการอย่างเดียวจึงไม่อาจวินิจฉัยได้ ต้อง
สอบถามรายละเอียดอย่างรอบคอบ และด้วยความรอบรู้ของตนจึงสามารถหาความจริงจากอาการได้  

ในครั้งพุทธกาล เหตุการณ์ที่สร้างความปริวิตกให้แก่พระเจ้าปเสนทิโกศล ก็เมื่อเห็นห้องคลัง
แสงมีแสงสว่างลุกโชติช่วง บรรดาเคร่ืองศาสตราอาวุธยุทธภัณฑ์ อันมีอยู่ในเรือนน้ันก็ดี บังเกิดรุ่งเรือง
เป็นเปลวไฟรุ่งโรจน์ เมื่อปรากฏการณ์แสดงอาการเช่นน้ี เดิมน้ันก็ใช้วิธีพยากรณ์ เป็นเหตุให้มี
พยากรณ์ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้น โชคดีที่ปุโรหิตใหญ่มาแก้ไขคําพยากรณ์ว่าจะมีผู้มีบุญญาธิการเกิด เป็น
วันเกิดของบุตรชายของปุโรหิตที่ได้นามว่า อหิงสกะ หรือ องคุลีมาล๑๐๓ 
 อีกเร่ืองหน่ึงคือ พระเจ้าปเสนทิโกศลประสงค์อยากได้ภรรยาของผู้อ่ืนมาครองโดยสร้าง
สถานการณ์ให้มีความยากปฏิบัติต่อสามีของนาง ในค่ําคืนน้ัน พระองค์บรรทมไม่หลับ เหตุการณ์ที่มี
อาการหวาดผวาจากเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ทรงกระทําผิดต่อสามีของหญิงที่พระองค์ทรงหลงรักด้วย
การทรงดําริที่ทําโทษบุรุษผู้น้ันด้วยอาญาและริบภรรยาของเขาเสียถ้ากิจที่ใช้ให้ทําน้ันไม่สามารถทําได้ 
ในขณะนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลเมื่อทรงได้ยินเสียงเหล่าน้ันว่า “ทุ. สะ. นะ. โส.” ในระหว่างแห่ง
มัชฌิมยาม ทรงหวาดหว่ัน มีพระทัยสะดุ้ง ทรงดําริว่า “อันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่เราหรือหนอ? หรือ
จักมีแก่พระอัครมเหสี หรือราชสมบัติของเราจักพินาศ?”๑๐๔ เมื่อถามพวกโหรก็บอกว่าเป็นเรื่อง
เลวร้ายต้องบูชายัญด้วยชีวิตสัตว์ทั้งหลายจึงจะพ้นภัย แท้จริงแล้วเสียงน้ันเป็นเสียงของสัตว์ในโลหกุม
ภีนรก ที่ ๓ หมื่นปีนรกได้ขึ้นมาครั้งหน่ึงกล่าวได้แต่คําเดียวแล้วลงไปอีก ๓ หมื่นปี พระพุทธเจ้าตรัส
ความจริงให้ทราบ 
 การตรึกนึกคิดเอาตามอาการ ความน่าจะเป็นจริงตามหลักทฤษฎีที่ตนเช่ือ รู้ตามศาสตร์
เดียว โดยไม่ได้รอบรู้บูรณาการกับศาสตร์อ่ืน อาจมีข้อจํากัด ดังน้ัน ปัจจุบันแพทย์จึงมีลักษณะเป็น
แพทย์องค์รวม คือ ดูอาการท้ังระบบ มิใช่จุดใดจุดหน่ึงแล้วรักษาแต่จุดน้ันทําให้มีผลกระทําไปสู่จุด 
อ่ืน ๆ เปรียบเหมือนการขุดหลุมเพ่ือทําบ้านของตนเอง แต่กลับทําบ้านของคนอ่ืนทรุด การตรึกตาม
อาการที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ เหตุการณ์ตามหาทีมเด็กฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี ที่ติดอยู่ในถ้ํา ๑๐ วัน 
ก่อนจะพบตัว ต่างก็คาดการณ์ไปต่าง ๆ นานา โดยเฉพาะเรื่องร่างกายขาดอาหาร เมื่อพบเด็กคร้ังแรก 
การคาดอาการของหลายคนในความคิดอาจลบล้างไป เพราะเด็กทุกคนไม่มีอาการตามคาดว่าน่าจะ
เป็นอย่างน้ันอย่างน้ี ในทางเลวร้าย แต่เด็กกลับมีกําลังไม่เหมือนคนขาดอาหาร ๑๐ วัน ซึ่งน่ันก็ต้อง
นํามาสู่คําอธิบายในภายหลัง ให้ได้รับทราบเป็นความจริง  
 ดังน้ันต้องระมัดระวัง รอบคอบและรอบรู้จึงจะเป็นการตรึกตามอาการ เช่ือมโยงทฤษฎีที่เป็น
บวก ทําให้ต้ังอยู่บนฐานแห่งปัญญาพลัง 
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๔.๖.๓ ความรอบคอบและรอบรู้เพราะการเห็นความจริง (ภาวนามยปัญญา) 
  ในประเด็นน้ี ความคิดเชิงบวกที่ต้ังอยู่บนฐานของความรอบคอบและรอบรู้เน่ืองมาจากการ
เห็นความจริง ความจริงที่นํามาซึ่งทางออกท่ีนําไปสู่ความสุขทั้งภายในและภายนอก การเป็นอิสระ
จากภัณฑการท่ีผูกมัดอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนมิให้ตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งความไม่จริงทั้งหลาย 
ความรอบรู้และรอบคอบอันเกิดจากความเต็มเป่ียมแห่งปัญญาในการดําเนินชีวิตและดํารงชีวิตให้
เป็นไปบนเส้นทางแห่งความเป็นอยู่แห่งความเป็นจริงที่แท้ ดังน้ีคือ 
  ๑. ความรอบรู้และรอบคอบในปัญหาทั้งมวล เห็นชัดในปัญหาแห่งชีวิตโดยสรุปแล้วก็มี
เพียง ๒ ประการคือ ปัญหาภายในและปัญหาภายนอก ปัญหาภายในเป็นเรื่องสุขภาพและปัจจัย
เคร่ืองดํารงชีวิตทั้งหลาย ที่ต้องด้ินรนแสวงหาให้ชีวิตของตนและครอบครัวอยู่รอดปลอดภัย ส่วน
ปัญหาภายนอกน้ันคือ การปรารถนาสิ่งเสริมเข้ามาเติมเต็มปัจจัยเครื่องดํารงชีพให้มีความมั่งคั่ง พอก
พูน เพ่ิมพูนย่ิงขึ้น มากขึ้น จนกลายเป็นสิ่งเกินความจําเป็น จากนั้นก็เป็นปัญหาที่ต้องดูแลรักษา หวง
แหน สํานวนไทยจึงกล่าวว่า เป็นปัญหาแย่งอาหารกันกิน แย่งถิ่นกันอยู่ แย่งคู่กันพิศวาส และแย่ง
อํานาจกันครอง ผู้มีปัญญารอบคอบและรอบรู้ปัญหาเหล่าน้ีย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจ ใช้ชีวิตและสิ่ง
ประกอบชีวิตอย่างผู้เป็นอิสระ มีปัญญาเห็นปัญหาชัดเจน  
  ๒. ความรอบรู้และรอบคอบในปัจจัยเชิงสาเหตุแห่งปัญหา สามารถแยกแยะเห็นถึงตัวที่
สร้างปัญหาให้ก่อเกิด อันได้แก่ แรงดูดและแรงผลักแห่งชีวิต แรงดูดเป็นเร่ืองของการไม่อาจหักห้าม
ให้ความต้องการเพียงพอ เป็นความต้องการท่ีมากขึ้นและมากย่ิงขึ้น ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น
ทั้งช่ือเสียง เกียรติยศ เงินทอง ทรัพย์สมบัติ สตรี ทุกสิ่งที่ทําให้ตนมีความสุข ส่วนแรงผลักเป็นเรื่อง
ของการไม่ปรารถนา ไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ในสิ่งที่ทําให้ตนได้รับความทุกข์ เมื่อเห็นชัด
เช่นน้ีก็ คิดอย่างรอบคอบและรอบรู้ต่อไปว่า แรงผลักความทุกข์และแรงดูดความสุขน้ีเกิดมาจากการ
ไม่ระวังอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ จนกลายเป็นความยึดมั่น ถือมั่น ผูกพัน ยึดติด เมื่อรู้
เช่นน้ีจึงสามารถเห็นเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างชัดเจน ทุกแง่ ทุกประเด็นทั้งตัวเหตุแห่งปัญหา ที่มาแห่งเหตุ
และผลของเหตุ 
  ๓. ความรอบคอบและรอบรู้ในการสิ้นไปแห่งปัญหาที่เกิด เมื่อปัญหาเกิดจากเหตุ การ
ดับสาเหตุแห่งปัญหาที่ถูกต้อง เหตุแห่งปัญหาหมดไป ปัญหาก็ดับลงไปโดยอัตโนมัติ ดุจดังการรู้ว่า 
โรคเกิดจากเช้ืออะไร การดับเช้ือน้ันให้สิ้นไป และป้องกันเช้ือไม่ให้ได้รับเช้ืออีก ก็ทําให้โรคหายไปได้ 
การรอบคอบและรอบรู้ว่า สิ่งใดเกิดแต่เหตุ ก็ดับเหตุแห่งสิ่งน้ัน ตัวอย่างความคิดเชิงบวกในประเด็นน้ี
ได้แก่ การเข้าใจ ๑,๐๐๐ นัยยะ (ประเด็น) ของอุปติสสมานพ (พระสารีบุตร) ที่สามารถเห็น เข้าใจ 
รอบคอบและรอบรู้ข้อความท่ีพระอัสสชิเถระแสดงให้ฟังว่า “ธรรมทั้งหลายเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระ
ตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่าน้ัน และความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่าน้ัน พระมหาสมณะ
เจ้ามีปกติทรงสั่งสอนอย่างน้ี”๑๐๕ 
 อุปติสสมาณพเมื่อได้ฟังคาถาบทน้ีแทงตลอดเน้ือหา เข้าถึงความเช่ือมโยงระหว่างเหตุกับ
การดับเหตุได้อย่างชัดเจน เห็นกระบวนธรรมสายเกิดและกระบวนธรรมสายดับที่อิงอาศัยกันและกัน 
เห็นกระบวนธรรมระหว่างภายในกับภายนอก เหตุและปัจจัยต่าง ๆ สัมพันธ์กันทําให้สิ่งหน่ึงเกิดขึ้นได้ 
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และทําให้สิ่งหน่ึงดับไปได้ พิจารณาจากเหตุการณ์สําคัญของประเทศที่ผ่านมา คือ การช่วยเด็กทั้ง ๑๓ 
คนออกจากถํ้า สาเหตุคือนํ้าท่วมถ้ํา แต่ปัจจัยน้ันมีหลากหลายมาก เช่น ความมืด กระแสนํ้าเช่ียว 
ลักษณะถ้ําที่มีสูง มีตํ่า มีแคบ มีกว้าง มีลึก มีต้ืน มีตัน มีลื่น มีโคลน อากาศ จะเห็นได้ว่า ความ
รอบคอบและรอบรู้เชิงสาเหตุ และพยายามฝ่าฟันเหตุเหล่าน้ันด้วยวิธีการต่าง ๆ ช่ือว่า เป็นความ
รอบคอบและรอบรู้ในการขจัดปัญหา เป็นความรู้แน่แก่ใจ น่ีคือความคิดเชิงบวกในประเด็นน้ี 
  ๔. ความรอบคอบและรอบรู้ในวิธีการขจัดปัญหา กระบวนการดับเหตุและปัจจัยน้ีเป็น
ขั้นตอนสําคัญที่ต้องรอบคอบและรอบรู้มุ่งตรง เที่ยงตรงต่อเหตุและปัจจัยจริง ๆ ต้องสร้างความ
ชํานาญ เช่ียวชาญ มีทักษะต่อกระบวนการเป็นอย่างดี กระบวนการน้ีเช่นเดียวกับการผ่าตัดรักษาโรค 
ก่อนจะผ่าตัดจริงต้องทดสอบ ทดลองกับอาจารย์ใหญ่ ต้องจับเวลา ต้องอาศัยเคร่ืองมือ บุคคล ตัวยา 
และห้องพิเศษ โรคจึงหาย ปัญหาจึงหมดไป สําหรับในพระพุทธศาสนา ความรอบคอบและรอบรู้ใน
ขั้นน้ีเรียกว่า นิโรธคามินีปฏิปทา หรืออริยมรรคมีองค์ ๘๑๐๖ คือกระบวนการดับเหตุแห่งทุกข์ (ปัญหา) 
ได้อย่างสิ้นเชิง เป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงทดสอบ ทดลองและตรัสไว้ดีแล้ว ไม่เป็นอ่ืน ทําเมื่อไหร่ 
ทุกข์คือปัญหาก็หมดไปเมื่อน้ัน  
 ประเด็นสําคัญของกระบวนการน้ีอยู่ที่ความรอบคอบและรอบรู้ที่ต้ังอยู่บนฐานของการลง
มือปฏิบัติ ลงมือกระทํา อยู่ในสายพานการผลิต สายพานการดับปัญหา มิใช่อยู่บนหน้ากระดาษ หรือ
อยู่ในทฤษฎี ตํารา ความคิด การพูด (Talkative) แต่การทํางานขององค์ประกอบทุกอย่างที่ทําให้
ปัญหาดับไปได้ เห็นความทุกข์ลดลง องค์ประกอบทุกอย่างได้รับการตอบสนอง (Active) ปัญญาแก้ไข
เฉพาะหน้าด้วย ความรอบคอบและรอบรู้ต่อกระบวนการดับที่เป็นพลวัต เป็นองค์รวมจึงเป็นบวกใน
ประเด็นน้ี เมื่อเทียบกับการเดินทางโดยเคร่ืองบิน ก็หมายถึง เครื่องบินที่ติดเคร่ือง เคลื่อนที่ไปบน
รันเวย์ ยกตัวขึ้น เคลื่อนไปในอากาศ และกําลังอยู่บนอากาศ ทุกองค์ประกอบในเครื่องบินทํางาน
ร่วมกันหมด เป้าหมายก็ใกล้เข้ามา ทุกคนจะถึงปลายทาง หากตกหลุมอากาศก็ต้องผ่านไปให้ได้ ต้องมี
วิธีการปรับแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าทันที จุดน้ีเรียกว่า ความเป็นบวกเพราะมีความรอบคอบและ
รอบรู้ในพระพุทธศาสนา 
 กล่าวในมิติแห่งภาวนามยปัญญาที่สมบูรณ์ ก็คือ ความคิดบวกที่สามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอันเกิดจากสภาวะจิตเปลี่ยนไป จากเดิมเป็นสภาวะจิตที่ไม่สามารถลดทอนกิเลส ตัณหาใด ๆ 
ลงได้ แต่เมื่อมีความรอบคอบเพราะสติสมบูรณ์ และมีความรอบรู้ด้วยสัมปชัญญะที่เต็มเป่ียม ความ
หมดจด ผ่องใสของจิตก็ปรากฏข้ึน คุณธรรมทั้งมวลจะเร่ิมพัฒนาข้ึน ความละอายช่ัว เกรงกลัวบาปมี
มากขึ้น ย่ิงภาวนามีมากเท่าใด ปัญญาก็มีมากเท่าน้ัน ปัญญามีมากเท่าใด ทุกข์ก็ลดน้อยลงมากเท่าน้ัน   
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ตรัสไว้เก่ียวกับ
ภาวนามยปัญญาไว้ว่า 

 ปัญญาในอริยสัจอันนับว่า เป็นปัญญาสูงสุด อันน้ีก็เป็นผลจากปัญญา
บารมีที่ทรงได้บําเพ็ญมาโดยลําดับน้ันเอง เพราะว่าเมื่อได้ปัญญารู้เหตุผลใช้เหตุ
ใช้ผล ก็ย่อมจะเป็นไปในทางที่ดี เป็นไปในทางที่เจริญ ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็เป็นไป
ในทางที่เสื่อม ที่กล่าวดังน้ีก็หมายความว่ามีปัญญารู้เหตุรู้ผลและใช้เหตุใช้ผลน้ัน 

                                           
 ๑๐๖วิ.มหา. ๖/๑๓/๑๙. 



 
 

๑๗๕ 

ก็คือรู้เหตุผลอันถูกต้อง รู้เหตุผลที่เป็นตัวความจริง ใช้เหตุใช้ผลน้ันก็หมายความ
ว่าใช้เหตุผลที่ถูกต้อง และปัญญาที่รู้หรือใช้เหตุ ผลที่ถูกต้องน้ีก็ไม่ใช่สิ่งที่จะพึง
ได้จากโรงเรียนโดยตรง หรือจากการอบรมต่าง ๆ โดยตรง แต่เกิดจากตัวเองที่
จะต้องมีศีลคือความสํารวม จะต้องมีจิตต้ังเพ่ือที่ฟังเพ่ือที่จะรู้อันเป็นสมาธิดังใน
เหตุการณ์ทั้งหลายที่ประสบ เมื่อเป็นดังน้ี ความรู้ที่เป็นตัวปัญญาจะผุดขึ้นมา 
เหมือนเช่นการเข้าโรงเรียน เรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ หรือแม้การฟังธรรม การ
เรียนธรรมในโรงเรียนหรือแม้ว่าการฟังธรรมบรรยายที่สอนก็เหมือนกัน ต้ังจิต
ฟังก็ได้ปัญญาคือความรู้ในธรรม แต่เป็นความรู้ในขั้นปริยัติที่รู้จํารู้เข้าใจแต่
อาจจะไม่ใช่ตัวปัญญาที่รู้ถึงเหตุจริงผลดังที่กล่าวมาน้ัน ยังไม่ใช่ก็ได้ แต่ว่ารู้จํารู้
เข้าใจ จึงเป็นปัญญาในขั้นปริยัติ๑๐๗ 

 พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช รัชกาลที่ ๙ 
ตรัสไว้เก่ียวกับปัญญาว่า  

 ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี 
ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีน้ัน มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล เพราะ
โลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษ
ชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัย
ปัญหาจึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพ่ือหยุดย้ังและป้องกัน
ความประมาทผิดพลาด และอคติต่าง ๆ มิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญา
พิจารณาปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทําให้เห็นเหตุเห็นผลที่เก่ียวเน่ืองกัน 
เป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอน๑๐๘  
 

 ความคิดที่มีปัญญาน่ีเองเป็นพลังบวกทําให้ไม่เกิดปัญหาเดือดร้อนตามมาภายหลัง เป็นการ
เข้าไปเห็นความจริงต้ังแต่ปัญหา เหตุแห่งปัญหา การดับปัญหาและวิธีการดับปัญหา สังคมบ้านเมือง
ใดมีผู้ที่มีปัญญามาก สังคมน้ันย่อมมีแต่เจริญรุ่งเรืองมาก มิใช่เป็นแต่ความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ
เท่าน้ัน แต่เป็นความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจด้วย คือ อาชญากรรมพ้ืนฐานมีน้อย  
 อีกตัวอย่างหน่ึงของการสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยการรู้จักตนเองคิดถึงผลดี ผลเสีย 
และทางออกโดยต้องรู้ความสามารถและรู้จักตนเองอย่างดีว่า มีจุดดี จุดแข็ง และจุดอ่อน จุดเสีย
อย่างไร แล้วพยายามทําในสิ่งหรือในขอบเขตที่เป็นจุดดีของตัวเองย่อมจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ
มากกว่าการทําในสิ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นจุดอ่อนของตัวเอง เช่น บิล เกตส์ มหาเศรษฐีอันดับหน่ึงของโลก 
เจ้าของไมโครซอฟท์ การที่เขาประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วน้ันเพราะเขามีความรู้จริงเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์จนมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เพราะ
เขารู้ว่า ซอฟท์แวร์คือหัวใจสําคัญของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จึงคิดค้นและพัฒนาเฉพาะ
                                           
 ๑๐๗สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ปัญญาในพระพุทธศาสนา, สืบค้น
เม่ือ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑, จาก http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14045  
 ๑๐๘พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (๑ สิงหาคม ๒๕๓๙), 
สืบค้นเม่ือ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑, จาก https://th.jobsdb.com/th-th/articles 



 
 

๑๗๖ 

ซอฟท์แวร์ เขากล่าวว่า "เราควรมุ่งคิดค้นเฉพาะซอฟแวร์เพียงอย่างเดียวดีกว่า เพราะในเมื่อท้องตลาด
มีไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีกําลังเพ่ิมขึ้น ๒ เท่าทุก ๆ ๒ ปี ซึ่งมันเหมือนได้มาฟรี ๆ แล้วเราจะไปทําอะไร
ที่มันเหมือนแจกฟรีทําไม สิ่งที่เราต้องทําคือสิ่งที่หายากและเป็นที่ต้องการเสมอ และมันคือซอฟแวร์
น่ันเอง๑๐๙  
 น่ีคือการรอบคอบและรอบรู้ในเรื่องที่ตนมีความสามารถ แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เพ่ือให้โลก
เจริญขึ้น พัฒนาได้ไวขึ้นอาศัยความคิดและการกระทําของตนและของทุกคนบนโลกที่ใช้สินค้าของเขา 
คนมีปัญญาต้องขอบคุณผู้อ่ืนที่ให้การสนับสนุนความคิดของตนให้เป็นไปได้ ขยายไปได้ แต่คนที่ไม่มี
ปัญญาก็อวดอ้างสรรพคุณของตนอยู่น่ันเอง การยึดมั่นถือมั่นตัวตนมีน้อย ความเป็นเจ้ายศ เจ้าอย่าง 
มีน้อย การยึดมั่นในผลงานว่าเป็นของตนมีน้อย ผลงานทั้งหมดน้ันเป็นของทุกคน ทุกคนเป็นเจ้าของ
ผลงาน รถมิใช่ว่ิงไปได้ด้วยล้อเพียงอย่างเดียว แต่ต้องร่วมกันทั้งคัน การยึดถือว่า ถ้าไม่มีคนขับไปไม่ได้ 
เป็นเรื่องของการไม่มีปัญญาในข้อน้ี การลดความยึดมั่นในตัวตนเป็นผลแห่งปัญญา ความคิดลักษณะน้ี
จึงเป็นความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนาในประเด็นพลังปัญญา  
 สรุปความคิดบวกที่ต้ังบนฐานแห่งความรอบคอบและรอบรู้แสดงให้เห็นว่า ความคิดบวกที่
สมบูรณ์ที่สุดต้องประกอบด้วยพลังแห่งปัญญา พลังแห่งความเป็นผู้มีปัญญาเป็นองค์รวมในตน ในการ
ประกอบกิจการงาน ในการดํารงชีวิต ในการติดต่อประสานสัมพันธ์ ความรอบคอบและรอบรู้ในเหตุ
ปัจจัย ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบเป็นยอดแห่งความคิดบวก เป็นความคิดบวกที่เป็นอิสระพ้นจากการ
ยึดมั่นถือมั่น สร้างสรรค์สิ่งดีงามไว้กับโลก ไม่เข้าไปหวงแหน ยกย่องผู้อ่ืนที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้
ปัญญาของตนมีความเป็นไปได้ มีความหมาย เห็นความดีของผู้อ่ืน ให้เกียรติผู้อ่ืน  
 การเห็นปัญหารอบด้าน เข้าใจสาเหตุทุกประเด็น มั่นใจต่อการดับปัญหาได้ และมีวิธีการดับ
ปัญหาที่ลงตัว สอดคล้องเช่ือมโยงกันเป็นระบบ เห็นองค์ประกอบทุกองค์ประกอบที่ไปเชื่อมโยงกับ
ผู้อ่ืน สิ่งอ่ืน ข้อจํากัด พลังปัญญาที่กล่าวมาทั้งหมดในประเด็นน้ีอยู่ในขั้นดําเนินการ ขั้นปฏิบัติการ 
เป็นภาเวตัพพธรรม คือ ทําให้เกิดขึ้น ทําให้เจริญขึ้น ทําให้เสร็จสิ้นลง สรุปเป็นแผนภาพได้ดังน้ี 
 ที่มา : สังเคราะห์ทางให้เกิดปัญญา ๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๔.๖ ความคิดเชิงบวกบนฐานความรอบคอบและรอบรู้ 

                                           
 ๑๐๙วิกรม กรมดิษฐ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๐. 

