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ชื่อรายงานการวิจัย: การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
ผู้วิจัย: พระครูปลัดมารุต  วรมงฺคโล ,ผศ.,ดร. 
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                              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ทุนอุดหนุนการวิจัย:       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประการ (๑) เพ่ือศึกษาถึงประวัติและพัฒนาการของ

จิตวิทยาในตะวันตก (๒) เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  (๓) 
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทกับการประยุกต์ใช้กับ
สังคม 

ผลการวิจัยพบว่า   
แนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาน้ันเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับจิตและกระบวนการทํางานของจิตท่ี

พระพุทธศาสนาถือว่าจิตน้ันมีพลังในการควบคุมกาย แต่ถึงอย่างน้ันจิตก็ไม่ได้เป็นเอกเทศจากกาย
เพราะจิตกับกายจะต้องทํางานแบบอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน ในแง่อภิธรรมจิตมนุษย์หรือสัตว์มีความ
ละเอียดอ่อนสามารถจําแนกประเภทได้อย่างหลากหลาย เม่ือนําแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยามาวิเคราะห์
เชิงเปรียบเทียบกับแนวคิดเรื่องจิตวิทยาตะวันตกก็จะพบว่า จิตวิทยาตะวันตกศึกษาจิตและ
กระบวนการทํางานของจิตในแง่ของพฤติกรรมภายนอกด้วยการพิสูจน์ทดลองโดยหลักวิทยาศาสตร์ 
แต่พุทธจิตวิทยาน้ันศึกษาจิตและกระบวนการทํางานของจิตในแง่ของการปฏิบัติเพ่ือฝึกฝนจิตด้วยการ
ปฏิบัติธรรมทั้งในด้านสมถะและวิปัสสนากรรมฐานโดยมุ่งทําให้จิตมีศักยภาพท่ีจะสามารถเอาชนะหรือ
ควบคุมกิเลสได้ 

เม่ือวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎกพบว่า แนวคิดเรื่องจิตในทาง
พระพุทธศาสนานั้นสามารถท่ีจะนําไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตและสังคมได้หลาย
ประการทั้งในเร่ืองของการเรียนรู้ การเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและการแก้ไขปัญหาเรื่องทุกข์
ด้วยการให้คําปรึกษาเชิงพุทธ ซ่ึงเป็นการที่พระพุทธองค์ทรงนําไปใช้ได้ผลมาแล้ว 
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ABSTRACT 
This research has three objectives, namely, (1) to study the history and 

the development of the psychology in the west, (2) to study the concept of the 
Buddhist Psychology in the Theravada Buddhist Scriptures, and (3) to analytically 
study the concept of Buddhist Psychology in Theravada Buddhist Scriptures with 
social application.  

The results of research were as follows:  
the concept  of the Buddhist Psychology is  pertaining to mind and the 

procedure of mind that are regarded to have the power to control body , thereby the 
mind is not departed from the body because the mind and body work together, In 
terms of Abhidhammatriptaka, mind of human beinge or , animas has the delicacy 
which can be classified variously. When analyzing the idea of Buddhist Psychology in 
comparison with the idea of West Psychology , it was found that west Psychology 
studies the mind and the working procedure of the mind in terms of outside behavior 
by scientific experiment, while Buddhist studies the mind and the working procedure 
of the mind in terms of the practical experiences in dharma both in concentration 
development  and insight development with the aim of developing mental potential 
which can overcome or control the defilements analysing the idea about Buddhist 
psychology in the Tripitaka, it was found that the idea about the mind in Buddhism  
can be applied in daily life in many aspects, such as learning , teaching ,self  
development and the solution of suffering problems by Buddhist counseling 
effectively used by the Buddha.  