คิดพิจารณา ปฏิบัติการ

มนินทรีย์

โยนิโสมนสิการ

รอบคอบ

รอบรู้

อินทรีย์ ๕

รอบคอบ

รอบรู้

ปรโตโฆสะ

รอบคอบ

รอบรู้ความจริง
แท้

ศึกษาเล่าเรียน



 
 

๑๗๗ 

 
 
๔.๗  วิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 ในงานวิจัยเร่ืองการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ตรวจสอบการเสริมสร้างทําให้เกิดความคิดเชิงบวกด้วยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือมุ่ง
ตรงไปสู่ความคิดและจิตของมนุษย์ พร้อมทั้งได้ดําเนินการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประกอบการเสริมสร้างความคิดดังกล่าว ดังประเด็นต่อไปนี้ 
 

๔.๗.๑ ท่านคิดว่า ความคิดเชิงบวกเป็นอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร และสามารถเสริมสร้าง
ขึ้นได้อย่างไร? 

 ในประเด็นเก่ียวกับความหมายของความคิดเชิงบวก ความมีคุณค่าและจะสามารถ
เสริมสร้างความคิดเชิงบวกขึ้นได้น้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นไว้ดังน้ี  
 พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) ให้ความเห็นว่า ความคิดเชิงบวกเป็นการพลิก
วิกฤตให้เป็นโอกาส เป็นการได้ในเสีย เพราะคนฉลาดที่มีความคิดบวกจะเห็นข้อดีในสิ่งที่ไม่ดี ดังที่
หลวงพ่อพุทธทาสกล่าวไว้ว่า “เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา จงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่ เป็นประโยชน์
โลกบ้างยังน่าดู ส่วนช่ัว ๆ อย่าไปรู้ของเขาเลย จะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว อย่าเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย 
เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลย ฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง” น่ีเป็นการคิดบวกอย่างชัดเจน 
เหมือนขยะท่ียังเอามาทําประโยชน์ได้ เป็นการเอาสิ่งไร้ค่ามาทําให้มีคุณค่า มีประโยชน์เพราะเกิดจาก
การคิดบวกจึงเกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ให้สมบูรณ์ บางคนมีความทุกข์แต่กลับบอกว่าเป็นสิ่งดีเพราะ
ทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาแล้วพาสติปัญญามาดับทุกข์ บ่มเพาะพลิกผันปัญหาให้เป็นปัญญา ถอดรหัส
วิกฤตให้เป็นบทเรียนเพ่ือป้องกันปัญหาคราวหน้าอย่างชาญฉลาด 
 คุณค่าของการคิดบวกจะทําให้เป็นคนไม่คิดลบแบบที่เรียกว่าไม่เสียค่าโง่ ไม่ว่าจะทํา
กิจกรรมอะไรก็เป็นในลักษณะของคนฉลาดเพราะได้มีการวินิจฉัย ไตร่ตรอง ใคร่ครวญก่อน ทําตาม
ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้ 
 การเสริมสร้างความคิดบวกต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีเพ่ือเพ่ิมความคิดบวกให้เกิดขึ้น 
เมื่อได้รับข่าวสารใด ๆ มาก็ต้องมีการนํามาวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล วินิจฉัยปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพ่ือ
นํามาเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจ หากเป็นคนคิดบวกก็จะทําให้มีปัญญาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง๑๑๐ 

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ),  ให้ความเห็นว่า ความคิดเชิงบวกน้ัน
เป็นการคิดแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นพร้อมทั้งคิดหาหนทางที่จะพัฒนาให้สามารถก้าวไป
ข้างหน้าได้อย่างปราศจากความคิดใด ๆ ที่จะมารบกวนทําให้เกิดทัศนคติเชิงลบได้ ความคิดเชิงบวก
จึงเป็นการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถเช่ือมโยงทําให้มองเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยการพยายามหาทาง
ที่จะค้นหาศักยภาพของตัวเองในการสร้างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการกระทําของตนเอง 

                                           
 ๑๑๐สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ), เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๒๕๖๑. 



 
 

๑๗๘ 

ดังที่กล่าวกันว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดี เป็นการมองเห็นพ้ืนที่สีขาวมากกว่าเห็นจุดดําที่ปรากฏอยู่ เป็น
การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่จิตใจอย่างย่ังยืน 

การเสริมสร้างให้เกิดความคิดบวกน้ันต้องปลูกฝังให้กลายเป็นวัฒนธรรมทางความคิด เกิด
ความศรัทธาในการนําไปปฏิบัติ นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน หากเป็นการเริ่มต้ังแต่เด็กจะเป็น
การกล่อมเกลาเพ่ือสร้างทัศนคติเชิงบวกให้เกิดขึ้น ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเทศนาสั่งสอนบรรดาศิษย์
ด้วย อนุปุพพิกถาซึ่งเป็นธรรมะเบ้ืองต้นก่อน แล้วจึงสอนสามุกกังธรรมเทศนาซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูง
ต่อไป ดังน้ันเราจึงควรปลูกฝังความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้นเพ่ือสร้างวัฒนธรรมของทัศนคติที่ดีและ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดการสร้างทัศนคติเชิงลบให้เกิดขึ้นในสังคม๑๑๑ 

พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม สญฺญโต ), ให้ความเห็นว่า การคิดบวกคือคิดดี คิดอย่าง
สร้างสรรค์๑๑๒ 
 พระไพศาล วิสาโล ให้ความเห็นว่า ความคิดบวกเป็นการมองด้านดีของสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและการมองถึงปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ส่งผลด้านดีต่อตนเองอย่างไร คนโดยปกติจะมีทั้ง
ความคิดดีและความคิดร้าย พระพุทธศาสนาสอนให้มองเห็นตามความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจธรรมของ
โลก๑๑๓ 
 แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ให้ความเห็นว่า พระพุทธศาสนาไม่มีความคิดเชิงบวกมีแต่
ความคิดอย่างแยบคาย เป็นความคิดที่ เ น้นเรื่องจะปรับปรุงรูปนามและปัญญาของตนเอง 
พระพุทธศาสนาสอนการเป็นผู้ให้ เป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ต้นเหตุของปัจจัยมาจากตนเอง
ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่สามารถสร้างพลังบวกได้อย่างมากมาย พลังกุศล พลังแห่งความดี พลังแห่งการ
เสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนชนะทุกอย่าง ความคิดที่เป็นกุศลจะแก้ไขปัญหาได้๑๑๔  

ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ ให้ความเห็นว่า ธรรมชาติของมนุษย์มีทั้งความคิดเชิงบวกและ
เชิงลบ ประสบการณ์ทําให้มนุษย์มีความสุขและความทุกข์ หากมองโลกเฉพาะแง่ดีทําใจยอมรับได้ก็
จะเป็นความคิดบวกเป็นสุทัศนะ แต่ถ้ามองโลกในแง่ร้ายเห็นแต่ส่วนที่เป็นความทุกข์ก็จะเป็นความคิด
เชิงลบเรียกว่าทุทัศนะ ปรัชญาตะวันตกพูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงที่เรียกว่า Reality เป็นคํากลาง ๆ 
เรื่อย ๆ จะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับคนมอง ดังน้ันทางตะวันตกจึงมองเร่ืองความจริง (Objective) ที่ไม่
เก่ียวกับความรู้สึกแต่ขึ้นอยู่กับตัวผู้รู้สึก และด้านความคิดที่เป็นความรู้สึกส่วนตัว (Subjective) ซึ่ง
เป็นความเคยชินของคนน้ัน สุขหรือทุกข์จึงขึ้นอยู่กับปัญญาการตีความของมนุษย์คนน้ัน๑๑๕ 

                                           
 ๑๑๑สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร., (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑. 
 ๑๑๒สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี ดร., (เกษม สญฺญโต ), ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๑๓สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๑๔สัมภาษณ์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์, อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

๑๑๕ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ, สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, ผู้บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
ปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



 
 

๑๗๙ 

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร ให้ความเห็นว่า ความคิดของมนุษย์จะมี ๒ ด้านเสมอคือคิดบวกและ
คิดลบแต่จิตมนุษย์มักคิดไปในทางลบ เมื่อมีดีก็ต้องมีช่ัวเป็นของคู่กัน คนจึงถูกสอนให้เลือกแต่สิ่งที่ดี
เลือกคบคนดีแต่การปฏิบัติค่อนข้างยาก ความคิดบวกจึงเป็นการเลือกคิดในส่ิงที่ดีที่เป็น Positive  
หากเลือกคิดลบที่เป็น Negative ก็จะก่อให้เกิดทุกข์ที่เป็นปัญหาต่อความคิดได้๑๑๖ 

ดร.ณัชร สยามวาลา ให้ความเห็นว่า ความคิดเชิงบวกเป็นความคิดที่จิตเป็นกุศล  เมื่อ
ความคิดเป็นกุศลจิตแล้วจะทําให้ชีวิตมีคุณค่า มีความเจริญขึ้นในทุก ๆ ด้าน สามารถเสริมสร้าง
ความคิดเชิงบวกได้โดยการเจริญสติภาวนา หมั่นฝึกปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอจะทําให้ความคิดเชิงบวก
เกิดขึ้นในใจตนเอง๑๑๗ 

น.ส.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ ให้ความเห็นว่า ความคิดบวกคือความคิดที่ทําให้เรามี
ความสุข เป็นความสุขโดยที่เราไม่ได้ไปทําร้ายใครและอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง คุณค่าของความคิด
บวกทําให้เราไม่ฟูมฟายในสิ่งที่เสียไปเพราะเรารู้ว่าเราจะพบกับอะไร และเราจะเป็นอย่างไร๑๑๘ 
 ดังน้ัน จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเก่ียวกับความหมายของความคิดเชิงบวก 
ความมีคุณค่าและจะสามารถเสริมสร้างความคิดเชิงบวกขึ้นได้น้ัน จะเห็นได้ว่าประเด็นทางด้าน
ความคิดเชิงบวกจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้งด้านความหมายและความมีคุณค่า ส่วนการเสริมสร้าง
ให้เกิดความคิดเชิงบวกน้ันจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายแต่ทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับจิตของ
คน สามารถสรุปได้ดังน้ี 
ตารางที่ ๔.๒  ความคิดเชิงบวก : คุณค่าและการเสริมสร้าง 
 

ลําดับ รายชื่อ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระราชธรรมนิ เทศ  (พระ
พยอม กลฺยาโณ) 

 ความคิดเชิงบวกเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 
 คุณค่าของการคิดบวกจะทําให้เป็นคนไม่คิดลบแบบที่
เรียกว่าไม่เสียค่าโง่ 

 การเสริมสร้างความคิดบวกต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้
ดีเพ่ือเพ่ิมความคิดบวก 

 หากเป็นคนคิดบวกก็จะทําให้มีปัญญาตัดสินปัญหาได้
อย่างถูกต้อง 

๒ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สม
จินต์ สมฺมาปญฺโญ),  

 ความคิดเชิงบวกเป็นความคิดที่ เป็นระบบสามารถ
เช่ือมโยงให้เกิดคุณค่าในตนเองได้ 

                                           
 ๑๑๖สัมภาษณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประธานสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง, ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา, สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๑๗สัมภาษณ์ ดร.ณัชร สยามวาลา, วิทยากร นักคิด นักเขียน ด้านการพัฒนาจิตใจและสมอง, ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

๑๑๘สัมภาษณ์ นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ, “น้องธันย์ สาวน้อยคิดบวก”, รางวัล เยาวชนต้นแบบ 
ด้านคิดบวก, ครอบครัวร่มเย็น, 1 runner up Miss wheelchair 2013, ๕ เมษายน ๒๕๖๑. 



 
 

๑๘๐ 

 ความคิดเชิงบวกสามารถนํามาพัฒนาศักยภาพของตน
ให้มองโลกในแง่ดีได้ 

 ต้องปลูกฝังความคิดเชิงบวกให้เป็นวัฒนธรรมของ
ทัศนคติที่ดีเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างปกติ 

๓ พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม 
สญฺญโต ),  

 ความคิดบวกคือการคิดดี คิดอย่างสร้างสรรค์ 

๔ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธ์ิ) 

 ความคิดเชิงบวกเป็นการมองด้านดีของสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน 

 การมองถึงปัญหาว่าส่งผลดีต่อตนเอง 
 พระพุทธศาสนาสอนให้คิดตามความเป็นจริงเป็นสัจ
ธรรม 

๕ แม่ชีไพเราะ ทิพยทัศน์  พระพุทธศาสนาไม่มีความคิดเชิงบวกแต่เป็นความคิด
อย่างแยบคาย 

 ความคิดที่เน้นเรื่องปรับปรุงรูปนามและปัญญาของ
ตนเอง 

 ปัจจัยภายในที่มาจากตนเองจะสามารถสร้างพลังบวกได้ 
 พลังกุศล พลังแห่งความดี พลังแห่งการเสียสละโดยไม่
หวังผลตอบแทนชนะทุกอย่าง 

๖ ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ  ประสบการณ์ทําให้ เ กิดความคิดบวกหรือลบตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ 

 ความคิดบวกหรือลบเป็นเรื่องของความจริงที่คนมองว่า
สุขหรือทุกข์ไม่เก่ียวกับความรู้สึกแต่ขึ้นอยู่กับตัวผู้รู้สึก 

 ความสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับปัญญาการตีความของมนุษย์ 

๗. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร   ความคิดของมนุษย์จะมี ๒ ด้านเสมอคือคิดบวกและคิด
ลบแต่จิตมนุษย์มักไหลไปในทางลบ 

 คนจึงถูกสอนให้เลือกแต่สิ่งที่ ดีเลือกคบคนดีแต่การ
ปฏิบัติค่อนข้างยาก  

 ความคิดบวกจึงเป็นการเลือกคิดในสิ่งที่ดีที่ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาเป็นความทุกข์ 

๘. ดร.ณัชร สยามวาลา  ความคิดเชิงบวกเป็นความคิดที่จิตเป็นกุศล  
 ความคิดที่เป็นกุศลทําให้ชีวิตมีคุณค่า มีความเจริญ 
 เสริมสร้างความคิดเชิงบวกได้โดยการเจริญสติภาวนา 

 



 
 

๑๘๑ 

๙. น .ส .ณิชชารี ย์ เป็นเอกชนะ
ศักด์ิ 

 ความคิดเชิงบวกเป็นความคิดที่ทําให้มีความสุขโดยไม่
ทําร้ายใคร 

 ความคิดเชิงบวกอยู่บนพ้ืนฐานของความจริงที่ไม่เข้าข้าง
ตนเอง 

 ความคิดเชิงบวกมีคุณค่าที่ทําให้คนไม่ฟูมฟายแต่ทําให้
ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น 

  
๔.๗.๒ ท่านคิดว่า ความคิดบวกตามแนวพุทธธรรมเป็นอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร และ
สามารถเสริมสร้างขึ้นได้อย่างไร?  

 ในประเด็นเก่ียวกับความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม ความมีคุณค่าและสามารถ
เสริมสร้างความคิดเชิงบวกด้วยพุทธธรรมน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นไว้ดังน้ี 
 พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) ให้ความเห็นว่า ความคิดเชิงบวกตามแนว
พุทธธรรมต้องคํานึงถึงประโยชน์ ประโยชน์ที่เกิดแก่ความคิดและจิตใจที่สร้างสรรค์ได้อย่างสมบูรณ์ 
เมื่อเกิดปัญหาก็จะไม่ย่อท้อเพราะความคิดบวกจะทําให้ฝ่าฟันอุปสรรคได้ อกุศลมูลเป็นต้นเหตุของ
การเกิดทุกข์คนคิดบวกแบบพุทธธรรมก็จะหาต้นเหตุของทุกข์ หาทางขจัดทุกข์ด้วยศีล สมาธิและ
ปัญญา ทุกข์ลดลงเพราะจิตใจที่มีธรรมสามารถขจัดกิเลสให้เบาบาง 
 คุณค่าของการคิดบวกตามแนวพุทธธรรมคือทําให้เป็นผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน ความคิดแบบน้ี
จะทําให้รู้เท่าทันความเป็นไปของชีวิต ดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องด้วยจิตใจที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม 
สามารถประคองตนไม่ให้ตกเป็นเหย่ือของกิเลส 
 หากเราสามารถมองเห็นประโยชน์ของคุณธรรมได้ก็สามารถเสริมสร้างความคิดเชิงบวกให้
เกิดขึ้นได้  เพราะมนุษย์ทุกคนต้องการความสงบ ความสุขและความสะอาดให้เกิดแก่ตนเอง เป็นพลัง
เชิงบวกที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในแนวของพุทธธรรม๑๑๙ 

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ),  ให้ความเห็นว่า ความคิดเชิงบวกตาม
แนวทางพระพุทธศาสนานั้นมีดังน้ี 

๑) ต้องมีความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งสําคัญ เริ่มจากการมีความคิดที่ถูกต้องเป็นความ
ศรัทธาตามโลกิยสัมมาทิฏฐิแล้วพัฒนาเป็นโลกุตรสัมมาทิฏฐิด้วยการเห็นปฏิจจสมุปบาท การรู้แจ้งใน
อริยสัจ ๔  

๒) สามารถใช้หลักโยนิโสมนสิการ ๑๐ ประการโดยอาศัยแบบใดแบบหน่ึงในน้ันมา
สนับสนุนและสร้างให้เกิดความคิดเชิงบวก 

๓) อาศัยกุศลฉันทะและธรรมะฉันทะ ซึ่งเป็นความพอใจ ยินดีในสิ่งที่เป็นธรรม ที่เป็นกุศล
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของการเกิดความคิดเชิงบวก 

เราสามารถสร้างความคิดเชิงบวกได้โดยอาศัยปัจจัยเบ้ืองต้นของการทําความดีและสร้าง
ความคิดที่เป็นกุศลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ละช่ัวทําดีจนกลายเป็นความคิดเชิงบวกได้น้ัน จากปัจจัย
                                           
 ๑๑๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ), เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๒๕๖๑. 



 
 

๑๘๒ 

ภายนอกคือปรโตโฆสะก็ด้วยการแนะนําสั่งสอนช้ีแนะให้เห็นประโยชน์และโทษทางความคิด จาก
ปัจจัยภายในคือโยนิโสมนสิการก็ด้วยการพิจารณาใคร่ครวญอย่างแยบคาย อย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วย
เหตุและผลว่าเป็นคุณค่าแท้หรือคุณค่าเทียม เพ่ือปลุกเร้าคุณธรรมให้เกิดความคิดเชิงบวกขึ้นภายใน
จิตใจ เป็นการสร้างคุณค่าทางความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับชีวิตตนเอง๑๒๐  

พระธรรมกิตติเมธี ดร .  ( เกษม สญฺญโต ) ให้ความเห็นว่า  ความคิดบวกทาง
พระพุทธศาสนาที่เรียกว่าคิดดีจะมี ๒ ระบบคือ 

๑) คิดแบบสัมมาสังกัปปะ คือความคิดหาส่ิงที่ดีกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ เป็นความคิดที่ไม่ยึดติด
อยู่กับวัตถุ คิดแบบอัพพยาทสังกัปปะ คือให้มีความเมตตาต่อกัน เป็นคนคิดบวกที่มีจิตอาสาช่วยเหลือ
สังคม คิดแบบอวิหิงสาสังกัปปะ คือไม่คิดเบียดเบียนกันและกันพร้อมทั้งมีจิตใจที่มีแต่ความเมตตา 

๒) คิดแบบโยนิโสมนสิการ คือความคิดแบบค้นหาเหตุแห่งปัญหาให้พบพร้อมทั้งทําการ
แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยไม่คิดไปทําร้ายใครหรือไปแก้แค้นใคร๑๒๑  
 พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า ความคิดบวกเป็นความคิดอย่างแยบ
คายที่ใช้เหตุผลไตร่ตรองโดยรอบคอบคือโยนิโสมนสิการ ความคิดแบบน้ีจะสร้างศรัทธาให้เพ่ิมมากขึ้น
เพราะโยนิโสมนสิการเป็นธรรมะฝ่ายปัญญา๑๒๒ 
 แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ให้ความเห็นว่า ความคิดแบบกุศลคือสัมมาทิฏฐิ พุทธศาสนา
เน้นความคิดที่เกิดภายในตนเอง ทั้งเรื่องจิตอาสาหรือการทําประโยชน์ให้แก่สังคมเกิดจากวิถีชีวิตของ
เราว่าให้ช่วยเหลือกันทุกอย่าง จึงมีคติในการทํา พูดและคิดว่า “ประโยชน์สูง ประหยัดสุด”๑๒๓ 

ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ ให้ความเห็นว่า การที่จะให้คนยอมรับความคิดของกันและกัน
อย่าเริ่มต้นด้วยศาสนาเพราะคนจะไม่ยอมรับฟัง ต้องพูดเร่ืองกรอบความคิดให้เข้าใจเสียก่อนเพ่ือช่วย
ให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนจนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน เพราะของเดิมที่คุณ
ยอมรับก็ยังอยู่ไม่ได้ทิ้งไปและในขณะเดียวกันก็ยอมฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนด้วย๑๒๔ 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ให้ความเห็นว่า พระพุทธศาสนาสอนให้ยอมรับความจริง
และสอนหนทางแห่งการค้นหาความจริงน้ัน ในขณะที่ศาสนาอื่นก็สอนเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนของ
เขาไปเข้าใจผิด ไม่เข้าใจหลักการที่แท้จริงในคําสอนน้ันก็ไปยึดติดอยู่กับตัวพระเจ้า หากเขาเข้าใจได้

                                           
 ๑๒๐สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑. 
 ๑๒๑สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม สญฺญโต ) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ
ไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๒๒สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๒๓สัมภาษณ์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์, อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๒๔ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ, สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, ผู้บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
ปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



 
 

๑๘๓ 

ว่าพระเจ้าของเขาอยู่ในทุกที่ไม่ใช่แค่น่ังอยู่บนสวรรค์ จะทําให้เขาสามารถน้อมนอบได้ทุกที่เกิดการ
ปล่อยวางจากวัตถุที่ยึดติดได้๑๒๕ 

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร ให้ความเห็นว่า พระพุทธเจ้าสอนให้คิดสองด้านเสมอและสอนให้
เลือก เลือกศึกษาทุกข์ก่อนซึ่งเป็นความคิดลบให้เข้าใจและหาทางออกจากทุกข์ให้ได้เพราะทุกข์เป็น
อริยสัจจะ สอนให้รู้ว่าความสุขที่เกิดจากการให้ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนหรืออามิส ดังน้ันความคิดบวก
คือการเลือกธัมมวิจยะ รู้ในเรื่องบุญบาปและเข้าใจอย่างถูกต้องเพ่ือละลดเลิกขจัดความคิดลบให้จิต
เหลือแต่สิ่งที่เป็นกุศลกรรม๑๒๖ 

ดร.ณัชร สยามวาลา ให้ความเห็นว่า ความคิดที่เป็นกุศลเกิดจากการฝึกฝนจิตบนพื้นฐาน
ของสัมมาทิฏฐิ ความคิดที่ถูกต้องตามความเป็นจริงจะเห็นถึงคุณค่าของทาน ศีล ภาวนา ความคิดเชิง
บวกจึงเกิดขึ้นอย่างย่ังยืน๑๒๗ 

น.ส.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ ให้ความเห็นว่า การอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 
ไม่ได้หลอกตัวเอง ไม่ได้หลอกผู้อ่ืน เป็นความคิดบวกที่เกิดมาจากการเลี้ยงดูจากครอบครัวต้ังแต่เล็ก 
เป็นการเสริมสร้างความคิดบวกให้เกิดในจิตใจ ให้มองเห็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจากความสูญเสีย ได้พบเจอ
สิ่งใหม่ ๆ เป็นการสร้างขวัญกําลังใจที่ดีให้เกิดแก่ชีวิต๑๒๘ 
 ดังน้ัน จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม ความ
มีคุณค่าและสามารถเสริมสร้างความคิดเชิงบวกด้วยพุทธธรรมน้ัน จะเห็นได้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะนํา
ถึงหลักการที่เก่ียวกับความจริงที่เป็นความดีที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดเชิงบวกได้ 
สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ ๔.๓  ความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม : คุณค่าและการเสริมสร้าง 
 

ลําดับ รายชื่อ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระราชธรรมนิ เทศ  (พระ
พยอม กลฺยาโณ) 

 ความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมต้องเกิดประโยชน์ที่
จากความคิดและจิตใจที่สร้างสรรค์ได้อย่างสมบูรณ์ 

 อกุศลมูลเป็นต้นเหตุของการเกิดทุกข์ คนคิดบวกแบบ
พุทธธรรมจะหาต้นเหตุของทุกข์ 

 คุณค่าของการคิดบวกตามแนวพุทธธรรมคือทําให้เป็น
                                           

๑๒๕สัมภาษณ์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส, มูลนิธิสัตยาไส, ๙๙ หมู่ ๒ 
ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี, ๓ เมษายน ๒๕๖๑. 
 ๑๒๖สัมภาษณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประธานสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง, ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา, สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๒๗สัมภาษณ์ ดร.ณัชร สยามวาลา, วิทยากร นักคิด นักเขียน ด้านการพัฒนาจิตใจและสมอง, ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๒๘สัมภาษณ์ นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ, “น้องธันย์ สาวน้อยคิดบวก”, รางวัล เยาวชนต้นแบบ 
ด้านคิดบวก, ครอบครัวร่มเย็น, 1 runner up Miss wheelchair 2013, (๕ เมษายน ๒๕๖๑) 



 
 

๑๘๔ 

ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน 
 หากมองเห็นประโยชน์ของคุณธรรมได้ก็สามารถ
เสริมสร้างความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้ 

๒ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สม
จินต์ สมฺมาปญฺโญ) 

 ความคิดเชิงบวกเร่ิมจากการที่มีความคิดที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 

 เป็นความคิดพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบด้วยเหตุ
และผล 

 เป็นความคิดยินดีในสิ่งที่เป็นคุณธรรมหรือกุศลที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจ 

 เป็นความคิดที่สร้างคุณค่าทางความคิดตามคุณธรรมให้
เกิดขึ้นกับชีวิต 

๓ พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม 
สญฺญโต )  

 ความคิดบวกเป็นความคิดหาสิ่งที่ดีกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ 
เป็นความคิดที่ไม่ยึดติดอยู่กับวัตถุ 

 ความคิดบวกเป็นความคิดแบบค้นหาเหตุแห่งปัญหาให้
พบพร้อมทั้งทําการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ 

๔ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธ์ิ) 

 ความคิดบวกเป็นความคิดที่ใช้หลักเหตุผลพิจารณา
อย่างลึกซึ้ง 

 ความคิดบวกที่เป็นโยนิโสมนสิการจะสร้างศรัทธา 
 ปัญญาที่เกิดจากความคิดบวกจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิด
ความเช่ือมั่นในสิ่งที่คิด 

๕ แม่ชีไพเราะ ทิพยทัศน์  ความคิดแบบกุศลคือสัมมาทิฏฐิ 
 จิตอาสาหรือการทําประโยชน์ให้แก่สังคมเกิดจากวิถี
ชีวิตเราในการให้ความช่วยเหลือ 

 มีคติในการทํา พูดและคิดโดยคํานึงถึง “ประโยชน์สูง 
ประหยัดสุด” 

๖ ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ  ต้องเข้าใจในกรอบของความคิดบวกเพ่ือทําให้ยอมรับ
ความคิดเห็นของคนอ่ืน 

 ต้องไม่ยึดติดกับความคิดตนเองว่าถูกต้องและคัดค้าน
ความคิดผู้อ่ืนว่าผิด 

 การจะทําให้คนยอมรับความคิดเห็นของกันและกันต้อง
ไม่เริ่มต้นด้วยศาสนา 

๗. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  ความคิดบวกต้องยอมรับความจริงโดยการค้นหาความ
จริง 



 
 

๑๘๕ 

 ต้องเข้าใจหลักการที่แท้จริงของความคิดบวกเพ่ือไม่ไป
ยึดติด 

 ความคิดบวกจะเป็นความสุขที่เกิดจากการปล่อยวาง 

๘. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร  พระพุทธเจ้าสอนให้คิดทั้งบวกและลบแต่สอนให้เลือก 
ความสุขที่เกิดจากการให้  

 ความคิดบวกคือการเลือกธัมมวิจยะ  
 เข้าใจบุญบาปอย่างถูกต้องเพ่ือละลดเลิกขจัดความคิด
ลบให้จิตเหลือแต่สิ่งที่เป็นกุศลกรรม 

๙. ดร.ณัชร สยามวาลา  ความคิดที่เป็นกุศลเกิดจากการฝึกฝนจิตบนพ้ืนฐานของ
สัมมาทิฏฐิ 

 ความคิดที่ถูกต้องตามความเป็นจริงจะเห็นถึงคุณค่าของ
ทาน ศีล ภาวนา 

๑๐. น .ส .ณิชชารี ย์ เป็นเอกชนะ
ศักด์ิ 

 ความคิดบวกต้องไม่หลอกตนเองและไม่หลอกผู้อ่ืนด้วย 
 ความคิดบวกเ กิดมาจากการเลี้ ย ง ดูปลูกฝั งของ
ครอบครัว 

 การเสริมสร้างความคิดบวกให้เกิดขึ้นในใจโดยการ
มองเห็นคุณค่าของการสูญเสียว่าเกิดสิ่งดีอย่างไร 

 ความคิดบวกจะสร้างขวัญและกําลังใจที่ดีให้เกิดแก่ชีวิต 

 
๔.๗.๓ ท่านคิดว่า ความคิดบวกที่เป็นความเชื่อม่ันนั้นเป็นอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร และ
สามารถเสริมสร้างขึ้นได้อย่างไร?  

 ในประเด็นเก่ียวกับความคิดบวกที่เป็นความเช่ือมั่นหรือความศรัทธา ความมีคุณค่าและ
การสามารถเสริมสร้างความคิดเชิงบวกด้วยศรัทธาให้เกิดขึ้นน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ความ
คิดเห็นไว้ดังน้ี 
 พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) ให้ความเห็นว่า ความเช่ือหรือความศรัทธาที่
เหมาะสมเชิงบวกเป็นศรัทธาสัมปยุตด้วยปัญญา แต่ศรัทธาที่ปราศจากสัมปยุตด้วยปัญญาจะสร้าง
ปัญหาทําให้ติดลบเป็นศรัทธาที่งมงาย ศรัทธาในเรื่องของการดับทุกข์จึงเป็นศรัทธาที่นําเอาปัญญามา
เสริมสร้างความเช่ือมั่น เมื่อศรัทธาแล้วนํามาปฏิบัติจะเกิดผลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาชีวิต การ
เช่ือมั่นในผลของกรรมจะทําให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข การพยายามเลื่อนระดับศรัทธาให้ไป
ถึงมรรคผลนิพพานจึงเป็นศรัทธาเชิงบวกในแนวพุทธ 
 คุณค่าของศรัทธาเชิงบวกจะทําให้ประสบความสําเร็จ เช่นศรัทธาในการศึกษาก็จะทําให้
เรียนจบ ศรัทธาในทางดับทุกข์ก็จะพยายามที่จะพ้นทุกข์ การปฏิบัติฝึกฝนจิตจนเกิดมรรคผลก็มาจาก
ศรัทธาที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาของพุทธธรรม เพราะศรัทธาที่เหมาะสมมาจากปัญญาที่เห็นทุก
อย่างตามความเป็นจริง 



 
 

๑๘๖ 

 ศรัทธาสามารถเสริมสร้างได้ด้วยผัสสะ การเลือกมองในสิ่งที่ดีจะทําให้เกิดความเช่ือมั่นใน
สิ่งน้ันจนกลายเป็นศรัทธา เมื่อศรัทธาในความดีก็จะเป็นการเสริมสร้างความคิดบวกในจิตใจ๑๒๙ 

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)  ให้ความเห็นว่า การสร้างคุณค่า ความ
เช่ือมั่นทางความคิดเชิงบวกก็ด้วยการมีศรัทธาซึ่งประกอบไปด้วย ความเชื่อ การเห็นคุณค่า การให้
คุณค่าและความมั่นใจ ความมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดการสร้างพ้ืนฐานที่ดีในจิตใจของ
ชีวิต หากเรามีความมั่นใจในสิ่งดีงามคือการมีศรัทธาในระดับโลกิยะ เช่ือในพระตถาคตเจ้าหรือตถาคต
โพธิสัทธา เช่ือเรื่องกรรมหรือกัมมสัทธา ก็ถือได้ว่าเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ในจิตใจ ทําให้ชีวิตมี
คุณค่าก็จะเป็นการสร้างศรัทธาในตนเอง สร้างความเช่ือมั่นให้เกิดในตนเอง เป็นคนท่ีมีความคิดดีเชิง
บวกเป็นปกติของชีวิต สร้าง ศักยภาพภายในตนเองให้เกิดขึ้นได้ด้วยศรัทธา๑๓๐ 

พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม สญฺญโต ) ให้ความเห็นว่า ความเช่ือมั่นก็คือศรัทธา เมื่อมี
ความศรัทธาอย่างมั่นคงก็จะสามารถทํางานได้สําเร็จทุกเรื่อง แต่ในความเป็นจริงคนยังมีกิเลสเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเองหากมีความเช่ือมั่นหรือศรัทธามากเกินก็จะทําให้หลงผิดไปได้ 
ฉะน้ันศรัทธาจึงต้องมีปัญญากํากับเพ่ือไม่ให้หลงผิดและทําให้เกิดคุณค่าของความเช่ือมั่นหรือศรัทธาที่
ดีได้  

ศรัทธาที่ไม่มั่นคงและยังคลอนแคลนเรียกว่า “อจลสัทธา” จึงต้องเสริมสร้างศรัทธาด้วย
การป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ทําให้เห็นจริงว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นความจริงสามารถนําไปปฏิบัติแล้วได้รับ
ผลดี พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง เป็นประสบการณ์เชิงประจักษ์ที่พระองค์ทรงได้พบ
และได้รับผลน้ันมาแล้ว๑๓๑ 
 พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า ความคิดบวกจะสร้างศรัทธาในตนเอง 
สร้างความเช่ือมั่นให้มองเห็นด้านดีของปัญหาว่าจะสามารถผ่านพ้นไปได้ การสร้างศรัทธาให้มากขึ้นก็
ต้องหม่ันศึกษาความรู้ เพ่ือสร้างความมั่นใจในความคิดของตัวเอง บางครั้งอาจจะหาคําตอบในทันที
ไม่ได้ก็ต้องมีศรัทธาเช่ือไว้ก่อน๑๓๒ 
 แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ให้ความเห็นว่า ความเช่ือมั่นหรือศรัทธาต้องเป็นความเช่ือมั่น
ในศีล เช่ือมั่นในธรรม เป็นความเช่ือมั่นที่ทําให้คนออกจากกามราคะ รูปราคาและอรูปราคะ 
พระพุทธศาสนาเช่ือมั่นว่าทุกอย่างต้องมีทางออกเพราะพลังแห่งความดี การเสริมสร้างให้เกิดความ
เช่ือมั่นในความดีต้องสอนให้รู้จักทําอย่างไรกับทุกชีวิตในทุกขณะจิต ให้เช่ือมั่นว่าทานเป็นอริยทรัพย์ 
เป็นคุณค่าแห่งความดีที่สร้างสมมาจากบุญบารมี๑๓๓ 

                                           
 ๑๒๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ), เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๒๕๖๑. 
 ๑๓๐สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑. 

๑๓๑สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม สญฺญโต ) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ
ไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

๑๓๒สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๓๓สัมภาษณ์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



 
 

๑๘๗ 

ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ ให้ความเห็นว่า ความเช่ือตามหลักกาลามสูตรที่สอนให้ตระหนัก
รู้และทดสอบด้วยตนเองก่อนจึงค่อยเช่ือจึงเกิดศรัทธาในสิ่งน้ัน ความเช่ือจึงประกอบด้วยหลักของเหตุ
และผลรวมไปถึงการเสียสละ ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงประกอบไปด้วย 

๑) เช่ือตามเหตุและผลที่ได้รับ (Believe)  
๒) เช่ือโดยผ่านเกณฑ์ของกาลามสูตรแล้วทําให้เกิดความม่ันใจ (Confidence) 
๓) เมื่อมั่นใจแล้วก็จะทุ่มเท (Faith)  
๔) เมื่อทุ่มเทให้ก็เท่ากับซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีความรับผิดชอบ (Commitment)๑๓๔ 
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ให้ความเห็นว่า ความเช่ือมั่นต้องไม่ยึดติดกับตัวกูของกู โดย

ต้องไม่คิดว่าเราเป็นคนทําสิ่งน้ัน เราวิเศษเก่งกว่าคนอ่ืน ต้องปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องน้ี แล้วคิดว่าเราทํา
ทุกอย่างน้ีด้วยความเสียสละที่จะทําให้คนอ่ืนไม่ใช่ทําเพ่ือตัวเราเอง หากเราไม่ยึดติดกับตัวตนของเรา
แล้วก็จะทําให้เราเริ่มมีความสุข ทําต่อไปเรื่อย ๆ ก็จะทําให้เรามีความสุขเพ่ิมมากขึ้น ก็จะทําให้ทุกข์
น้อยลง๑๓๕ 
 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร ให้ความเห็นว่า หากเช่ือเรื่องวิบากกรรมซึ่งแปลว่าสะสมหรือสั่งสมมา
ก็จะรู้ว่ามนุษย์มีกรรมเป็นของตนเรียกว่ากรรมนิยาม เหมือนโลกน้ีมีแรงดึงดูดอยู่เราไม่สามารถหลุด
พ้นออกจากผลของกรรมได้ ศรัทธาหรือความเช่ือในวิบากกรรมจะทําให้เลือกทําในสิ่งที่ดีเป็นการสร้าง
ความคิดบวก๑๓๖ 
 ดร.ณัชร สยามวาลา ให้ความเห็นว่า ความศรัทธาหรือความเช่ือมั่นเป็นรากฐานให้เกิด
ความคิดเชิงบวกได้ ศรัทธาดีที่ถูกต้องประกอบไปด้วยปัญญา  ศรัทธาจะเป็นพลังทําให้เกิดวิริยะเป็น
ความเพียรพยายาม คนสามารถเสริมสร้างศรัทธาที่ถูกต้องได้โดยการเรียนรู้จากบัณฑิตทางธรรม๑๓๗ 

น.ส.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ ให้ความเห็นว่า ครอบครัวทําให้เกิดพลังทางความคิดบวก
เพราะทําให้เรารู้สึกว่าเมื่อเจอปัญหาเราก็ยังมีความคิดบวกอย่างต่อเน่ือง ไม่ได้ทําให้เกิดความคิดลบ
ตามกระแสสังคมที่พาไป ความไว้ใจและการเลี้ยงดูโดยให้โอกาสคิดเอง สร้างความเช่ือมั่นให้เกิด
ความคิดเชิงบวก สร้างโอกาสให้ได้พบสิ่งแปลกใหม่และสร้างโอกาสให้ค้นพบตัวเอง๑๓๘ 
 ดังน้ัน จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเก่ียวกับความคิดบวกที่เป็นความเช่ือมั่น
หรือความศรัทธา ความมีคุณค่าและการสามารถเสริมสร้างความคิดเชิงบวกด้วยศรัทธาให้เกิดขึ้นน้ัน 

                                           
๑๓๔ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ, สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, ผู้บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

ปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๕สัมภาษณ์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส, มูลนิธิสัตยาไส, ๙๙ หมู่ ๒ 

ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี, ๓ เมษายน ๒๕๖๑. 
 ๑๓๖สัมภาษณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประธานสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง, ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา, สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๓๗สัมภาษณ์ ดร.ณัชร สยามวาลา, วิทยากร นักคิด นักเขียน ด้านการพัฒนาจิตใจและสมอง, ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

๑๓๘สัมภาษณ์ นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ, “น้องธันย์ สาวน้อยคิดบวก”, รางวัล เยาวชนต้นแบบ 
ด้านคิดบวก, ครอบครัวร่มเย็น, 1 runner up Miss wheelchair2013, ๕ เมษายน ๒๕๖๑. 



 
 

๑๘๘ 

จะเห็นได้ว่าความเช่ือมั่นหรือความศรัทธามีผลต่อความคิดเชิงบวกและเชิงลบของมนุษย์สามารถสรุป
ได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ ๔.๔  ความคิดเชิงบวกที่เป็นความเช่ือม่ัน : คุณค่าและการเสริมสร้าง 
 

ลําดับ รายชื่อ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระราชธรรมนิ เทศ  (พระ
พยอม กลฺยาโณ) 

 การพยายามเลื่อนระดับศรัทธาให้ไปถึงมรรคผลนิพพาน
เป็นศรัทธาเชิงบวกในแนวพุทธ 

 ศรัทธาในการ ดับทุกข์ เ ป็นการ นํา เอา ปัญญามา
เสริมสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้น 

 คุณค่าของศรัทธาจะทําให้ประสบความสําเร็จ 
 เมื่อมีศรัทธาในความดีเป็นการเสริมสร้างความคิดบวก
ในจิตใจ 

๒ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สม
จินต์ สมฺมาปญฺโญ)  

 การสร้างศรัทธาทางความคิดบวกประกอบไปด้วยความ
เช่ือ การเห็นคุณค่า การให้คุณค่าและความมั่นใจ 

 ความมีศรัทธาก่อให้เกิดการสร้างพ้ืนฐานที่ดีในจิตใจของ
ชีวิต 

 ความเช่ือมั่นในสิ่งดีงามคือการมีศรัทธาในคุณธรรมถือ
ว่าเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ในจิตใจ 

 การทําให้ชีวิตมีคุณค่าก็เป็นการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นใน
ตนคือศรัทธาในตนเอง 

๓ พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม 
สญฺญโต )  

 ความศรัทธาอย่างมั่นคงก็จะสามารถทํางานทุกอย่างได้
สําเร็จ 

 หากมีความเช่ือมั่นหรือศรัทธามากเกินก็จะทําให้หลงผิด
จึงต้องมีปัญญากํากับไว้ 

 การเสริมสร้างศรัทธาด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ทําให้เห็นว่า
เป็นสิ่งถูกต้องเป็นความจริงสามารถนําไปปฏิบัติแล้ว
ได้รับผลดีตามน้ัน 

 ปัญญาทําให้เกิดคุณค่าของความเช่ือมั่นหรือศรัทธาที่ดี
ได้ 

๔ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธ์ิ) 

 ความคิดเชิงบวกจะสร้างศรัทธาให้ตนเอง 
 การสร้างศรัทธาให้มากขึ้นก็ต้องหมั่นศึกษาความรู้เพ่ือ
เพ่ิมความม่ันใจในตนเอง 

 ความเช่ือมั่นที่เกิดจากความคิดเชิงบวกจะทําให้สามารถ
ผ่านพ้นปัญหาที่เป็นความทุกข์ได้ 

๕ แม่ชีไพเราะ ทิพยทัศน์  ความเชื่อมั่นหรือศรัทธาเป็นความเช่ือมั่นในศีล เช่ือมั่น



 
 

๑๘๙ 

ในธรรม 
 เช่ือมั่นว่าทานเป็นอริยทรัพย์ เป็นคุณค่าแห่งความดีที่
สร้างสมมาจากบุญบารมี 

 การเสริมสร้างให้เกิดความเช่ือมั่นในความดีต้องสอนให้
รู้จักทําอย่างไรกับทุกชีวิตในทุกขณะจิต 

๖ ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ  ความเช่ือจะเกิดขึ้นได้ต้องมีศรัทธาในสิ่งน้ันก่อน 
 อย่าเพ่ิงเช่ือจนกว่าจะนําไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ก่อน
แล้วจึงเช่ือ 

 เช่ือตามเหตุผลโดยผ่านเกณฑ์ของกาลามสูตรเพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจเพ่ือทุ่มเทรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง 

๗. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  ความเช่ือมั่นต้องไม่ยึดติดกับตัวกูของกู 
 ต้องไม่คิดว่าตนเองวิเศษกว่าผู้อ่ืนและต้องปล่อยวาง 
 ต้องทําให้เช่ือว่าตนเองทําด้วยความเสียสละเพื่อผู้อ่ืน
ไม่ได้ทําเพ่ือตนเอง 

 การทําให้ผู้อ่ืนจะทําให้เกิดความสุขเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และ
ทําให้ความทุกข์ลดน้อยลง 

๘. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร  เช่ือเรื่องวิบากกรรมจะรู้ว่ามนุษย์มีกรรมเป็นของตน
เรียกว่ากรรมนิยาม  

 ศรัทธาหรือความเช่ือในวิบากกรรมเป็นการสร้าง
ความคิดบวก 

๙. ดร.ณัชร สยามวาลา  ความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นเป็นรากฐานให้เกิด
ความคิดเชิงบวก 

 ศรัทธาดีที่ถูกต้องประกอบไปด้วยปัญญา 
 เสริมสร้างศรัทธาที่ถูกต้องได้โดยการเรียนรู้จากบัณฑิต
ทางธรรม 

๑๐. น .ส .ณิชชารี ย์ เป็นเอกชนะ
ศักด์ิ 

 ครอบครัวทําให้เกิดพลังความคิดบวกเพราะในขณะที่
เจอปัญหาความคิดบวกก็ยังมีอย่างต่อเน่ือง 

 การไว้ใจเลี้ยงดูโดยการให้โอกาสคิดเองเป็นการปลูกฝัง
ความเช่ือมั่นทางความคิดบวกให้เกิดขึ้น 

 ความคิดบวกทําให้เช่ือมั่นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็น
การสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับตน 

 



 
 

๑๙๐ 

๔.๗.๔ ท่านคิดว่า ความคิดบวกที่เป็นความพยายามเป็นอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร และ
สามารถเสริมสร้างขึ้นได้อย่างไร?  

 ในประเด็นเก่ียวกับความคิดบวกที่เป็นความพยายามหรือวิริยะ ความมีคุณค่าและการ
สามารถเสริมสร้างความพยายามให้เกิดความคิดเชิงบวกขึ้นน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ความ
คิดเห็นไว้ดังน้ี 
 พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) ให้ความเห็น มนุษย์สามารถล่วงทุกข์ได้ด้วย
ความเพียร วิริยะเชิงบวกในการดําเนินชีวิตก็คือการขยันทํามาหากิน พยายามควบคุมตนเองให้ขยันใน
หน้าที่การงานชีวิตก็จะประสบความสําเร็จ ความพยายามหรือวิริยะที่ประเสริฐคือวิริยะอยากจะดับ
ทุกข์ พยายามที่จะเอาความโลภ ความโกรธ ความหลงออกจากจิตใจเพ่ือนําพาตนเองให้พ้นจากทุกข์
อย่างย่ังยืน 
 คนที่พยายามทําสิ่งที่ยากให้สําเร็จก็จะได้ผลตอบแทนเป็นความสําเร็จมีคุณค่าที่น่าช่ืนชม 
แต่ถ้าไม่มีความพยายาม ท้อแท้เบ่ือหน่ายก็ยากที่จะประสบความสําเร็จกลับทําให้ชีวิตมีแต่ความ
ผิดหวังสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจ ฉะน้ันคุณค่าของความพยายามของความคิดบวกทําให้เกิด
ความสําเร็จและพ้นจากความทุกข์ 
 การเสริมสร้างความพยายามก็ต้องอยู่ใกล้คนที่มีความเพียรพยายาม จะสร้างแรงกระตุ้นให้
สามารถสร้างโอกาสพัฒนาตนให้มีความก้าวหน้าในชีวิต การที่เราอยู่ใกล้คนที่ไม่มีความเพียรจะทําให้
เราเสียโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นการเพ่ิมทุกข์ให้ตนเอง๑๓๙ 
 พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)  ให้ความเห็น คุณสมบัติของจิตน้ันมีทั้ง
ฝ่ายที่เป็นกุศลและอกุศล ด้วยความคิดดี ไม่ดีและความคิดกลาง ๆ มีอยู่ด้วยกันตลอดเวลา หาก
ต้องการจะเปลี่ยนความคิดจากสิ่งไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีเราก็ต้องให้อาหารสิ่งที่ดี ๆ เข้าไปสู่จิตอยู่เสมอ เป็น
ความพยายามที่จะสร้างความคิดดีให้เกิดขึ้น ต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับจิตที่เป็นฝ่ายกุศลด้วยการ
สร้างความคิดเชิงบวกในระดับพ้ืนฐานของจิตก่อน ซึ่งทางพระพุทธศาสนาก็ต้องฝึกฝน อบรม กล่อม
เกลาจิตตัวเองด้วยหลักธรรมอยู่เสมอ เป็นความพยายามท่ีจะสร้างความคิดดี ความคิดเชิงบวกให้
เกิดขึ้น สร้างคุณค่าทางความคิดบวกให้เกิดกับจิตใจ เมื่อความคิดบวกเพ่ิมขึ้นก็จะเหมือนกับเรา
พยายามลดความคิดไม่ดีหรือความคิดเชิงลบที่เป็นอกุศลให้เบาบางลงเพราะความคิดเชิงบวกมีฐานมา
จากกุศลหรือกุศลเจตสิก เมื่อสามารถทําได้ดังน้ีก็จะทําให้สามารถปรับเปลี่ยนความคิดเชิงลบให้
กลายเป็นความคิดเชิงบวกได้ในที่สุด๑๔๐ 

พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม สญฺญโต ) ให้ความเห็นว่า วิริยะคือความพยายามท่ีทําให้
เกิดพลัง เป็นความเพียรและความกล้าหาญทางด้านจริยธรรม เมื่อพิจารณาแล้วว่าสิ่งใดถูกต้องก็นํามา
ปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นจริงใจก็จะประสบผลสําเร็จพร้อมทั้งยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง ความพยายามยัง
เป็นความเพียรพยายามป้องกันปัญหา ขจัดปัญหา พยายามพัฒนาและพยายามรักษาในสิ่งที่ถูกต้อง 

                                           
 ๑๓๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ), เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๒๕๖๑. 
 ๑๔๐ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑. 



 
 

๑๙๑ 

การเสริมสร้างความพยายามคือต้องมีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์เห็นเป้าหมายและประโยชน์
สูงสุดที่ต้องทําให้ได้ถึงแม้จะเหน่ือยยากลําบากก็ต้องพยายามทําให้สําเร็จ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
สอนหนทางแห่งการดับทุกข์ด้วยมรรค ๘ และทรงสั่งสอนให้แก่บรรดาสาวกจนเห็นสัจธรรมแห่งความ
จริงได้ในที่สุด๑๔๑ 
 พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า ความคิดบวกเป็นพลังสร้างความ
พยายามให้เกิดขึ้น เป็นความพยายามที่จะก้าวให้พ้นกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เมื่อเกิดทุกข์ขึ้น
ความคิดบวกจะส่งเสริมให้คิดพยายามท่ีจะหาทางพ้นทุกข์น้ัน๑๔๒ 
 แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ให้ความเห็นว่า ความพยายามทางบวกเป็นการทําให้ทาน ศีล 
ภาวนาเข้ามาสู่ชีวิตตน หากทําได้ชีวิตจะเกิดการพัฒนา ความพยายามเรียนรู้ในเร่ืองของทานและศีล
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของชีวิตจะทําให้จิตพัฒนา สามารถทําให้คนเห็นความจริง ควรเสริมสร้างพยายามให้
สองสิ่งน้ีเกิดขึ้นในใจคน อาศรมมาตาก็เกิดขึ้นด้วยอํานาจธรรม เป็นอํานาจธรรมคุ้มครองไว้ที่เกิดจาก
ศรัทธา๑๔๓ 

ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ ให้ความเห็นว่า ความพยายามในพุทธศาสนาเป็นเร่ืองของการ
สร้างกรรม สร้างบารมีสะสมไว้ต้ังแต่ในอดีตซึ่งส่งผลให้เกิดความวิริยะเมื่อถึงเวลาอันควร ในขณะที่
ทางตะวันตกสอนว่าความพยายามเป็น (๑) พรสวรรค์ที่ได้มาจากพ่อแม่ที่มีองค์ประกอบของสมอง
พิเศษกว่าคนอ่ืน (๒) พรแสวงที่หาได้จากประสบการณ์ที่เกิดจากความสนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งน้ัน และ 
(๓) การมีโอกาสช่วยส่งเสริมในขณะน้ัน ซึ่งทั้ง ๓ องค์ประกอบต้องประสานเข้าด้วยกันในเวลาท่ี
เหมาะสมจึงเกิดเป็นความพยายามของคน ดังน้ัน ความพยายามทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของ
การสะสมบารมี ซึ่งเป็นสมบัติประจําตัว ส่วนทางตะวันตกเป็นเรื่องของความบังเอิญ๑๔๔ 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ให้ความเห็นว่า ความคิดบวกในโลกตะวันตกเป็นความ
ต้องการที่จะประสบความสําเร็จ แต่พอประสบความสําเร็จแล้วไม่ได้ทําให้มีความสุขแต่กลับเพ่ิม
ความเครียด ความวิตกกังวลต่าง ๆ เป็นการเพ่ิมความทุกข์ในจิตใจ ตราบใดที่เรายังมีความต้องการก็
จะทําให้เกิดความทุกข์เรื่อยไปจึงจําเป็นต้องปล่อยวางสิ่งเหล่าน้ัน ปล่อยวางทุกอย่างให้ความสําเร็จมา
ว่ิงเข้ามาหาเอง ไม่ต้องคิดว่าต้องประสบความสําเร็จจึงจะเป็นการเพ่ิมความสุขที่แท้จริงให้กับ
ตนเอง๑๔๕  

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร ให้ความเห็นว่า สิ่งที่ชักจูงเป็นแม่เหล็กความคิดให้ไปทางลบเรียกว่า
อกุศลมูล เป็นความพยายามท่ีจะทําตามความต้องการของตนเอง เมื่อไม่ได้ก็ทําให้เกิดทุกข์จึงต้อง

                                           
 ๑๔๑สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม สญฺญโต), ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ
ไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๔๒สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๔๓สัมภาษณ์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์, อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

๑๔๔ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ, สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, ผู้บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
ปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

๑๔๕สัมภาษณ์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส, มูลนิธิสัตยาไส, ๙๙ หมู่ ๒  
ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี, ๓ เมษายน ๒๕๖๑. 



 
 

๑๙๒ 

สร้างจิตต่อต้านสิ่งน้ี วิธีสร้างคือฝึกให้จิตสลัดและลดกิเลสตัวที่ง่ายก่อน พยายามฝึกจิตอย่างสมํ่าเสมอ
เมื่อละกิเลสตัวน้ีได้ก็สามารถสร้างเสริมความคิดบวกให้ละกิเลสตัวอ่ืนได้เช่นกัน๑๔๖ 

ดร.ณัชร สยามวาลา ให้ความเห็นว่า ความพยายามหรือวิริยะเป็นรากฐานของพลังที่
เกิดขึ้นจากศรัทธาที่ถูกต้องของความคิดเชิงบวก ส่งผลให้ชีวิตมีคุณค่าสามารถพัฒนาให้มีความเจริญ
ขึ้น จิตที่ผ่านการฝึกฝนเจริญสติภาวนาจะสามารถเสริมสร้างความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้๑๔๗ 
 ดังน้ัน จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเก่ียวกับความคิดบวกที่เป็นความพยายาม
หรือวิริยะ ความมีคุณค่าและการสามารถเสริมสร้างความพยายามให้เกิดความคิดเชิงบวกขึ้นน้ัน จะ
เห็นได้ว่าความพยายามต้องเกิดขึ้นภายในจิตใจของคนจึงจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนและ
เปลี่ยนให้เป็นคนมีความคิดเชิงบวกขึ้นได้สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ ๔.๕  ความคิดเชิงบวกที่เป็นความพยายาม : คุณค่าและการเสริมสร้าง 
 

ลําดับ รายชื่อ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระราชธรรมนิ เทศ  (พระ
พยอม กลฺยาโณ) 

 มนุษย์สามารถล่วงความทุกข์ได้ด้วยความเพียร 
 ความพยายามหรือวิริยะที่ประเสริฐคือวิริยะอยากจะดับ
ทุกข์ 

 คุณค่าของความพยายามของความคิดบวกทําให้เกิด
ความสําเร็จและพ้นจากความทุกข์ 

 การเสริมสร้างความพยายามโดยการอยู่ใกล้คนที่มีความ
เพียรเพ่ือสร้างแรงกระตุ้น สร้างโอกาสพัฒนาตนให้มี
ความก้าวหน้าในชีวิต 

๒ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สม
จินต์ สมฺมาปญฺโญ)  

 การพยายามสร้างความคิดดีไปสู่จิตเป็นการสร้าง
ความคิดเชิงบวก 

 การสร้างแรงจูงใจให้จิตเป็นกุศลด้วยการสร้างความคิด
บวกในระดับพ้ืนฐานของจิตก่อน 

 การพยายามเสริมสร้างความคิดบวกด้วยการฝึกฝน 
อบรม กล่อมเกลาจิตด้วยหลักธรรมอยู่เสมอ 

 คุณค่าทางความคิดบวกด้วยการทําให้จิตคิดกุศลเพ่ิมขึ้น
และลดอกุศลให้เบาบางลง 
 

                                           
 ๑๔๖สัมภาษณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประธานสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง, ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา, สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๔๗สัมภาษณ์ ดร.ณัชร สยามวาลา, วิทยากร นักคิด นักเขียน ด้านการพัฒนาจิตใจและสมอง, ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



 
 

๑๙๓ 

๓ พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม 
สญฺญโต )  

 วิริยะคือความพยายามท่ีทําให้เกิดพลัง เป็นความเพียร
และความกล้าหาญทางด้านจริยธรรม 

 คุณค่าของความพยายามด้วยการป้องกันปัญหา ขจัด
ปัญหา พยายามพัฒนาและพยายามรักษาในสิ่งที่ถูกต้อง 

 การเสริมสร้างความพยายามคือต้องมีอุดมการณ์ มี
วิสัยทัศน์เห็นเป้าหมายและประโยชน์สูงสุด 

๔ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธ์ิ) 

 ความคิดบวกเป็นพลังด้านบวกให้เกิดความพยายาม 
 ปัญหาต่าง ๆ ล่วงพ้นไปได้ด้วยความพยายาม 
 เมื่อมีความทุกข์ก็จะมีความพยายามที่จะหาทางพ้นทุกข ์

๕ แม่ชีไพเราะ ทิพยทัศน์  ความพยายามทางบวกเป็นการทําให้ทาน ศีล ภาวนา
เข้ามาสู่ชีวิต 

 ความพยายามเรียนรู้ ในเรื่องของทานและศีลเป็น
พ้ืนฐานของชีวิตทําให้จิตพัฒนา 

 อาศรมมาตาเกิดขึ้นด้วยอํานาจธรรมที่เกิดจากศรัทธา 
๖ ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ  ความพยายามเกิดมาจากการสะสมบารมีหรือการสะสม

กรรมมาจากอดีต 
 ความพยายามเป็นสมบัติประจําตัวของแต่ละคน 
 เมื่อถึงเวลาอันสมควร ความพยายามหรือวิริยะก็จะ
เกิดขึ้นตามกรรมหรือบารมีที่สะสมมา 

๗. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  ความคิดบวกในโลกตะวันตกเกิดมาจากความต้องการท่ี
จะประสบความสําเร็จ 

 ความสุขของคนไม่ได้เกิดมาจากความสําเร็จเพราะ
ความสําเร็จเป็นการเพ่ิมความเครียด วิตก กังวลในจิต 

 ตราบใดที่คนยังมีความต้องการก็จะทําให้เกิดความทุกข์
เรื่อยไป 

 การปล่อยวางจะทําให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงและ
ความสําเร็จจะว่ิงเข้ามาหาเอง 

๘. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร  อกุศลมูลเป็นแม่เหล็กชักจูงความคิดให้ไปทางลบ 
 วิธีเสริมสร้างคือฝึกให้จิตสลัดและลดกิเลสตัวที่ง่าย 
 พยายามฝึกจิตอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือละกิเลสตัวอ่ืนต่อไป 

๙. ดร.ณัชร สยามวาลา  ความพยายามหรือวิริยะเป็นรากฐานของศรัทธาที่
ถูกต้องของความคิดเชิงบวก 

 ความพยายามทําให้ชีวิตมีคุณค่า พัฒนาให้มีความเจริญ 



 
 

๑๙๔ 

 การฝึกฝนเจริญสติภาวนาจะเสริมสร้างความคิดเชิงบวก
ให้เกิดขึ้น 

 
๔.๗.๕ ท่านคิดว่า ความคิดบวกที่เป็นความตั้งใจเป็นอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร และ
สามารถเสริมสร้างขึ้นได้อย่างไร?   

 ในประเด็นเก่ียวกับความคิดบวกที่เป็นความต้ังใจหรือการมีสติ ความมีคุณค่าและการ
สามารถเสริมสร้างความต้ังใจหรือสติทางความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้นน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์
ความคิดเห็นไว้ดังน้ี 
 พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) ให้ความเห็นว่า หลักพุทธธรรมสอนให้รู้ว่าคน
มีสติย่อมมีความเจริญ การดําเนินชีวิตแบบขาดสติทําให้ไม่สามารถพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าได้ การ
ไม่สบความสําเร็จในหน้าที่การงานก็เพราะทํางานแบบไม่มีสติ เพราะฉะนั้นการทําให้สติสมบูรณ์จึง
ต้องเกิดจากความต้ังใจในการคิดบวก การเจริญสติด้วยอานาปานสติหรือการปฏิบัติธรรมแบบอ่ืนก็
เป็นการสะสมสติเพ่ือก้ันบาปในตนเองให้พ้นจากความทุกข์๑๔๘ 

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ให้ความเห็นว่า ความต้ังใจ ความต้ังมั่น
เกิดจากการมีสติให้เกิดการย้ังคิด ทบทวน หรือระลึกได้ก่อน ซึ่งต้องใช้คู่กับคําว่าสัมปชัญญะ เมื่อเวลา
เกิดสิ่งไม่ดีก็ต้องมีสติเพ่ือระลึกได้ก่อนว่าสิ่งน้ันไม่ดีเป็นอกุศล และต้องมีสัมปชัญญะทําให้ไม่เกิดความ
หลงผิดคิดว่าสิ่งน้ันเป็นสิ่งดีหรือกุศล จึงต้องอาศัยความรู้เพ่ือให้เห็นได้ว่าสิ่งน้ันถูกและสามารถเห็นถูก
ได้ตามความเป็นจริง สติจึงเป็นพ้ืนฐานให้เกิดความต้ังใจให้สามารถระลึกเพ่ือเป็นไปในทางดี ทางบวก
และเป็นกุศล สติจึงเกิดร่วมกับจิตที่ดีงามทุกประเภทเพ่ือสร้างคุณค่าให้เกิดกับความคิดให้เป็นไปใน
ทางบวก การบริหารจัดการจิต การพัฒนาจิตหรือการเสริมสร้างความคิดบวกของตนเองให้มีความต้ัง
มั่น มีสติก็ต้องอาศัยการฝึกฝนจิตให้เป็นกุศลอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือสร้างพลังบวกให้แก่ชีวิตตนเอง๑๔๙ 

พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม สญฺญโต) ให้ความเห็นว่า ความต้ังใจจริงจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อเห็นว่าเป็นไปได้จริง การเสริมสร้างให้เกิดความต้ังใจจึงต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น การทําให้
สังคมสงบสุขก็ต้องเกิดจากสมาชิกในสังคมมีความต้ังใจจะปฏิบัติตามข้อกําหนดของการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการรักษาศีล ๕ จิตของสังคมจะเป็นความดี ความบริสุทธ์ิที่ทุกคนไว้วางใจกันและกัน เป็น
สังคมแห่งการพ่ึงพาอาศัย ไม่ระแวงเบียดเบียนกันและกัน เป็นสังคมแห่งการพูดความจริง รักษาความ
เป็นมนุษย์ที่มีพ้ืนฐานแห่งความต้ังใจที่จะสร้างสังคมแห่งความสงบสุขจากรากฐานคือจิตใจ๑๕๐ 

                                           
 ๑๔๘สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ), เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๒๕๖๑. 
 ๑๔๙สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑. 
 ๑๕๐สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม สญฺญโต ), ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑. 



 
 

๑๙๕ 

 พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า ความคิดบวกที่เกิดมาจากปัญญาจะ
สร้างสติให้เกิดก่อน โดยปกติมนุษย์จะถูกสอนให้คิดด้านลบเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้ตนเอง 
ธรรมชาติของคนจึงมีความรู้สึกไวต่อสิ่งที่ผิดปกติในเชิงลบ หากมีความคิดบวกก็จะมีสติคอยระงับ
ยับย้ังความรู้สึกที่ไวต่อสิ่งผิดปกติด้านลบน้ัน๑๕๑ 
 แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ให้ความเห็นว่า ความต้ังใจหรือสติต้องเร่ิมที่ตัวเรา เช่นการให้
ทานต้องมีสติเกิดขึ้นว่าเราจะทําอะไรกับใครก่อนที่จะมาให้กับตนเอง ต่ีนเช้ามาต้องใส่บาตรก่อน เป็น
ต้น เราจะมีความต้ังใจและคิดว่าเราจะทําอะไรให้ใครและทําจนเป็นปกตินิสัย จะเกิดเป็นความต้ังใจ
อย่างเคยชินจนไม่มีความคิดเพราะทําโดยอัตโนมัติ๑๕๒ 

ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ ให้ความเห็นว่า สามารถแยกได้เป็น ๒ ส่วนคือ เป้าหมายและ
ความต้ังใจ เป้าหมายจะมาจากภายนอกส่วนความต้ังใจเกิดจากภายในของตัวเราเอง เพราะความ
ต้ังใจเป็นเรื่องของปัญญาโดยมีจุดกําเนิดหรือมีมรดกที่ติดตัวมาจากความพยายาม ความต้ังใจที่มาจาก
ปัญญาจะสามารถบริหารจัดการกับทรัพยากรท่ีติดตัวมาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร จะทําอย่างไรจึง
จะเกิดประโยชน์กับตนมากที่สุด คุณค่าของความต้ังใจจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของตนเองที่มีมาแต่
กําเนิดที่ประกอบไปด้วยพรสวรรค์ พรแสวงและโอกาส เพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นการเสริมสร้างให้
เกิดความต้ังใจของคน๑๕๓ 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ให้ความเห็นว่า ปัญหาของการที่เราตั้งใจก็เหมือนกับการที่
เรามีความต้องการท่ีจะประสบความสําเร็จ แต่ในความเป็นจริงคนเราไม่ได้ความสําเร็จตลอดเวลา
เพราะไม่ว่าจะทําอะไรก็ยังมีปัญหาตลอด จึงทําให้เกิดความผิดหวังและก็สร้างความทุกข์ให้กับเรา ไม่
ว่าจะประสบความสําเร็จ ร่ํารวย มีช่ือเสียง มียศถาบรรดาศักด์ิย่ิงเป็นการเพ่ิมกิเลสให้มากย่ิงขึ้นความ
ทุกข์ก็จะตามมา พระพุทธเจ้าจึงทรงละทิ้งทุกอย่างจึงทําให้เกิดความสงบมีความสุขที่แท้จริง สุดท้าย
แล้วจึงต้องปล่อยวางทุกอย่างจึงจะพบความสุขที่แท้จริง๑๕๔ 

ดร.ณัชร สยามวาลา ให้ความเห็นว่า ความตระหนักรู้ ความระลึกรู้ ความไม่ประมาทหรือ
สติเป็นรากฐานให้เกิดความคิดเชิงบวก สติคอยเตือนให้ระลึกรู้ไม่ประมาททําให้ชีวิตมีการพัฒนาเพ่ิม
คุณค่าในตนเอง จิตที่ฝึกฝนจนเกิดสติในทุกขณะจะสามารถเสริมสร้างความคิดเชิงบวก๑๕๕ 

น.ส.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ ให้ความเห็นว่า ตอนท่ีเกิดเหตุการณ์ในครั้งน้ันเรามีสติ
สามารถจําเหตุการณ์ได้ทุกอย่าง และคิดว่าโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู่ ทําให้เปลี่ยนมุมมองที่เคยมีด้าน
เดียวให้สามารถมองและเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง๑๕๖ 

                                           
 ๑๕๑สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๕๒สัมภาษณ์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์, อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

๑๕๓ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ, สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, ผู้บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
ปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

๑๕๔สัมภาษณ์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส, มูลนิธิสัตยาไส, ๙๙ หมู่ ๒ 
ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี, ๓ เมษายน ๒๕๖๑. 
 ๑๕๕สัมภาษณ์ ดร.ณัชร สยามวาลา, วิทยากร นักคิด นักเขียน ด้านการพัฒนาจิตใจและสมอง, ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



 
 

๑๙๖ 

 ดังน้ัน จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเก่ียวกับความคิดบวกที่เป็นความต้ังใจ
หรือการมีสติ ความมีคุณค่าและการสามารถเสริมสร้างความต้ังใจหรือสติทางความคิดเชิงบวกให้
เกิดขึ้นน้ัน จะเห็นได้ว่าเมื่อนําหลักพุทธธรรมที่ทําให้เกิดสติมาใช้ในการฝึกฝนปฏิบัติจะสามารถ
ควบคุมจิตให้เกิดความย้ังคิดหรือการระลึกได้ก่อนตัดสินใจ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ ๔.๖  ความคิดบวกที่เป็นความต้ังใจ : คุณค่าและการเสริมสร้าง 
 

ลําดับ รายชื่อ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระราชธรรมนิ เทศ  (พระ
พยอม กลฺยาโณ) 

 หลักพุทธธรรมสอนให้รู้ว่าคนมีสติย่อมมีความเจริญ 
 การทําให้สติสมบูรณ์เกิดจากความต้ังใจในการคิดบวก 
 การเจริญสติด้วยอานาปานสติหรือการปฏิบัติธรรมเป็น
การสะสมสติเพ่ือทําให้ตนเองพ้นทุกข์ 

๒ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สม
จินต์ สมฺมาปญฺโญ)  

 ความต้ังมั่น ความต้ังใจเกิดจากการมีสติในการย้ังคิด 
ทบทวนหรือระลึกได้ 

 สติทําให้ย้ังคิด ในขณะที่สัมปชัญญะทําให้ไม่หลงผิด จึง
ต้องใช้คู่กัน 

 สติเป็นพ้ืนฐานทําให้เกิดความต้ังใจ ระลึกได้เพ่ือเป็นไป
ในทางที่ดี ทางบวกและเป็นกุศล 

 สติเกิดจากจิตที่ดีงามเป็นการสร้างคุณค่าให้กับความคิด
เป็นไปในทางบวก 

๓ พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม 
สญฺญโต )  

 ความต้ังใจจริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าสิ่งน้ันเป็นไป
ได้จริง 

 การเสริมสร้างให้เกิดความต้ังใจก็ต้องสร้างแรงจูงใจให้
เกิดขึ้น 

 คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีพ้ืนฐานแห่งความต้ังใจที่ดี
จะสร้างสังคมแห่งความสงบสุขจากรากฐานของจิตใจ 

๔ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธ์ิ) 

 ความคิดบวกจะสร้างสติให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาที่พิจารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 

 มนุษย์มีความคิดที่ไวต่อสิ่งผิดปกติในเชิงลบ  
 ความคิดบวกที่เป็นสติจะระงับยับย้ังความรู้สึกในเชิงลบ 

 

                                                                                                                         
๑๕๖สัมภาษณ์ นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ, “น้องธันย์ สาวน้อยคิดบวก”, รางวัล เยาวชนต้นแบบ 

ด้านคิดบวก, ครอบครัวร่มเย็น, 1 runner up Miss wheelchair2013, ๕ เมษายน ๒๕๖๑. 



 
 

๑๙๗ 

๕ แม่ชีไพเราะ ทิพยทัศน์  ความต้ังใจหรือสติต้องเร่ิมที่ตัวเรา 
 ความต้ังใจที่คิดว่าจะทําอะไรให้ใคร ให้ฝึกทําจนเป็น
ปกตินิสัย  

 สร้างเป็นความเคยชินจนไม่มีความคิดเพราะทําโดย
อัตโนมัติ 

๖ ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ  ความต้ังใจเกิดจากภายในตัวตนในขณะที่เป้าหมายเกิด
จากภายนอกตัวตน 

 ความต้ังใจเป็นเรื่องของปัญญาที่มีติดตัวมากจากความ
พยายาม 

 ปัญญาจะทําให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีให้
เกิดประโยชน์กับตน 

 คุณค่าของความตั้งใจจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของตน
ได้ 

๗. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  ปัญหาของความต้ังใจเหมือนกับการที่ เรามีความ
ต้องการจะประสบความสําเร็จ 

 ในความเป็นจริงคนเราไม่ได้ประสบความสําเร็จตลอดจึง
ทําให้เกิดความผิดหวังซึ่งเป็นความทุกข์ในใจ 

 ความสําเร็จ ร่ํารวย ช่ือเสียงและยศถาบรรดาศักด์ิเป็น
การเพ่ิมความทุกข์ (กิเลส) ให้มากย่ิงขึ้น 

 การปล่อยวางจึงทําให้เกิดความสงบสุขอย่างแท้จริง 

๘. ดร.ณัชร สยามวาลา  ความตระหนักรู้ ความระลึกรู้ ความไม่ประมาทหรือสติ
เป็นรากฐานให้เกิดความคิดเชิงบวก  

 ชีวิตสามารถพัฒนาเพ่ิมคุณค่าได้เพราะสติทําให้ระลึกรู้
ไม่ประมาท 

 จิตที่ฝึกฝนจนเกิดสติในทุกขณะจะเสริมสร้างความคิด
เชิงบวก 

๙. น .ส .ณิชชารี ย์ เป็นเอกชนะ
ศักด์ิ 

 การมีสติทําให้เราสามารถจําเหตุการณ์ทุกอย่างได้ 
 สติทําให้เกิดความคิดบวกว่าอย่างน้อยก็ยังมีชีวิต 
 ความคิดบวกทําให้เปลี่ยนมุมมองด้านเดียวให้เป็น
มองเห็นและเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็น
จริง 

 
 



 
 

๑๙๘ 

๔.๗.๖ ท่านคิดว่า ความคิดบวกที่เป็นความมุ่งม่ันเป็นอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร และ
สามารถเสริมสร้างขึ้นได้อย่างไร?  

 ในประเด็นเก่ียวกับความคิดบวกที่เป็นความมุ่งมั่นหรือสมาธิ ความมีคุณค่าและการ
สามารถเสริมสร้างสมาธิในความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้นน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นไว้
ดังน้ี 
 พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) ให้ความเห็นว่า ความมุ่งมั่นหรือความแน่วแน่
เป็นฐานของความคิดเชิงบวกเพราะเป็นฐานให้เกิดสติและปัญญา สมาธิเกิดจากจิตที่มีความน่ิงสงบจน
มองเห็นสิ่งที่ลึกซึ้ง การหมั่นฝึกจิตให้เป็นสมาธิเพ่ือทําให้จิตโน้มเอียงไปในทางสงบจะทําให้เกิดปัญญา 
คนที่มีความมุ่งมั่นเชิงบวกจะทําให้บรรยากาศรอบ ๆ ตัวมีแต่ความสุข คนที่อยู่ใกล้ก็จะมีความสุข
พร้อมทั้งสรรเสริญช่ืนชมมากกว่าคนไม่ได้ฝึกปฏิบัติ 
 คุณค่าของความคิดบวกที่เป็นความมุ่งมั่นคือความบริสุทธ์ิ เมื่อจิตมีความบริสุทธ์ิจะ
สามารถซึมซับทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วเพราะเกิดปัญญา เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิจะทําให้กิเลสไม่เข้ามา
รบกวนจิตให้เศร้าหมอง การตัดสินใจก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบนพ้ืนฐานของความคิดบวก 
 การเสริมสร้างความมุ่งมั่นหรือสมาธิในการคิดบวกต้องเกิดจากการฝึกฝนจิต พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสไว้ว่า “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ถ้ามนุษย์ใดชอบการฝึกฝน มนุษย์น้ันย่อมประเสริญ เจริญได้” 
ไม่มีอะไรทําให้มนุษย์ประเสริฐได้เท่ากับการฝึกจิต เพราะฉะนั้นการฝึกฝนจิตด้วยความมุ่งมั่นจึงเป็น
การเสริมสร้างสมาธิน่ันเอง๑๕๗ 

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ให้ความเห็นว่า ความมุ่งมั่นน้ันเกิดจาก
การท่ีจิตมีสมาธิจดจ่อที่จะคิดสิ่งใดสิ่งหน่ึง การฝึกให้จิตมีสมาธิก็เพ่ือสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นจิต สมาธิ
ของจิตที่ดีก็จะสร้างความคิดที่ดีให้เกิดขึ้น ใช้ปัญญาไปในทางที่ดีเป็นสัมมาสมาธิ ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง สร้างความมุ่งมั่นให้เกิดเป็นความคิดบวก สร้างคุณค่าเชิงบวกให้กับชีวิต การ
บริหารจัดการจิต การพัฒนาจิตหรือการเสริมสร้างความคิดบวกของตนเองให้มีความมุ่งมั่น เป็นสมาธิ
ทําให้เกิดปัญญาในทางบวกก็ต้องมั่นฝึกฝนจิตให้เกิดสมาธิด้วยการปฏิบัติธรรม เมื่อจิตเป็นสมาธิเกิด
ปัญญาเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง จิตก็จะคิดแต่ในสิ่งที่ดีไปในทางบวกเป็นการเสริมสร้างคุณค่า
ของชีวิตให้คิดบวกอย่างย่ังยืน๑๕๘ 

พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม สญฺญโต ) ให้ความเห็นว่า การเสริมสร้างพัฒนาให้เกิด
ความมุ่งมั่นก็ต้องสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้น เป็นความแน่นอนว่าใครทําดีก็ต้องได้ดีใครทําช่ัวก็ต้อง
ได้รับผลของการทําช่ัวน้ัน ฉะน้ันการสร้างแรงจูงใจเป็นการเสริมสร้างความมุ่งมั่นในทางบวกให้เกิด

                                           
 ๑๕๗สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ), เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๒๕๖๑. 
 ๑๕๘ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑. 



 
 

๑๙๙ 

ขึ้นกับใจ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความยุติธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติ ใครทําตามกรอบก็จะ
ได้รับผลตามที่มุ่งมั่นต้ังใจไว้๑๕๙ 
 พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า มนุษย์มีวิวัฒนาการที่ถูกสะสมมาให้
คิดลบจึงสร้างปัญหาทางความคิดให้เกิดขึ้น การฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างนิสัยเกิดความมุ่งมั่นให้มองบวก
เป็นสิ่งที่ควรทํา มนุษย์สามารถวิจารณ์คนอ่ืนได้อย่างสบายแต่ไม่สามารถช่ืนชมความดีคนดีอ่ืนได้ 
ดังน้ันต้องฝึกสมาธิให้มองคนอ่ืนในมุมมองด้วย๑๖๐ 
 แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ให้ความเห็นว่า การปฏิบัติธรรมจะทําให้เกิดสมาธิหรือความ
มุ่งมั่น คนเข้าใจผิดคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องแยกตัวเองเข้าไปสู่ในป่า ซึ่งการปฏิบัติธรรมต้องอยู่ต้ังแต่
เช้าจนกระทั่งเข้านอน คนที่มีความมุ่งมั่น มีสมาธิ มีธรรมะจะไม่สนใจโลกแห่งโลกาภิวัตน์ เพราะ
ปาฏิหาริย์แห่งธรรมทําให้ชีวิตสะดวก รวดเร็วเหมือนจับวาง๑๖๑ 

ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ ให้ความเห็นว่า ความมุ่งมั่นเป็นเรื่องของเป้าหมายซึ่งอยู่
ภายนอกตัวเรา เป็นเรื่องของปัญญาที่เรียกว่าใช้ปัญญามากก็มีความมุ่งมั่นมาก ใช้ปัญญาน้อยก็มีความ
มุ่งมั่นน้อย หากไม่ใช้เลยก็ไม่มีความมุ่งมั่นเลย เพราะฉะน้ันความมุ่งมั่นเป็นระดับของความต้ังใจว่าถ้า
มุ่งมั่นมากก็มีความต้ังใจมาก เป็นต้น๑๖๒ 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ฮาร์วาร์ดก็
สอนให้คนมีกิเลสเพราะมีเป้าหมายอย่างเดียวคือต้องการประสบความสําเร็จ ซึ่งความต้องการประสบ
ความสําเร็จน้ันไม่ได้สร้างความสุขให้เกิดขึ้น เพราะเขาก็จะมีเป้าหมายไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ฉะน้ันในชีวิตเราควรทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วเราก็ต้องปล่อยวาง อย่า
ไปหวังหรือคิดว่าจะได้อะไรตอบแทนเพราะมันคือกิเลส พระพุทธศาสนาสอนในเรื่องความจริงซึ่งเป็น
สิ่งที่นําไปสอน ไปบรรยายให้คนทั่วโลกรู้ให้ยอมรับตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องไปบอกว่าน่ีคือพุทธ
ศาสนา๑๖๓ 

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร ให้ความเห็นว่า การสร้างความคิดบวกต้องสร้างจิตให้มีความมุ่งมั่น 
จิตที่ท้อจะทําให้ไม่ประสบผลสําเร็จ การเสริมสร้างความคิดบวกต้องทําที่จิตวิญญาณ สร้างความ

                                           
 ๑๕๙สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม สญฺญโต ), ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๖๐สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๖๑สัมภาษณ์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์, อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

๑๖๒ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ, สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, ผู้บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
ปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

๑๖๓สัมภาษณ์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส, มูลนิธิสัตยาไส, ๙๙ หมู่ ๒ 
ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี, ๓ เมษายน ๒๕๖๑. 



 
 

๒๐๐ 

มุ่งมั่นให้จิตเคยชินแต่ความคิดที่เป็นกุศล เพ่ือพัฒนาจิตให้เข้าใจโลกแห่งโลกุตระและลดโลกแห่ง
โลกิยะลง๑๖๔ 

ดร.ณัชร สยามวาลา ให้ความเห็นว่า สมาธิที่มีความมุ่งมั่น ความแน่วแน่ เกิดจากพ้ืนฐาน
ของจิตที่มีความคิดเชิงบวก คุณค่าของความมุ่งมั่นจากความคิดเชิงบวกจะพัฒนาความเจริญให้ชีวิต 
สมาธิที่เกิดจากการฝึกฝนจิตภาวนาจะสร้างปัญญาอย่างย่ังยืน๑๖๕ 

น.ส.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ ให้ความเห็นว่า กระบวนการปลูกฝังการเรียนรู้มาต้ังแต่
ต้นในครอบครัวสร้างนิสัยความคิดบวกให้เกิดขึ้น เพราะทําให้ยอมรับได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นและสามารถใช้
ชีวิตอย่างปกติตามแบบที่เป็น ดําเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะความคิดที่ยอมรับในผลที่
เกิดขึ้นตามความเป็นจริง๑๖๖ 
 ดังน้ัน จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเก่ียวกับความคิดบวกที่เป็นความมุ่งมั่น
หรือสมาธิ ความมีคุณค่าและการสามารถเสริมสร้างสมาธิในความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้นน้ัน จะเห็นได้
ว่าสมาธิต้องเกิดจากการปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงจังจะสามารถสร้างความคิดเชิงบวกให้เกิดใน
จิตใจได้ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ ๔.๗  ความคิดเชิงบวกที่เป็นความมุ่งม่ัน : คุณค่าและการเสริมสร้าง 
 

ลําดับ รายชื่อ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระราชธรรมนิ เทศ  (พระ
พยอม กลฺยาโณ) 

 ความมุ่งมั่นเป็นฐานของความคิดเชิงบวกเพราะเป็นฐาน
ให้เกิดสติและปัญญา 

 การหมั่นฝึกจิตให้เป็นสมาธิเพ่ือทําให้จิตโน้มเอียงไป
ในทางสงบจะทําให้เกิดปัญญา 

 คุณค่าของความคิดบวกที่เกิดจากความมุ่งมั่นคือความ
บริสุทธ์ิของจิตที่เกิดปัญญา 

 การฝึกฝนจิตด้วยความมุ่งมั่นจึงเป็นการเสริมสร้างสมาธิ 

๒ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สม
จินต์ สมฺมาปญฺโญ)  

 ความมุ่งมั่นเกิดจากจิตที่มีสมาธิจดจ่อคิดในสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
 การฝึกให้จิตมีสมาธิเป็นการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับจิต 
 จิตที่ดีจะสร้างปัญญาที่ดีเป็นสัมมาสมาธิ 
 การฝึกฝนจิตให้เกิดสมาธิด้วยการมุ่งมั่นปฏิบัติธรรม 

                                           
 ๑๖๔สัมภาษณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประธานสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง, ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา, สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๖๕สัมภาษณ์ ดร.ณัชร สยามวาลา, วิทยากร นักคิด นักเขียน ด้านการพัฒนาจิตใจและสมอง, ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑.  

๑๖๖สัมภาษณ์ นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ, “น้องธันย์ สาวน้อยคิดบวก”, รางวัล เยาวชนต้นแบบ 
ด้านคิดบวก, ครอบครัวร่มเย็น, 1 runner up Miss wheelchair2013, ๕ เมษายน ๒๕๖๑. 



 
 

๒๐๑ 

 จิตที่เป็นสมาธิจะเกิดปัญญาที่เห็นทุกอย่างตามความ
เป็นจริง ทําให้เกิดความคิดบวกและสร้างคุณค่าให้ชีวิต 

๓ พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม 
สญฺญโต )  

 ความยุติธรรมจะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาให้เกิดความ
มุ่งมั่น 

 สภาพแวดล้อมที่มีความยุติธรรมจะเสริมสร้างความ
มุ่งมั่นในทางบวกให้เกิดขึ้นกับใจ 

 การสร้างคุณค่าของความคิดเชิงบวกต้องทําให้ว่าใครทํา
ดีก็ต้องได้ดีใครทําช่ัวก็ต้องได้รับผลของการทําช่ัว 

๔ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธ์ิ) 

 มนุษย์มีวิวัฒนาการที่ถูกสะสมมาให้คิดลบจึงสร้าง
ปัญหาทางความคิด 

 การฝึกปฏิบัติจะสร้างนิสัยให้มีความมุ่งมั่นในเชิงบวก 
 สมาธิที่ฝึกอย่างถูกต้องจะสร้างความคิดบวกให้มองบวก
ในมุมที่มีปัญหา 

๕ แม่ชีไพเราะ ทิพยทัศน์  การปฏิบัติธรรมจะทําให้เกิดสมาธิหรือความมุ่งมั่น 
 เป็นการปฏิบัติต้ังแต่เช้าจนกระทั่งเข้านอน ไม่ใช่การเข้า
ไปอยู่ในป่า 

 คนที่มีความมุ่งมั่น มีสมาธิ มีธรรมะจะไม่สนใจโลกแห่ง
โลกาภิวัตน์  

 ปาฏิหาริย์แห่งธรรมทําให้ชีวิตสะดวก รวดเร็วเหมือนจับ
วาง 

๖ ศาตราจารย์กีรติ บุญเจือ  ความมุ่งมั่นเป็นเรื่องของเป้าหมายซึ่งอยู่ภายนอก 
 ปัญญามากก็ทําให้เกิดความมุ่งมั่นมาก ปัญญาน้อย
ความมุ่งมั่นก็น้อย 

 ความมุ่งมั่นเป็นระดับความต้ังใจที่มีมากน้อยของแต่ละ
คน 

๗. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  เป้าหมายของการประสบความสําเร็จคือกิเลส 
 การประสบความสําเร็จเป็นความทุกข์เพราะเป้าหมาย
เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จึงไม่ได้สร้างความสุข 

 ความสุขคือการไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่เป็นการยอมรับ
ความจริงที่เกิดขึ้น 

 ควรทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องปล่อยวางให้เกิด
ความสุขที่แท้จริง 
 



 
 

๒๐๒ 

๘. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร  การสร้างความคิดบวกต้องสร้างจิตให้มีความมุ่งมั่นหรือ
สมาธิ  

 การเสริมสร้างความคิดบวกต้องทําที่จิตวิญญาณ 
 จิตที่เกิดจากความคิดบวกเป็นกุศลใช่พัฒนาจิตให้เข้าใจ
โลกแห่งโลกุตระและลดโลกแห่งโลกิยะ 

๙. ดร.ณัชร สยามวาลา  สมาธิที่มีความมุ่งมั่น ความแน่วแน่ เกิดจากพ้ืนฐานของ
จิตที่มีความคิดเชิงบวก  

 คุณค่าของความมุ่งมั่นจากความคิดเชิงบวกจะพัฒนา
ความเจริญให้ชีวิต  

 สมาธิที่เกิดจากการฝึกฝนจิตภาวนาจะสร้างปัญญาอย่าง
ย่ังยืน 

๑๐. น .ส .ณิชชารี ย์ เป็นเอกชนะ
ศักด์ิ 

 กระบวนการปลูกฝังการเรียนรู้จากครอบครัวเป็นการ
สร้างนิสัยเรื่องคิดบวก 

 การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติ
ตามแบบที่เป็นคือการคิดบวก 

 ความคิดที่ยอมรับในผลที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเป็น
ความสุขที่เกิดจากการคิดบวก 

 
๔.๗.๗ ท่านคิดว่า ความคิดบวกที่เป็นการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร และ
สามารถเสริมสร้างขึ้นได้อย่างไร?  

 ในประเด็นเก่ียวกับความคิดบวกที่เป็นการแก้ปัญหาหรือปัญญา ความมีคุณค่าและการ
สามารถเสริมสร้างปัญญาในความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นไว้
ดังน้ี 
 พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) ให้ความเห็นว่า ความรอบรู้จะเกิดขึ้นได้
เพราะเป็นคนใช้หูและตาให้เกิดประโยชน์ทางปัญญา เป็นการสร้างภาพบวกในเชิงฉลาดปราชญ์เปรื่อง
ให้กับความคิดของตน การพิจารณาใคร่ครวญวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลตามความเป็นจริงก็จะสามารถ
หาทางแก้ปัญหาได้ ความคิดบวกจึงเป็นหนทางในการแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน 
 แสงสว่างในโลกน้ีไม่มีอะไรเทียบได้กับปัญญา ปัญญาเป็นอาภรณ์หรือเคร่ืองประดับที่ล้ําค่า 
เมื่อมีปัญญาก็เหมือนมีปีกเป็นการสร้างคุณค่าให้กับชีวิต ปัญญาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตด้วย
ความคิดบวกที่จะละบาปเพ่ือพบความสุขแบบยั่งยืน 
 การเสริมสร้างให้มีความคิดบวกในการแก้ปัญหาก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้ การใฝ่หาความรู้ 
การศึกษาเพ่ือเก็บเก่ียวผลประโยชน์ทางปัญญา การเลือกคบบัณฑิตก็ทําให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง



 
 

๒๐๓ 

เพราะทําให้มีโอกาสได้เป็นบัณฑิตสามารถใช้ปัญญาแก้ปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มี
ปัญญาที่เกิดจากความคิดบวก๑๖๗ 

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ให้ความเห็นว่า ทางพระพุทธศาสนา
แบ่งเป็นปัญญาเป็น ๒ นัยยะ คือ (๑) ปัญญาในเรื่องการหาเลี้ยงชีพให้ยึดหลักปาริหาริกะปัญญาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ (๒) ปัญญาในวิปัสสนากรรมฐาน หมายถึงความรู้ความเข้าในชีวิต รู้และเข้าใจ
ในขันธ์ ๕ เข้าใจความจริงของวัฏฏะแห่งปฏิจจสมุปบาทและกฎธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์ซึ่งไม่มีใคร
หลีกหนีได้ การแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญาน้ันต้องสร้างปัญญาให้เกิดโดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
เมื่อปัญญาเกิดแล้วทุกปัญหาก็สามารถแก้ได้ ในขณะที่ปัญญาทางด้านการเลี้ยงชีพต้องฝึกฝนตนด้วย
หลักไตรสิกขานํามาเป็นหลักในการปฏิบัติเพ่ือสร้างความคิดเชิงบวกอย่างย่ังยืน๑๖๘ 

พระธรรมกิตติเมธี ดร. (เกษม สญฺญโต ) ให้ความเห็นว่า การคิดบวกจะทําให้มีความสุข
จากความสุจริตยุติธรรมของมาตรฐานทางสังคมที่ดี พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระวินัยแก่พระภิกษุ
สงฆ์ถือปฏิบัตินับได้ว่าเป็นการตรากฎหมายฉบับแรกในโลก หากสังคมร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์คน
ในสังคมให้มีพ้ืนฐานแห่งจิตที่มีคุณธรรมเป็นข้อปฏิบัติ จะทําให้สังคมประกอบไปด้วยคนที่มีความขยัน
มั่นเพียร รู้จักความสันโดษด้วยการแสวงหาท่ีเหมาะสมแก่ตน รู้จักภาวะของตนเองและภาวะทาง
เศรษฐกิจสังคม มีสติปฏิบัติตามกรอบของกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ก่อให้เกิดความเรียบร้อยในสังคมและ
สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้น เป็นสังคมแห่งปัญญา สามารถเป็นตัวอย่างของสังคมโลกได้๑๖๙  

 พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า ความคิดบวกที่มีศรัทธาจะสร้างปัญญา
ให้สามารถใคร่ครวญและพิจารณาอย่างรอบคอบ บางครั้งอาจต้องมองในเชิงลบและต้ังคําถามเพ่ือ
หาทางออกของปัญหาต่าง ๆ จึงต้องมีปัญญารู้เท่าทันความคิดเพ่ือสร้างสติให้คอยทักท้วงความคิดว่า
สิ่งน้ันถูกต้องเป็นความจริงหรือไม่๑๗๐ 
 แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ให้ความเห็นว่า ภาวนา แปลว่าความเจริญ ก้าวหน้า กุศล มี
ความสุขที่เกิดจากปัญญา ต้องสอนให้คนมีปัญญารู้ว่าการให้ทานแก่ผู้มีศีลได้อานิสงส์มากกว่าปกติให้รู้
ว่าหลักการของพระพุทธศาสนาไม่เคยเปลี่ยน ปรมัติถสัจจะไม่ขึ้นกับความดีหรือความช่ัวของโลก ไม่
ขึ้นกับการพัฒนาโลกเพราะปรมัติถสัจจะเป็นความจริงเสมอ หากเราทําให้คนมีปัญญาเข้าใจแบบน้ี
ธรรมะก็จะมีพลังทางบวกเกิดขึ้น เป็นการให้ทานปัญญาด้วยมืออันประเสริฐ๑๗๑ 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ให้ความเห็นว่า ทุกคนเกิดมาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเราจึง
ควรทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เมื่อทุกคนมีปัญหามีความทุกข์เข้ามาหาจึงจําเป็นต้องช่วยเหลือด้วยการ

                                           
 ๑๖๗สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ), เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๒๕๖๑. 
 ๑๖๘ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑. 
 ๑๖๙สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติเมธีดร. (เกษม สญฺญโต ), ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ
ไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๗๐สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๗๑สัมภาษณ์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์, อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑.  



 
 

๒๐๔ 

ช่วยแก้ปัญหานั้น แต่ทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยวางไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งน้ัน ไม่สร้างกิเลสให้เกิดขึ้นใน
ตนเองเพราะฉะน้ันทุกคนที่อยู่บนโลกน้ีก็ควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเพ่ือนําพาตนเองให้ไปสู่ความสุข
อย่างแท้จริง๑๗๒ 

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร ให้ความเห็นว่า กระบวนการความคิด ๕ ขั้นในพุทธศาสนาเป็นการ
ทํางานของจิตอย่างลึกซึ้ง ปัจจัยเกิดดับอาศัยกันและกันทํางานเป็นกระบวนการดังกล่าวสอด
ประสานกันทั้งรูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ การเข้าใจกระบวนการทํางานได้ต้องใช้ปัญญาที่
เกิดจากการฝึกฝนจนเห็นตามความเป็นจริง ปัญญาที่เกิดขึ้นจึงเป็นความคิดบวกแบบอัตโนมัติ๑๗๓ 

  ดร.ณัชร สยามวาลา ให้ความเห็นว่า ความรอบรู้กับความรอบคอบไม่เหมือนกันแต่เป็น
รากฐานของความคิดเชิงบวก ความรอบรู้จะทําให้มีหนทางในการแก้ปัญหา ในขณะที่ความรอบคอบ
จะส่งเสริมให้การแก้ปัญหาสําเร็จด้วยดี๑๗๔ 

น.ส.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ ให้ความเห็นว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้สามารถ
เรียนรู้และสร้างโอกาสให้เกิดความคิดบวกขึ้นในตนเอง เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นและ
สามารถทําใจให้ยอมรับได้โดยไม่ต้องไปคิดว่าจะเดินได้อีกไหมเพราะยอมรับที่จะมีชีวิตแบบน้ี เรา
สามารถนําสิ่งน้ีไปเผยแพร่ให้คนอ่ืนเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ในที่สุด๑๗๕ 
 ดังน้ัน จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเก่ียวกับความคิดบวกที่เป็นการแก้ปัญหา
หรือปัญญา ความมีคุณค่าและการสามารถเสริมสร้างปัญญาในความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่า
เมื่อมีปัญญาจะทําให้สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาด้วยจิตใจท่ียอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้น ทําให้เกิดพลังทาง
ความคิดเชิงบวกได้ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                           
 ๑๗๒สัมภาษณ์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส, มูลนิธิสัตยาไส, ๙๙ หมู่ ๒ 
ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี, ๓ เมษายน ๒๕๖๑. 
 ๑๗๓สัมภาษณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประธานสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง, ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา, สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๗๔สัมภาษณ์ ดร.ณัชร สยามวาลา, วิทยากร นักคิด นักเขียน ด้านการพัฒนาจิตใจและสมอง, ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑.   
 ๑๗๕สัมภาษณ์ นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ, “น้องธันย์ สาวน้อยคิดบวก”, รางวัล เยาวชนต้นแบบ 
ด้านคิดบวก, ครอบครัวร่มเย็น, 1 runner up Miss wheelchair2013, ๕ เมษายน ๒๕๖๑. 



 
 

๒๐๕ 

ตารางที่ ๔.๘  ความคิดเชิงบวกที่เป็นการแก้ปัญหา : คุณค่าและการเสริมสร้าง 
 

ลําดับ รายชื่อ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระราชธรรมนิ เทศ  (พระ
พยอม กลฺยาโณ) 

 ความรอบรู้เกิดขึ้นได้เพราะเป็นคนใช้หูและตาให้เกิด
ประโยชน์ทางปัญญา 

 การพิจารณา วิเคราะห์ด้วยเหตุและผลตามความเป็น
จริงสามารถหาทางแก้ปัญหาได้  

 คุณค่าความคิดบวกเป็นหนทางในการแก้ปัญหาด้วย
ปัญญา 

 การเสริมสร้างให้มีความคิดบวกในการแก้ปัญหาเกิดจาก
การเรียนรู้ การใฝ่หาความรู้ การศึกษาเพ่ือเก็บเก่ียว
ผลประโยชน์ทางปัญญา 

๒ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สม
จินต์ สมฺมาปญฺโญ)  

 ความคิดบวกเป็นการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับตน 
 การสอบถามและการเรียนรู้เป็นการสร้างปัญญาเพ่ือ
แก้ปัญหาในการเลี้ยงชีพ 

 การฝึกฝนปฏิบัติเป็นการสร้างปัญญาให้แก่จิตเพ่ือ
แก้ปัญหาอย่างถาวร 

 การเข้าใจความเป็นจริงทางธรรมชาติของชีวิตด้วย
ปัญญาจะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง 

๓ พระธรรมกิตติเมธีดร. (เกษม 
สัญฺญโต )  

 มาตรฐานทางสังคมท่ีมีความสุจริตยุติธรรมจะทําให้เกิด
การคิดบวก 

 คุณค่าของสังคมแห่งปัญญาเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ
สร้างสรรค์สังคมบนพ้ืนฐานแห่งจิตที่มีคุณธรรม 

 สังคมแห่งปัญญาก่อให้เกิดความเรียบร้อยสงบสุข มีสติ
ปฏิบัติตามกรอบของกฎเกณฑ์ที่กําหนด 

๔ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธ์ิ) 

 ปัญญาจะทําให้เกิดความคิดบวกพิจารณาใคร่ครวญ
ปัญหาอย่างรอบคอบ 

 ปัญญาที่รู้เท่าทันความคิดจะทําให้เกิดสติคอยทักท้วง
ความคิดในเชิงลบ 

๕ แม่ชีไพเราะ ทิพยทัศน์  ภาวนา แปลว่าความเจริญ ก้าวหน้า กุศล มีความสุขที่
เกิดจากปัญญา 

 สอนให้คนมีปัญญารู้ว่าการให้ทานแก่ผู้มีศีลได้อานิสงส์
มากกว่าปกติ 

 ปรมัติถสัจจะไม่ขึ้นกับความดีหรือความช่ัวของโลก 



 
 

๒๐๖ 

เพราะปรมัติถสัจจะเป็นความจริงเสมอ 
 ปัญญาเข้าใจธรรมะพลังทางบวก เป็นการให้ทานปัญญา
ด้วยมืออันประเสริฐ 

๖. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  ความผิดชอบในหน้าที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ 
 การไม่สร้างกิเลสให้เกิดขึ้นในใจตนก็จะไม่ทําให้เกิด
ปัญหา 

 การแก้ปัญหาท่ีดีที่สุดก็คือการปล่อยวางไม่ยึดติดอยู่กับ
สิ่งน้ัน 

๗. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร  กระบวนการความคิด ๕ ขั้นเป็นการทํางานของจิตอย่าง
ลึกซึ้ง 

 ปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนจนเห็นตามความเป็นจริงจะ
เข้าใจการทํางานของจิต 

 ปัญญาน้ีเป็นความคิดบวกแบบอัตโนมัติ 
๘. ดร.ณัชร สยามวาลา  ความรอบรู้กับความรอบคอบไม่เหมือนกันแต่เป็น

รากฐานของความคิดเชิงบวก  
 ความรอบรู้จะทําให้มีหนทางในการแก้ปัญหา  
 ความรอบคอบจะส่งเสริมให้การแก้ปัญหาสําเร็จ 

๙. น .ส .ณิชชารี ย์ เป็นเอกชนะ
ศักด์ิ 

 การเรียนรู้และการสร้างโอกาสให้ชีวิตจากเหตุการณ์น้ัน
มาจากการคิดบวก 

 การทําใจให้ยอมรับในสิ่งที่สูญเสียทําให้สามารถดําเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติ 

 สามารถนําประสบการณ์ส่วนตัวในการคิดบวกไป
เผยแพร่ให้กําลังใจผู้ อ่ืนเป็นการสร้างประโยชน์ให้
เกิดขึ้น 

 
๔.๘ เสวนากลุ่ม (Focus Group) 
 จากการเสวนากลุ่ม (Focus Group) บุคคลผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชากรของ
ประเทศทางด้านการศึกษา กลุ่มบุคคลที่สร้างสรรค์ความคิดเชิงบวกเพ่ือหาทางปลูกฝังความรู้
ความสามารถพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นประชากรที่ดีในอนาคต จํานวน ๑๐ ท่าน ได้แสดงความคิดเห็น
ในแง่มุมต่าง ๆ ทุกประเด็นเพ่ือช้ีแนะและสนับสนุนงานวิจัยการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนว
พุทธธรรม สรุปเป็นลําดับได้ดังน้ี 
 
 
   



 
 

๒๐๗ 

ตารางที่ ๔.๙  ความหมายของความคิดเชิงบวกโดยทั่วไป 
 

ลําดับ ความหมายของความคิดเชงิบวกโดยทั่วไป 

๑ ความคิดเชิงบวกเป็นการคิดดี ทําดี มีสติคอยเตือนให้รู้สึกระลึกได้พร้อมทั้งมองโลกในแง่ดี 
๒ การมองปัญหาที่กําลังเผชิญในมุมบวกเพ่ือสร้างกําลังใจใหต้นเองหาทางแก้ปัญหาได้ 
๓ ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม มองทุกอย่างตามหลักความจริง ยอมรับและเข้าใจสิ่งที่

เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
๔ ความคิดที่หามุมมองให้แตกต่างจากมุมมองเดิม เป็นการคิดดีมีประโยชน์ต่อตนเองและ

ผู้อ่ืน 
๕ ความคิดบวกจะเป็นพลังให้ประสบความสําเร็จ เกิดความเช่ือมั่นว่าต้องสําเร็จ 
๖ คนที่มีความคดิบวกมีเป็นคนมีเหตุผลไม่ถือโกรธ ให้อภัยและสามารถปลอ่ยวางลงได้ 

 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มให้ความหมายของความคิดบวกไปในทางเกิด
ความคิดที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ ยอมรับสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง พร้อมที่จะให้อภัยและปล่อย
วางปัญหาต่าง ๆ ได้ 
 
ตารางที่ ๔.๑๐  ความคิดเชิงบวกที่เป็นความเช่ือม่ัน 

ลําดับ ความคิดบวกที่เปน็ความเช่ือม่ัน 

๑ ความเช่ือมั่นเป็นพ้ืนฐานของความพยายาม มีความต้ังใจมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา เพ่ือ
สร้างรากฐานทางความคิดของตัวเองให้เช่ือในสิ่งที่ถูกจะทําให้ประสบความสําเร็จ 

๒ คนที่มีความเช่ือมั่นทางความคิดบวกจะเป็นคนที่คิดอย่างมีเหตุผล 
๓ พลังของความเช่ือมั่นทางความคิดบวกจะทําให้มีความคิดว่าสามารถทําสิง่ต่าง ๆ ได้ 
๔ ความคิดดีจะส่งผลให้เป็นคนมีความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อตัวเอง  
๕ ความคิดบวกที่เป็นความเช่ือมั่นจะทําให้กลา้ตัดสินใจพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบด้วย 
๖ ความคิดบวกจะทําให้เช่ือมั่นในความคิดที่ถูกต้อง 

 
  จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มในประเด็นความคิดบวกที่เป็นความเช่ือมั่นน้ันมี
ความเห็นว่าจะทําให้สามารถแก้ปัญหาได้เพราะเป็นความคิดที่มีเหตุผล กล้าตัดสินใจ มีความ
รับผิดชอบและมีศรัทธาในตนเอง 
 
 
 
 
 
    



 
 

๒๐๘ 

ตารางที่ ๔.๑๑  ความคิดเชิงบวกที่เป็นความพยายาม 

ลําดับ ความคิดเชิงบวกที่เป็นความพยายาม 
๑ ความคิดบวกที่เป็นความพยายามจะนําไปสู่ความสมหวังตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ สร้าง

กระบวนการในการพัฒนาตัวเอง 
๒ พยายามทําดีเป็นความคิดบวกเพราะมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๓ ความคิดบวกที่เป็นความพยายามจะทําให้ไม่กลัวความล้มเหลว เพราะจะมีความพยายาม
ทําจนสําเร็จ ไม่เกิดความท้อถอย 

๔ เมื่อต้ังเป้าหมายแล้วความพยายามท่ีเป็นความคิดบวกจะทําให้ทํางานน้ันจนสําเร็จ 
๕ คนคิดบวกจะมีความพยายาม เมื่อล้มลงแล้วสามารถลุกขึ้นเองได้ กล้าที่จะลองผิดลองถูก

เพราะไม่กลัวผลของความผิดหวัง 
 
 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มให้นํ้าหนักของความคิดบวกที่เป็นความพยายาม
ในเร่ืองของการพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จเพราะไม่กลัวความล้มเหลว เน่ืองจากความ
พยายามที่เป็นความคิดบวกจะทําให้กล้าคิด กล้าทําและยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น 
 
ตารางที่ ๔.๑๒  ความคิดเชิงบวกที่เป็นความต้ังใจ 

ลําดับ ความคิดเชิงบวกที่เป็นความตั้งใจ 
๑ ความต้ังใจที่เกิดจากความคิดบวกจะทําเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้สําเร็จ 

๒ ต้ังใจทําสิ่งที่ดีงามทําให้ตัวเองมีความสุข มคีวามสบายใจเพราะไม่สร้างความเดือดร้อนให้
ตนเองและผู้อ่ืน 

๓ ผลของความคิดบวกที่เป็นความต้ังใจจะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดี จะได้ผลคือความคุ้มค่า
เสมอ  

๔ ความคิดบวกที่เป็นความต้ังใจจะทําให้รู้จุดมุ่งหมาย เป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้สามารถ
ฟันฝ่าอุปสรรคได้ 

๕ การประสบความสําเร็จเกิดจากมีความคิดบวกที่มีความต้ังใจ มุ่งมั่น ขยัน มานะ และ
พากเพียร  

 
 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มให้นํ้าหนักของความคิดบวกที่เป็นความพยายาม
ในเร่ืองเป้าหมายและผลของความสําเร็จเกิดจากความต้ังใจที่เป็นความคิดบวก สามารถสร้างขวัญ
กําลังใจให้ฟันฝ่าอุปสรรคได้ 
 
 
   



 
 

๒๐๙ 

ตารางที่ ๔.๑๓  ความคิดเชิงบวกที่เป็นความมุ่งม่ัน 

ลําดับ ความคิดเชิงบวกที่เป็นความมุ่งม่ัน 
๑ มุ่งมั่นสู่เป้าหมายอย่างแน่วแน่มั่นคงเป็นความคิดบวกที่เกิดจากการมีสมาธิ 

๒ ความคิดบวกที่เป็นความมุ่งมั่นจะเป็นการทําทุกสิ่งให้ดี ให้สําเร็จตามความต้ังใจ และเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๓ ความมุ่งมั่นจะทําให้มีความคิดว่าเมื่อเจออุปสรรคให้มองเป็นความท้าทายที่จะฟันฝ่าไปให้
ประสบความสําเร็จ 

๔ ความมุ่งมั่นจะสร้างพลังบวกให้มีความต้ังใจที่จะบรรลุและมุ่งสู่ความสําเร็จตามที่
ต้ังเป้าหมายไว้ 

๕ เมื่อมีความมุ่งมั่นก็สามารถต้ังเป้าหมายให้ย่ิงใหญ่ได้เพราะจะเกิดความพยายามท่ีจะไปให้
ถึงจุดหมายน้ัน 

๖ ผลของความมุ่งมั่นจะเกิดประโยชน์คือความสําเร็จเสมอ 
 
 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มให้นํ้าหนักของความคิดบวกที่เป็นความมุ่งมั่นใน
เรื่องของการสร้างพลังบวกให้เกิดขึ้นพร้อมที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จและจุดหมายที่ต้ังไว้ 
 
ตารางที่ ๔.๑๔  ความคิดเชิงบวกที่เป็นการแก้ปัญหา 

ลําดับ ความคิดเชิงบวกที่เป็นการแก้ปัญหา 
๑ ความคิดบวกจะทําให้สามารถแก้ปัญญาที่ต้นเหตุได้ด้วยวิธีที่ดีและถูกต้อง 

๒ สามารถนําประสบการณ์ชีวิตมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับผู้อ่ืน 

๓ ความคิดบวกจะทําให้มีความคิดไม่มองสิ่งน้ันว่าเป็นปัญหา สามารถดึงตัวเองออกมาและ
ไม่จมอยู่กับปัญหา 

๔ คนมีปัญญาจะเรียนรู้จากปัญหาและข้อผิดพลาดเพ่ือเตือนตัวเองอยู่เสมอไม่ให้ทําผิดซ้ํา 
๕ คนมีปัญญาจะรู้จักแยกแยะ วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างชัดเจนจนมองเห็นหนทางการ

แก้ปัญหา 
๖ คนมีความคิดบวกจะมองว่าปัญหาทําให้เราแข็งแกร่งขึ้น 
๗ ปัญหาจะเล็กลงเมื่อมีความคิดบวกและพร้อมจะแก้ปัญหา 
๘ คนคิดบวกจะมีความเช่ือมั่น ความพยายาม ความต้ังใจและความมุ่งมั่นทําให้สามารถ

แก้ปัญหาได้ทั้งหมด 
 
 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มน้ันมีความคิดว่าปัญญาสามารถแก้ปัญหาได้ทุก
อย่าง ทําให้เกิดการเรียนรู้ไม่ทําผิดซ้ํา มองปัญหาว่าเป็นความท้าทายทําให้จิตใจเข้มแข็งไม่จมอยู่กับ
ปัญหาและพร้อมจะหาทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ 



 
 

๒๑๐ 

ตารางที่ ๔.๑๕  การใช้ความคิดเชิงบวกในชีวิตประจําวัน 

ลําดับ ความคิดเชิงบวกที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
๑ ความคิดที่เป็นความเช่ือมั่น ความพยายาม ความต้ังใจ ความมุ่งมั่นและความคิดแก้ปัญหา 

เป็นแรงเสริมสร้างพลังทางบวกในตนเอง 
๒ ความคิดบวกจะทําให้เป็นคนคิดดี ทําดี มองโลกในแง่ดี และคิดหาหนทางแก้ปัญหาทุก

อย่าง 
๓ ทัศนคติเชิงบวกเกิดจากความคิดบวก 
๔ เมื่อมีความคิดบวกจะทําให้มีแนวทางในการทํางาน มีความสุข สร้างความมั่นใจและ

สามารถประเมินตนเองอยู่เสมอ 
๕ การพยายามมองคนในมุมบวกจะสร้างความสัมพันธ์และความสุขในครอบครัว  
๖ ความคิดบวกจะทําให้เกิดความเปรียบเทียบในเชิงบวกเพ่ือหาหนทางพัฒนาให้เกิด

ความก้าวหน้า 
๗ ความคิดบวกจะทําให้เกิดพลังการเรียนรู้และสามารถทํางานที่ไม่เคยมีประสบการณ์ได้ 
๘ ความคิดบวกจะทําให้จิตมีความเมตตา มีความรักและให้อภัยผู้อ่ืน  
๙ ความคิดบวกจะสร้างสรรค์ความคิดใหม่ให้สามารถหาวิธีการทํางานเพ่ือประสบผล

ความสําเร็จได้ 
 
 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มน้ันมีความคิดว่าความคิดเชิงบวกในทุกประเด็น
จะเสริมสร้างพลังบวกในการทํางานของชีวิตประจําวันและส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จได้ 
 
๔.๙  สรุปผลบูรณาการการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 
 ความคิดเป็นพลังสร้างสรรค์โลกและเป็นพลังล้างโลกได้ ความคิดของมนุษย์โดยปกติมักไหล
ไปสู่ทางตํ่า คือมักไหลไปสู่อกุศลเสมอ ทางตะวันตกอาจเรียกว่า จิตที่ไหลไปสู่ทางตํ่าน้ีว่า เป็น
ความคิดลบ จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องดึงจิตไม่ให้ไหลไปสู่ทางตํ่าด้วยวิธีการเดินไปตามเส้นทางแห่งกุศล 
เรียกว่า กุศลกรรมบถ เป็นวิธีที่สร้างร่องความคิดไม่ให้ออกจากแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นความคิดที่
ตรงกันข้ามคือ ความคิดบวก  
 โลกตะวันตกได้ฝึกให้ทุกคนมีความคิดเชิงบวกหลากหลายวิธีเพ่ือให้ความคิดมีประสิทธิภาพ
ต่อการทํางาน ทําอาชีพ หรือการดํารงชีวิต โดยสรุปแล้ววิธีคิดเหล่าน้ันมุ่งไปที่ประโยชน์เชิงรูปธรรม
เป็นเคร่ืองตอบแทน ได้แก่ การมีธุรกิจดีขึ้น การมีครอบครัวที่ดีขึ้น การมีมิตรภาพที่ดี หรือแม้กระทั่ง
การมีสุขภาพดีขึ้น เป็นต้น ซึ่งก็เพียงพอแล้วสําหรับการมีความคิดเชิงบวกของโลกตะวันตก  
 สําหรับพระพุทธศาสนานั้น การมีความคิดเชิงบวกมีเน้ือหาการคิดอยู่ ๓ ดัชนีบ่งช้ี คือ ต้อง
ประกอบด้วยความจริง ความดี และความมีประโยชน์ กล่าวคือ ไม่ว่าจะคิดเร่ืองใด ๆ เรื่องน้ันต้องเป็น
ความจริงและสอดคล้องกับความจริงทั้งความจริงที่เป็นปรมัตถ์และสมมติ เรื่องน้ันต้องเป็นความดีใน
พฤติกรรมที่แสดงออก และเร่ืองน้ันต้องเป็นประโยชน์ทั้ง ๒ มิติ คือประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ใน
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อนาคต และประโยชน์อย่างย่ิงคือ พระนิพพาน และประโยชน์สําหรับตน ประโยชน์สําหรับผู้อ่ืน และ
ประโยชน์ต่อสังคม  
 การบูรณาการความคิดเชิงบวกด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดความคิดเชิง
บวกดังที่แสดงไว้ข้างต้น ต้องประกอบด้วยพลังทั้ง ๕ ประการ ได้แก่ 
 ๑ ความคิดเชิงบวกที่ต้ังอยู่บนฐานความเช่ือมั่น หรือศรัทธา ความเช่ือมั่นที่ประกอบไปด้วย
ด้วยปัญญาที่มีต่อการกระทําของตน เช่ือมั่นต่อผลอันเกิดจากการกระทําของตน เช่ือมั่นต่อผลแห่ง
การกระทําของตน เช่ือมั่นว่าตนเองมีศักยภาพในการกระทําให้เกิดขึ้น และเช่ือมั่นในปัญญาการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้าที่สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางดําเนินชีวิตได้ เป็นแนวทางที่ไม่นําไปสู่ทุคติ ไม่มุ่งเน้น
ไปที่การแสวงหาประโยชน์เพ่ือความสําเร็จในชีวิตเชิงวัตถุ ทรัพย์สินเงินทอง ตําแหน่ง เหรียญตรา 
เกียรติยศ ช่ือเสียงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความเช่ือมั่นที่มุ่งไปพร้อมกันทั้งความสําเร็จภายใน คือ 
ความดี ความงาม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นกุศล และความสิ้นไปแห่งทุกข์ในที่สุด น่ีคือความคิด
บวกที่ต้ังบนฐานความเช่ือมั่นแบบพุทธ  
 ๒ ความคิดเชิงบวกที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความพากเพียรพยายาม ความพากเพียรพยายาม
ที่ระมัดระวังมิให้ความคิดช่ัว หรือความคิดอกุศลเกิดขึ้น พยายามมิให้ความคิดไหลไปสู่ที่ตํ่า มิให้ไหล
ไปสู่อกุศลในสถานการณ์ปกติ ในขณะเดียวกันต้องมีความพากเพียรพยายามขจัดพฤติกรรมหรือนิสัยที่
ไม่ดีของตนออกไป พยายามขจัดอกุศลจิตที่หยาบจนถึงละเอียดออกไปในสถานการณ์ที่ตนตกอยู่
ภายใต้อํานาจจิตลบแล้ว จากน้ันก็พยายามพัฒนามาตรฐานคุณภาพความดี คุณธรรมของตนเอาไว้ให้
มากย่ิงขึ้น พยายามสร้างสรรค์จิตกุศลของตนให้มากย่ิงขึ้น และพยายามรักษามาตรฐานคุณความดีที่มี
อยู่ในตนให้ถาวร ยาวนาน ในการบูรณาการความคิดบวกด้วยกระบวนพลังความเพียรดังที่กล่าวไว้
แล้ว จึงเป็นการสร้างสรรค์ความคิดบวกที่มีสมรรถภาพเข้มแข็ง มีพลังป้องกันและขจัดอกุศล มีพลัง
พัฒนาและรักษากุศลธรรมทั้งหลาย 

๓ ความคิดบวกที่ต้ังอยู่บนฐานความตระหนักระลึกรู้หรือไม่ประมาทใน ๕ ฐาน คือ ๑) ไม่
ประมาทต่อวัย เวลาและชีวิต การบูรณาการเช่นน้ีย่อมทําให้ใช้เวลา วัยและชีวิตอย่างคุ้มค่า ทุกเวลาที่
ผ่านไปย่อมเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง มีความหมาย คุ้มค่า คุ้มเวลา คุ้มชีวิต ๒) ไม่ประมาทต่อความ
ไม่มีโรค การบูรณาการเช่นน้ีย่อมทําให้รู้จักระมัดระวังป้องกันโรค ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็ง และ
ใช้โอกาสที่ร่างกายแข็งแรงทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ๓) ความไม่ประมาทต่อการงาน การบูรณาการด้วย
ความคิดบวกเช่นน้ีทําให้การงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ๔) ความไม่
ประมาทต่อการศึกษา การบูรณาการเช่นน้ีทําให้รักในการศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอด เติมเต็มความรู้อยู่
เสมอ เปิดประตูยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ ๕) ไม่ประมาทต่อการปฏิบัติธรรม การบูรณา
การเช่นน้ีทําให้เข้าใจชีวิตทั้งหมด เห็นกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นการปฏิบัติธรรม ฝึกอิริยาบถให้เป็น
ธรรม ไม่ว่าจะปฏิบัติอะไร ก็ไม่ทุกข์ไปกับการกระทําน้ัน เห็นความเป็นธรรมดาของชีวิตที่มีไตรลักษณ์
ทํางานอยู่เป็นฐาน เห็นชีวิตมีความเกิดดับเป็นปกติ  
 ๔ ความคิดบวกที่ต้ังอยู่บนฐานความมุ่งมั่น แน่วแน่และชัดเจนใน ๕ ฐาน คือ ๑) ความ
มุ่งมั่น แน่วแน่และชัดเจนด้วยความมีจิตเป็นหน่ึงจนสามารถสงบระงับพลังลบที่ติดอยู่กับความชอบใน
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ หรือความเป็นอิฏฐารมณ์ทั้งหลาย เพราะจิตที่เป็นหน่ึง
เดียวในกาย เวทนา จิตและธรรม ย่อมทําให้การยึดติดในกามคุณน้ันระงับไป ๒) ความมุ่งมั่น แน่วแน่
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และชัดเจนด้วยความมีจิตเอิบอาบ ยินดี ช่ืนบานจนสามารถสงบระงับพลังลบที่ติดอยู่กับความไม่ชอบ
ในสิ่งที่เป็นอนิฏฐารมณ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะบุคคล สัตว์ และสิ่งของที่เป็นปฏิปักข์ต่อตน ๓) ความ
มุ่งมั่น แน่วแน่และชัดเจนด้วยการไหลเข้าสู่ความน่ิง ความสงบในจิตจนสามารถสงบระงับพลังลบ คือ
ความง่วงเหงาและซึมเซาให้หมดไปเสียได้ในระยะเวลาน้ัน ๔) ความมุ่งมั่น แน่วแน่และชัดเจนด้วยการ
เข้าสู่บรรยากาศแห่งความดําด่ิงเข้าไปในอารมณ์ธรรมจนสามารถสงบระงับพลังลบ ได้แก่ ความ
ฟุ้งซ่านและรําคาญเสียได้ ๕) ความมุ่งมั่น แน่วแน่และชัดเจนด้วยความสุข สงบ จนสามารถระงับพลัง
ลบ คือ ความสงสัยในเส้นทางแห่งกุศล อกุศล ความดี ความช่ัว สุคติและทุคคติเสียได้ การบูรณาการ
พลังแห่งความม่ันคง แน่วแน่และชัดเจนน้ีเป็นพลังบวกท่ีทําให้ความเป็นลบที่คอยขัดขวางไม่ให้
บรรลุผลสําเร็จ จากนั้นพลังจิตจะแปรผลเป็นความสุข สงบ ปีติ เบิกบาน ผ่องใส พลังจิตเช่นน้ีย่อม
แปรเปลี่ยนสภาวะความเป็นลบจากจิตหรือจากความคิดได้ มีตัวอย่างจํานวนมากที่เมื่อปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาแล้วปรับเปลี่ยนอุปนิสัยใจคอ จากคนที่เต็มไปด้วยกิเลสหยาบมาเป็นบุคคลที่สงบเสง่ียม 
ละอายช่ัว กลัวบาป ไม่ทําเรื่องเลวร้าย อกุศลกรรมอีก สมาธิภาวนาน่ีเองเป็นรากฐานแห่งความคิด
บวกได้อย่างดี เพราะทําให้เกิดความชัดเจนในสภาวะภายในใจ  
 ๕ ความคิดบวกที่ต้ังบนฐานแห่งความรอบคอบและรอบรู้ใน ๔ มิติ คือ ๑) ความคิด
รอบคอบและรอบรู้เก่ียวกับปัญหา โดยเฉพาะปัญหาความทุกข์ของชีวิตมีอะไรบ้างที่มักจะเผชิญ ไม่ว่า
จะเป็นความทุกข์ทางกาย มีเจ็บไข้ โรคภัย ไม่สบาย หิว กระหาย การประสบสิ่งที่ไม่ชอบ การพลัด
พรากจากสิ่งที่ชอบ ปัญหาการทํางานกับเพ่ือนร่วมงาน และปัญหาการเงิน เป็นต้น การเห็นปัญหา
อย่างชัดเจน เห็นปัญหารอบด้าน ย่อมเข้าใจปัญหาได้ดี ๒) ความคิดรอบคอบและรอบรู้เก่ียวกับ
สาเหตุและปัจจัยของปัญหา มีการตรวจสอบแง่มุมต่าง ๆ ของเหตุแห่งปัญหา กล่าวโดยรวม คิดอย่าง
รอบคอบรอบด้านเห็นว่า สาเหตุแห่งปัญหานั้นเป็นเพราะความอยากได้ อยากมี อยากเป็นในสิ่งที่ทํา
ให้เกิดสุข และความไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็นในสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ ๓) ความคิดอย่างความ
รอบและรอบรู้ว่า ปัญหาและความทุกข์เหล่าน้ันสามารถหมดไปได้ด้วยการทําให้สาเหตุของปัญหา
หมดไป เปรียบเหมือนการรู้จักโรคว่าเกิดจากอะไร ถ้าสาเหตุของโรคหมดไป โรคก็หายไปได้ ๔) 
ความคิดรอบคอบและรอบรู้ในวิธีการแก้ปัญหา กระบวนการจัดการกับสาเหตุของปัญหาอย่าง
รอบคอบและรอบด้าน ประสานบุคคลหรือเลือกอุปกรณ์ เลือกใช้เทคนิคที่จะจัดการกับสาเหตุของ
ปัญหา ในที่สุดคือ การสลัดละทิ้งความอยากได้ อยากมี อยากเป็น และความไม่อยากได้ ความไม่
อยากมี ความไม่อยากเป็น มีการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่โทษผู้อ่ืน เห็นแจ้งเหตุและการดับเหตุด้วยการ
ดับความอยากของตน  
 ผลจากการบูรณาการ ทําให้ เกิดภาพของความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม ที่
ประกอบด้วย วิธีคิด เน้ือหาความคิด และเป้าหมายของการคิด แสดงได้ดังภาพ 
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ภาพท่ี ๔.๗ ผลการบรูณาการความคิดเชงิบวก 
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บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม” ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ เอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาขอบเขตเน้ือหาการวิจัย รวมถึงการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค์ ๔ ประการ คือ  
  ๑. เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก  
  ๒. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างความคิดเชิงบวก  
  ๓. เพ่ือบูรณาการการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 
  ๔. เพ่ือนําเสนอแนวทางและสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการ
เสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม”  
 โดยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสวนากลุ่ม 
ประกอบ ซึ่งได้สรุปผลจากการศึกษาในประเด็นเหล่าน้ี คือ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๒ องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนว
พุทธธรรม 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี อาศัยข้อมูลจากการทําวิจัยทุกขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ทราบข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็น แล้วนํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือนําเสนอแนวทางและสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม” ซึ่งผลการวิจัยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
 ๕.๑.๑ การเสริมสร้างความคิดเชิงบวก	
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกแล้วพบว่า  
 ๑. ความคิดเชิงบวก หมายถึง ความคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึง ให้
เกิดพลังทางความคิดนําไปสู่การปฏิบัติสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ จนบรรลุความสําเร็จและเกิด
ความสุขในชีวิต  
 ๒. วิธีคิดเชิงบวก มีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่ ๕ ประการ คือ  
  ๑) มีความเช่ือมั่นในตนเอง  
  ๒) มีความพยายาม 
  ๓) มีความต้ังใจ 
  ๔) มีความมุ่งมั่น  
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  ๕) มีความสามารถในการแก้ปัญหา  
 วิธีคิดเหล่าน้ีคือความคิดเชิงบวกที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ เป็นการคิดแบบมุ่งไปข้างหน้าหรือ
หวังผลในอนาคต 
 ๓. เน้ือหาความคิดเชิงบวก เน้ือหาของความคิดเชิงบวกไม่มีความชัดเจน เน่ืองจากยังไม่
เป็นทฤษฎีเป็นเพียงแนวคิดจึงยังไม่สามารถยึดแนวคิดของท่านใดท่านหน่ึงเป็นแนวทางได้ และ
ความคิดเชิงบวกของนักคิดแต่ละท่านก็นําเสนอวิธีคิดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบท แต่มีเป้าหมาย
เหมือนกันคือ บรรลุความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม 
 ๔. เป้าหมายความคิด ความคิดเชิงบวกมีเป้าหมายที่ ความสําเร็จและความสุข 
 
 ๕.๑.๒ ความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม	
 จากการศึกษาความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมแล้วพบว่า  
 ๑. ความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม หมายถึง การคิดเพ่ือให้เข้าถึงความจริง คิดแสวงหา
ความจริง คิดมีเหตุผล และคิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์ คือ สามารถแก้ปัญหาได้และเกิดผลเป็น
ความสุข ซึ่งก็คือการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 ๒. วิธีคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม ต้องอาศัยอุปการะธรรม คือ พละ ๕ เป็นกําลัง
สนับสนุนให้ทุกความคิดเป็นบวกทั้งหมด ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา เพ่ือทําให้มี
ศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้อง มีวิริยะที่ถูกต้อง มีสติที่ถูกต้อง มีสมาธิที่ถูกต้อง และมีปัญญาที่ถูกต้อง คือเป็น
ความถูกต้องทั้งกระบวนการคิดและเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น 
 ๓ เน้ือหาความคิดบวกตามแนวพุทธธรรม มีเน้ือหาความคิดอยู่บนฐาน ๔ ฐานคือ การคิด
บนฐานความจริง คิดแสวงหาความจริง คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างประโยชน์ หรือสรุปได้ที่ จริงและมี
ประโยชน์ การคิดอยู่บนฐานของความจริง พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เริ่มคิดจากสิ่งที่เป็นจริง คือเป็น
ความจริงแท้ การคิดอยู่บนฐานความจริงมี ๒ ประการคือ การคิดตามความจริง และการคิดแสวงหา
ความจริง ซึ่งจําแนกได้เป็น ๒ จุดคือ จุดเริ่มต้นของความคิดต้องเร่ิมที่ความจริง เมื่อเริ่มต้นที่ความจริง
แล้ว ผลหรือความมุ่งหมายก็เป็นความจริง และผลที่เกิดจากความจริงก็คือ ประโยชน์ ซึ่งสามารถแยก
ได้เป็น ๒ ประเด็น คือ แก้ปัญหาได้ และสร้างประโยชน์สุข เพราะฉะนั้น เมื่อเน้ือหาของความคิดมี
เป้าหมายที่ความจริงและความมีประโยชน์ จึงสามารถนําไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ ในทุกวิธีคิดและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ทั้งสิ้น 
 ๔ เป้าหมายความคิด ความคิดตามแนวพุทธธรรมมีเป้าหมายท่ี ความจริงและมีประโยชน์ 
ประโยชน์ที่ว่าคือสามารถแก้ปัญหาได้ เมื่อแก้ปัญหาได้ก็ทําให้ชีวิตมีความสุข 
 
 ๕.๑.๓ การบูรณาการความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม	
 จากการศึกษาความคิดเชิงบวกทั้งสองแนวคิดถึง ความหมาย วิธีคิด เน้ือหาความคิด และ
เป้าหมายของความคิดแล้ว ทําให้เห็นถึงส่วนที่สามารถจะบูรณาการกันได้เพ่ือให้ความคิดเชิงบวกมี
ความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ดังน้ี 
 ๑. บูรณาการวิธีคิด โดยความคิดเชิงบวกทั้งสองแนวคิด มีวิธีคิดที่คล้ายคลึงกัน แตกต่างกัน
เพียงคําที่ใช้สื่อความหมายแต่ไม่แตกต่างกันในเน้ือหา แต่วิธีคิดตามแนวพุทธธรรมมีวิธีคิดที่ต้อง
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เริ่มต้นที่มีความเช่ือในส่ิงที่ถูกต้องประกอบด้วยปัญญาคือเป็นไปเพ่ือกุศลเท่าน้ัน เพราะฉะน้ัน ความ
เช่ือในพระพุทธศาสนาจึงประกอบด้วยปัญญาที่คิดพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงเช่ือ เมื่อเช่ือในสิ่งที่
ถูกต้องแล้วกระบวนการของ พละ ๕ ก็จะเข้ามาหนุนให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ซึ่งใน
พุทธศาสนา พละ ๕ เป็นกระบวนการร่วมที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนให้ทุกความคิดเป็นบวก 
เพราะฉะน้ัน เมื่อมีความเช่ือที่ถูกต้องกระบวนการของการคิดจึงไปในทิศทางที่ถูกต้องทั้งหมด ก็จะทํา
ให้เกิดวิริยะที่ถูกต้อง สติที่ถูกต้อง สมาธิที่ถูกต้อง และมีปัญญาที่ถูกต้อง เมื่อมีปัญญาเพ่ิมขึ้นก็จะไป
เพ่ิมพลังศรัทธาให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกเป็นกระบวนการขับเคลื่อนพลังความคิดบวกเป็นไปเช่นน้ี 
ด้วยเหตุดังกล่าว จึงสามารถนําวิธีคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมมาบูรณาการกับวิธีคิดเชิงบวก ก็จะ
ทําให้เกิดวิธีคิดบวกที่เป็นความถูกต้องทั้งหมด ดังน้ี 

ความเช่ือมั่น + ศรัทธา = เป็นความเช่ือมั่นที่ถูกต้อง 
ความพยายาม + วิริยะ = เป็นความพยายามท่ีจริงจัง 
ความต้ังใจ + สติ = เป็นความต้ังใจที่มีความรอบคอบ 
ความมุ่งมั่น + สมาธิ = เป็นความมุ่งมั่นที่มีความแน่วแน่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา + ปัญญา = เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที่

ชัดเจน 
 โดยสามารถแสดงให้เห็นวิธีการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการที่ ดังน้ี 
  ๑.๑ บูรณาการความเช่ือมั่นกับศรัทธา ความเช่ือมั่นในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยคิดว่าต้อง
สําเร็จนับเป็นความคิดเชิงบวกอย่างหน่ึง เมื่อบูรณาการกับความศรัทธาของพุทธศาสนาแล้ว ก็จะทํา
ให้ความเช่ือมั่นน้ันมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น เพราะเป็นความเช่ือมั่นที่ประกอบด้วย ความเช่ือมั่นที่มีเหตุ
และผล ความเช่ือมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ความเช่ือมั่นในความรู้ ความเช่ือมั่นในคุณค่าแท้ และความเช่ือมั่น
ในความมีประโยชน์ ความเช่ือมั่นเช่นน้ี จะทําให้เกิดความเช่ือมั่นให้แก่ตนเองได้อย่างเต็มที่ว่าสิ่งน้ัน
จะต้องสําเร็จอย่างแน่นอน และเป็นความสําเร็จที่ถูกต้องชอบธรรมด้วย ก็จะทําให้เกิดพลังแห่งความ 
“เช่ือมั่น” ที่จะขับเคลื่อนความเช่ือมั่นน้ันไปสู่ความสําเร็จ  
  ๑.๒ บูรณาการความพยายามกับวิริยะ ความพยายามในการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้
ประสบความสําเร็จโดยไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคนับเป็นความคิดเชิงบวกอย่างหน่ึง เมื่อบูรณาการ
กับวิริยะ ความเพียรพยายามน้ันก็เป็นบวกทันทีเพราะจะเป็นความพยายามท่ีจริงจัง อันประกอบด้วย 
ความเพียรพยายามที่จะระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงต่อความสําเร็จ ความเพียรพยายามละนิสัยและ
พฤติกรรมที่ไม่ดีของตน ความเพียรพยายามพัฒนาตนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ และความเพียรพยายาม
รักษามาตรฐานคนดีมีคุณภาพเอาไว้ ความเพียรพยายามดังกล่าวจะทําให้เกิดเป็นพลังของความเพียร
พยายามอย่าง “จริงจัง” ที่จะทําให้เกิดความสําเร็จในทุกด้านตามท่ีปรารถนา 
  ๑.๓ บูรณาการความต้ังใจกับสติ ในความต้ังใจไม่ว่าจะคิดทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้ประสบ
ความสําเร็จนับว่าเป็นความคิดเชิงบวกอย่างหน่ึง เมื่อบูรณาการด้วยสติหรือความไม่ประมาทแล้ว 
ความคิดน้ันก็จะมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นเพราะประกอบด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาทในเวลาและชีวิต 
ความไม่ประมาทในความไม่มีโรค ความไม่ประมาทในการงาน ความไม่ประมาทในการศึกษา และ
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ความไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรม ก็จะทําให้เกิดพลังแห่งความ “รอบคอบ” ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ
ด้วยความไม่ประมาท 
  ๑.๔ บูรณาการความมุ่งมั่นกับสมาธิ ในความมุ่งมั่นในการทําสิ่งใดให้ประสบความสําเร็จ
นับว่าเป็นความคิดเชิงบวกอย่างหนึ่ง เมื่อบูรณาการด้วยสมาธิ ก็จะทําให้ความคิดเกิดความแน่วแน่
และมุ่งมั่นต่อการกําจัดอุปสรรค และกําจัดนิวรณ์ ก็จะเป็นพลังแห่งความ “แน่วแน่” ในการขจัด
อุปสรรคที่ขัดขวางความสําเร็จ 
  ๑.๕ บูรณาการความสามารถในการแก้ปัญหากับปัญญา การมีความสามารถในการ
แก้ปัญหานับเป็นความคิดเชิงบวกอย่างหน่ึง เมื่อบูรณาการด้วยปัญญา ความคิดน้ันก็จะเป็นความคิดที่
ชัดเจน เพราะจะประกอบด้วย ความรอบคอบและรอบรู้เพราะได้ศึกษาเล่าเรียน ความรอบคอบและ
รอบรู้เพราะได้คิดพิจารณาใคร่ครวญดีแล้ว และความรอบคอบและรอบรู้เพราะได้เห็นความจริง จึงทํา
ให้เกิดพลังแห่งความ “ชัดเจน” ในการแก้ปัญหาด้วยปัญญา 
 เพราะฉะน้ัน วิธีคิดตามแนวพุทธธรรมเมื่อบูรณาการกับความคิดเชิงบวกแล้วก็จะทําให้
ความคิดเชิงบวกมีประโยชน์และมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 ๒. การบูรณาการเน้ือหาความคิด เน่ืองจากความคิดเชิงบวกมีเน้ือหาความคิดขึ้นอยู่ที่การ
มุ่งสู่ความสําเร็จแต่ละอย่างจึงไม่มีเน้ือหาความคิดที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับบริบท แต่พุทธธรรมมีเน้ือหา
ความคิดที่ชัดเจน เมื่อบูรณาการกันแล้วจะทําให้เน้ือหาความคิดมีความชัดเจนคือ คิดบนฐานของ
ความจริง คิดแสวงหาความจริง คิดแก้ปัญหา และคิดสรา้งประโยชน์ เมื่อคิดอยู่บนฐานความจริง ผลที่
ได้คือความจริงและความมีประโยชน์ ความจริงและความมีประโยชน์จะเป็นกรอบของความคิดที่
สําคัญที่เป็นตัวนําให้ความคิดมุ่งไปสู่เป้าหมายให้สําเร็จตามมุ่งหมายทุกประการ 
 
๕.๒  องค์ความรู้ใหม่การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม 
 
 ๕.๒.๑  ที่มาขององค์ความรู้ใหม่	
 จากการบูรณาการความคิดเชิงบวกและความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมแล้วทําให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ที่ทําให้ความคิดเชิงบวกมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น จึงเป็นที่มาขององค์ความรู้ใหม่ ดังน้ี 
 ๑. ทําให้เกิดพลังความคิดที่ถูกต้อง กล่าวคือ พละ ๕ จะเป็นอุปการะธรรมที่ทําให้ทุกวิธีคิด
เป็นบวก ได้แก่ การมีความเช่ือมั่นที่ถูกต้อง มีความพยายามที่ถูกต้อง มีความต้ังใจที่ถูกต้อง มีความ
มุ่งมั่นที่ถูกต้อง และมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง 
 ๒. เน้ือหาความคิดบวกมีความชัดเจน กล่าวคือ ความคิดเชิงบวกมีเน้ือหาความคิดไม่
ชัดเจนขึ้นอยู่กับบริบท แต่เน้ือหาความคิดตามแนวพุทธธรรมมีความชัดเจน คือ คิดบนฐานความจริง 
คิดแสวงหาความจริง คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างประโยชน์ ดังน้ัน เมื่อบูรณาการกันแล้วก็จะทําให้
เน้ือหาความคิดเชิงบวกมีความชัดเจนและมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น คือ มุ่งไปที่เป้าหมายคือความจริงและ
ความมีประโยชน์ หรืออาจพูดอีกแง่มุมหน่ึงได้ว่า การคิดบนฐานความจริงและการแก้ปัญหา เป็น
เน้ือหาของความคิด หรือเป็นตัวฐานของความความคิด และการแสวงหาความจริงและสร้างประโยชน์ 
เป็น เป้าหมาย 



๒๑๘ 
 

 อน่ึง ถ้าเร่ิมต้นด้วยความไม่จริงก็ไม่มีทางได้พบกับความจริง การคิดก็เช่นกัน ต้องเร่ิมต้นที่
ความจริง จึงจะได้พบกับความจริง เมื่อคิดบนฐานความจริงก็จะทําให้พบกับความจริง เมื่อพบกับ
ความจริงก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ เมื่อสามารถแก้ปัญหาได้ก็จะทําให้ได้ประโยชน์คือความสุข การได้
ประโยชน์คือความสุขก็จะส่งผลต่อเน่ืองไปอีกคือ ทําให้เห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้น และความคิดที่อยู่
บนฐานของความจริงและความมีประโยชน์น้ี จะขับเคลื่อนได้ก็ต้องอาศัยอุปการะธรรมคือกําลังของ 
พละ ๕ กล่าวคือ ความเช่ือมั่นจะเป็นตัวนําทางทําให้มีความเช่ือมั่นในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องเป็นกุศล เมื่อมี
ความเช่ือมั่นก็จะเกิดความมั่นใจในการที่จะลงมือกระทํา ทําให้เกิดมีวิริยะ คือ มีความเพียรพยายาม
กระทําตามที่คิดน้ัน และความเพียรพยายามน้ันจะถูกคุมด้วยสติ หมายถึง เพียรพยายามด้วยความ
ระลึกรู้ตัว และสติจะถูกเสริมด้วยสมาธิ คือมีความแน่วแน่ มุ่งมั่น และชัดเจนต่อการกําจัดอุปสรรคที่
ขัดขวางต่อความสําเร็จ แล้วปัญญาจะเป็นตัวตัดสินในการแก้ปัญหาด้วยความรอบคอบและรอบรู้ ก็
จะทําให้กระบวนการคิดลักษณะน้ีเป็นความคิดเชิงบวกที่สมบูรณ์และมีความถูกต้อง ทําให้สามารถ
แก้ปัญหาของชีวิตได้ ทําให้ได้ประโยชน์คือความสุข 
 ยกตัวอย่างเช่น คนที่ศรัทธาในงานที่ตนทําเพราะเห็นว่าเป็นงานที่สุจริตสร้างประโยชน์
ให้แก่สังคมได้ แม้จะเป็นงานที่คนอ่ืนมองว่าตํ่าต้อย เช่นงานกวาดถนน แต่ตนเองมีความภูมิใจในงาน
รักในงาน น่ีคือการคิดบนฐานของความจริงและมีประโยชน์ และมีศรัทธาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด
วิริยะอุตสาหะ มีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบในงาน เมื่อทําไปจนเกิดความชํานาญ รู้
เทคนิคการทํางานต่าง ๆ ก็จะสามารถทํางานน้ันได้ดีขึ้น น่ีคือตัวอย่างของการคิดเชิงบวกตามแนว
พุทธธรรมที่มี พละ ๕ เป็นตัวขับเคล่ือน และมีฐานหรือเน้ือหาความคิดที่จริงและมีประโยชน์ ผลที่ได้
นอกจากค่าตอบแทนแล้วคือความสุขใจ 
 
 ๕.๒.๒ รูปแบบองค์ความรู้ใหม่ 
 ผลจากการบูรณาการความคิดเชิงบวกทั้งสองแนวคิดแล้ว ทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ 
“รูปแบบการบูรณาการการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม” เรียกว่า TISU Model 
ดังน้ี 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 
 

 
 

ภาพท่ี ๕.๑ แสดง TISU Model  
 

 T = Truth หมายถึง คิดบนฐานความจริง 
 I = Inquiry หมายถึง คิดแสวงหาความจริง 
 S = Solution หมายถึง คิดแก้ปัญหา 
 U = Utility หมายถึง คิดสร้างประโยชน์ 
 
 ๕.๒.๓ แนวทางการใช้องค์ความรู้ใหม่ 
 แนวทางการนําองค์ความรู้ใหม่หรือ TISU Model ไปใช้ได้จริง ผู้วิจัยจะดําเนินการให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม เพราะเช่ือมั่นว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่เป็นความจริง และมี
ประโยชน์ ยังขาดแต่การประยุกต์สู่สาธารณะเพ่ือให้นําไปใช้ได้ง่าย และสามารถนําไปใช้ได้ในทุกเวลา
และทุกสถานการณ์ ดังน้ี 
 ๑ การนําไปใช้ในระดับโครงสร้าง มีกระบวนการ ดังน้ี 
  ๑.๑ จัดทําหนังสือ “๑๐๐ คิดบวก” เพ่ือรวบรวมวิธีคิดและเน้ือหาของความคิดเชิงบวก
ตามแนวพุทธธรรมในงานวิจัยน้ีและที่พบเพ่ิมเติม นําเสนอผ่าน TISU Model เพ่ือเป็นแนวทางให้
ผู้สนใจนําไปปรับใช้พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้เห็นเป็นรูปธรรม ในรูปของหนังสือและเอกสาร   
อีเล็คโทรนิค 
  ๑.๒ นํา TISU Model ไปทดลองใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วนําผลการ
ทดลองที่ ได้นํามาปรับปรุงกระบวนการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลย่ิงขึ้นต่อไป 



๒๒๐ 
 

  ๑.๓ จัดทําโครงการเพ่ือขอรับทุนการสนับสนุนการวิจัยในหัวข้อ “การเสริมสร้าง
ความคิดเชิงบวกในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แก่หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน เพราะ
เหตุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่รับผิดทั้งประเทศ รวมท้ังมีอิสระในการกําหนดนโยบายเป็น
ของตนเองสามารถปรับเปล่ียนวิธีการสอนและหลักสูตรได้คล่องตัวให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งจะทําให้เกิดการขยายผลได้อย่างกว้างขวาง โดยการนําผลวิจัยมาใช้ในการเสริมสร้าง
ความคิดเชิงบวกให้เป็นวิถีชีวิตที่เหมาะสมแก่คนในท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการรองรับต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๑.๔ จัดต้ังสมาคม หรือ สถาบัน “คนคิดบวก” เพ่ือเผยแผ่แนวทางการเสริมสร้าง
ความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมให้กว้างขวางย่ิงขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการฝึกอบรม การเสวนา 
การสัมมนา การระดมสมอง เป็นต้น โดยเลือกเฟ้นผู้มีจิตอาสาเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อน 
  ๑.๕ เผยแผ่แนวทางการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมทางสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือทางสื่อสารมวลชน รวมทั้งการค้นหา “คนคิดบวกต้นแบบ” เพ่ือยกย่องและนําแนวคิด
ของท่านเหล่าน้ันนํามาเผยแผ่ต่อไป  
 ๒ การนําไปใช้ในระดับบุคคล มีกระบวนการ ดังน้ี 
  ๒.๑ ผู้ให้ความคิดเชิงบวก ต้องเป็นผู้ฝึกสติและสมาธิมาพอสมควรจนรู้ระบบการทํางาน
ของกระบวนการคิดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีความเป็นไปอย่างไร และจะบริหารจัดการกับความคิดได้
อย่างไรให้มีความคิดในเชิงบวก จึงจะถ่ายทอดให้แก่ผู้รับความคิดเชิงบวกได้อย่างถูกต้อง และเป็นผู้มี
จิตอาสา 
  ๒.๒ ผู้รับการฝึกความคิดเชิงบวก ควรมีความสมัครใจที่จะฝึกฝนเพ่ือให้ความคิดเชิงบวก
เข้าไปเป็นวิถีชีวิตของตน เพื่อช่วยให้ปัญหาชีวิตลดลง มีความสุขมากขึ้น ทํากิจการงานได้ดีขึ้น และ
รู้จักโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น 
  ๒.๓ ควรมีระบบการประเมินตนเอง โดยจัดทําเป็นแบบประเมินหลังจากที่ได้รับการฝึก
แล้วเป็นระยะ แล้วให้ประเมินตนเองด้านความคิด ด้านพฤติกรรมว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
หรือไม่อย่างไร 
  ๒.๔ มีระบบติดตามประเมินผล ว่าหลังจากการฝึกแล้วมีการเปล่ียนแปลงในระดับ
บุคคลอย่างไร 
  ๒.๕ ควรให้มีการฝึกอบรมการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมอย่าง
ต่อเน่ือง โดยอาจจัดต้ังเป็นสมาคม หรือสถาบันเพ่ือดําเนินการน้ี เพราะต้องเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน  
 ทั้งหมดที่เสนอมาน้ี เป็นแนวทางในการนําองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล
และต่อประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมเป็นวิถีชีวิตของคน
ในชาติ เพ่ือปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่ทั่วโลกต้องช่ืนชม 
 
 
 



๒๒๑ 
 

๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
 
	 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	
 ๑. รัฐบาลควรกําหนดให้การเสริมสร้างคิดเชิงบวกเป็นวัฒนธรรมอย่างหน่ึงของชาติไทย ก็
จะทําให้สังคมไทยมีแต่ความสงบร่มเย็น เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาคมโลก เป็นผู้นําของโลกในด้าน
การคิดบวก ผู้คนทั่วโลกก็จะอยากมาเท่ียวเมืองไทย มาสัมผัสวัฒนธรรมไทยท่ีมีแต่การคิดบวก เมื่อ
บวกกับสยามเมืองย้ิมก็จะทําให้เมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก 
 ๒. ควรส่งเสริมให้การคิดเชิงบวกอยู่ในวิถีชีวิตประจําวัน เช่น บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ 
ซึ่งเป็นทางแห่งความดี ต้องสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่า บุญคือสิ่งที่จะทําให้เกิดความสุขมี ๑๐ 
วิธี ซึ่งสามารถทําได้ไม่ยาก เช่น การมีเมตตา การให้ การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การพัฒนาตน การช่ืนชม
ในการทําดีของผู้อ่ืน การเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน การเลือกรับฟังหรือดูแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ หรือการ
ถ่ายทอดความรู้ การประพฤติเช่นนี้ตนเองสามารถประเมินตนเองได้ว่ามีการพัฒนาตนให้ก้าวหน้าไป
ได้อย่างไรและมีความสุขเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาหรือการปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรกําหนดเป็นนโยบายให้ทุกโรงเรียนบูรณาการทางแห่งการทําความดีให้เป็นอุปนิสัยของเด็กและมี
และประเมินที่สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นไปในทางบวกได้อย่างชัดเจน ก็จะทําให้
พัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
 ๓. ควรจัดให้มีการทดลองใช้แนวทางการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมใน
องค์กรภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพ่ือเสริมการบริการให้เป็นที่ประทับใจของประชาชน และเพ่ือการ
พัฒนาต่อยอดต่อไป 
 ๔. รัฐบาลควรกําหนดให้มีหลักสูตรและการฝึกอบรมเพ่ือสร้างวิทยากรต้นแบบเก่ียวกับการ
เสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรมในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือขยายผลให้องค์กรเหล่าน้ีมีฐานการคิดที่เป็นบวกให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศต่อไป 
 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย	
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบเป็นการนําเสนอรูปแบบการบูรณาการการเสริมสร้างความคิดเชิง
บวกตามแนวพุทธธรรมตาม (Buddhhist Positive Thinking Model) น้ัน เป็นเพียงแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการคิดเชิงลบ แต่ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นที่งานวิจัยน้ีไม่ได้เข้าไป
ในรายละเอียด ซึ่งหากมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกถึงรายละเอียดก็น่าจะสามารถนํารูปแบบมาใช้เพ่ือ
ความสงบสุขในสังคมต่อไป ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเพ่ือให้เกิดงานวิจัยที่เกิดการต่อยอดไปจากการวิจัยน้ี 
ดังน้ี 
 ๑. การสร้างนวตกรรมทางความคิดเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้รู้เท่าทันและเกิดประโยชน์
ในโลกยุคดิจิตอล 
 ๒. กระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วยความคิดเชิงบวกในพระพุทธศาสนา 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในองค์กรด้วยความคิดเชิงบวกแนวพุทธธรรม 
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๔. ความคิดเชิงบวกที่เป็นความมุ่งมั่น หรือความแน่วแน่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



๒๕๕ 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ หน้า ๒๕๕ 

๕. ความคิดเชิงบวกที่เป็นความรอบรู้ หรือความรอบคอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………..…………………………………………… 
 

 

ขอขอบคุณที่กรุณาให้คําสัมภาษณ์ 
 

นายสกล  เหลอืงไพฑูรย์ 
นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ผู้สัมภาษณ ์

 
 

  



๒๕๖ 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ หน้า ๒๕๖ 

คํานิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 
 
  

การเสริมสร้าง หมายถึง กระบวนและวิธีการพัฒนาความคิดโดยใช้เครื่องมือทางบุคคลและ
ทางประสบการณ์ที่เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อความคิดเชิงบวก 
 ความคิดเชิงบวก หมายถึง การคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึงในทางที่
ดีขึ้น ให้เกิดพลังทางความคิดนําไปสู่การปฏิบัติสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ จนบรรลุความสําเร็จ
และเกิดความสุขในชีวิต 
 ความคิดบวกตามแนวพุทธธรรม หมายถึง ความคิดที่แสวงหาความจริงของชีวิต ความคิดที่
สอดคล้องกับความจริง คิดแก้ความทุกข์ของชีวิต และคิดเพ่ือให้เกิดความสุข โดยมีความเช่ือมั่น ความ
พยายาม ความต้ังใจ ความมุ่งมั่น และความสามารถในการแก้ปัญญา เป็นปัจจัย  
 ความคิดบวกที่เป็นความเช่ือม่ัน หมายถึง ความคิดที่อาศัยความสามารถ ศักยภาพ 
สมรรถภาพ ในการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้เกิดความสําเร็จ สอดคล้องกับความถูกต้อง คือ ความจริง 
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 ความคิดบวกที่เป็นความพยายาม หมายถึง ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง 
พยายามระวังสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในความคิดของตน พยายามละสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในตนเองออกไป 
พยายามส่งเสริมสร้างสิ่งดีใด ๆ ให้เกิดขึ้นในความคิดของตน และพยายามรักษาสิ่งดีที่มีในตนให้มั่นคง
และยั่งยืน สอดคล้องกับความถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 ความคิดบวกที่เป็นความตั้งใจ หมายถึง ความคิดที่ไม่หลงเพลินไปกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เข้ามา
แทรกซ้อน จนทําให้เกิดการเบ่ียงเบนออกจากประเด็นและกิจกรรมน้ัน ๆ โดยตระหนักถึงสิ่งที่เป็น 
คุณโทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ ในขณะที่คิด โดยสอดคล้องกับความถูกต้อง และเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคมได้ 
 ความคิดบวกที่เป็นความมุ่งม่ัน หมายถึง ความคิดที่มีความชอบใจ มีความภูมิใจ มีความสุข
ใจ ที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้สําเร็จ โดยไม่หว่ันไหวต่อสิ่งอ่ืนใด หรือต่อความคิดที่จะชักจูงไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนใจไปจากเรื่องที่กําลังกระทํา โดยสอดคล้องกับความถูกต้อง และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 ความคิดบวกที่เป็นการแก้ปัญหา หมายถึง การเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน เข้าใจ
สาเหตุของปัญหา รู้วิธีการออกจากปัญหา และวิธีที่จะแก้ปัญหาน้ันด้วยความรอบคอบและรอบรู้ อัน
สอดคล้องกับความถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
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๒๖๔ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล   : นาย สกล เหลืองไพฑูรย์ 
ภูมิลําเนา     : จังหวัดนครปฐม 
ที่อยู่ปัจจุบัน    : ๗๕/๖ หมู่ ๓ ตําบลไทยยาวาส  
       อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
การศึกษา 
  พ.ศ. ๒๕๒๓ : ศิลปศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  พ.ศ. ๒๕๓๙ : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
  พ.ศ. ๒๕๒๕ : นักพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
  พ.ศ. ๒๕๒๙ : ปลัดอําเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  พ.ศ. ๒๕๓๒ : นักบริหารงานทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง 
       กระทรวงมหาดไทย 
  พ.ศ. ๒๕๓๘ : รองปลัดเทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง (ระดับ ๖) 
  พ.ศ. ๒๕๓๙ : รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (ระดับ ๗) 
  พ.ศ. ๒๕๔๐ : รองปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (ระดับ ๗)  
  พ.ศ. ๒๕๔๑ : ปลัดเทศบาลตําบลอ้อมน้อย สมุทรสาคร (ระดับ ๗) 
  พ.ศ. ๒๕๔๓ : รองปลัดเทศลาบนครนนทบุรี (ระดับ ๘) 
  พ.ศ. ๒๕๔๕ : ปลัดเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ระดับ ๘) 
  พ.ศ. ๒๕๔๗ : ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (ระดับ ๙) 
  พ.ศ. ๒๕๕๒ : ปลัดเทศบาลเมืองอ้อมน้อย สมุทรสาคร (ระดับ ๙) 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ : นักบริหารท้องถิ่นระดับสูง เทศบาลนครอ้อมน้อย สมุทรสาคร 
 
ตําแหน่งปัจจุบัน 
     : เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
     : คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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