 ค

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยเรื่อง  การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎกฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี  ก็เน่ืองด้วยได้รับการสนับสนุนเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลและได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เช่ียวชาญหลายท่าน  ผู้วิจัยขอขอบคุณและอนุโมทนาขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบคุณพระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. ผู้ อํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมทุนในการทําวิจัยครั้งน้ีและขอ
อนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยทุกท่านท่ีได้กรุณาตรวจสอบและแนะนําข้อมูล
เพ่ิมเติมอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยทุกครั้งท่ีมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย 

ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.อธิเทพ ผาทา ที่ให้ข้อปรึกษาให้ข้อเสนอแนะให้การแนะนํา 
ในการจัดทําข้อมูลประกอบการเขียนรายงานการวิจัยครั้งน้ีมาต้ังแต่เริ่มต้นจนจบงานวิจัยสําเร็จลุล่วง
ด้วยดี 

ขอขอบคุณและอนุโมทนาขอบคุณเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ท้ังบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ที่ได้ประสานงานด้านข้อมูลต่างๆ  ทําให้การติดต่อข้อมูลด้านโครงวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และขอขอบคุณและอนุโมทนาขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ทุกท่านท่ี
ให้การสนับสนุนการทําโครงการวิจัยครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์และสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร. 
๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
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๔.๑ บทนํา............................................................................................................................๘๔ 
๔.๒ วิเคราะห์แนวคิดเรื่องจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท.....................................................๘๔ 

๔.๒.๑ วิเคราะห์แนวคิดเรื่องจิตวิทยาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
         กับจิตวิทยาตะวันตก...................................................................................๘๔ 
๔.๒.๒ วิเคราะห์ธรรมชาติด้ังเดิมของจิต.................................................................๙๑ 
๔.๒.๓ หลักพ้ืนฐานของพุทธจิตวิทยาเถรวาท......................................................๑๐๓ 

๔.๒.๓.๑ แนวคิดเรื่องกฎธรรมชาติ (อิทัปปัจยตา-ปฏิจจสมุปบาท).......๑๐๒ 
   ๔.๒.๓.๒ แนวคิดเรื่องกฎธรรมชาติคือนิยาม ๕ ประการ.......................๑๐๕ 
   ๔.๒.๓.๓ แนวคิดเรื่องกฎไตรลักษณ์......................................................๑๐๖ 

๔.๒.๔  พุทธจิตวิทยากับความเป็นมนุษย์............................................................๑๐๘ 
๔.๒.๕ พุทธจิตวิทยากับปัญหาความเป็นเอกนิยมหรือสัจนิยม.............................๑๑๒ 
๔.๒.๖ พุทธจิตวิทยากับปัญหาเรื่องเจตจํานงเสรี.................................................๑๑๔ 
๔.๒.๗ พุทธจิตวิทยากับหลักจริยธรรม (กรรม-เจตนา)........................................๑๑๕ 
๔.๒.๘ พุทธจิตวิทยากับการบรรลุธรรม...............................................................๑๑๖ 

(๑) ความหมายของการบรรลุธรรม........................................................๑๑๗ 
(๒) ประเภทของการบรรลุธรรม.............................................................๑๑๗ 

   (๓) รูปแบบของการฝึกจิตที่จะนําไปสู่การบรรลุธรรม............................๑๑๙ 
(๔) วิธีการปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงการบรรลุธรรม............................................๑๒๗    
(๕) ลักษณะของผู้บรรลุธรรม.................................................................๑๓๐ 

   (๖) ผลของการบรรลุธรรม.....................................................................๑๓๒ 
(๗) ภาวะของผู้ฝึกจิตจนบรรลุนิพพาน...................................................๑๓๘  

  ๔.๒.๙  จิตกับการเวียนว่ายตาย(จุติจิต)เกิด(ปฏิสนธิจิต)...........................................๑๔๐ 
  ๔.๒.๑๐ จิตกับความฝัน ...........................................................................................๑๔๓ 
    ๔.๒.๑๐.๑ โดยธาตุกําเริบ......................................................................๑๔๓ 

๔.๒.๑๐.๒ โดยจิตกําเริบ........................................................................๑๔๔ 
๔.๒.๑๐.๓ โดยเทวดาดลใจ....................................................................๑๔๔ 
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๔.๒.๑๐.๔ โดยบุพนิมิต..........................................................................๑๔๔ 
๔.๓  แนวคิดเรื่องการฝึกฝนอบรมและพัฒนาจิตตามหลักพุทธจิตวิทยา...........................๑๔๖ 

๔.๓.๑ ความหมายของคําว่าพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา.......................................๑๔๗ 
๔.๓.๒ พระพุทธศาสนากับแนวคิดเร่ืองการพัฒนา....................................................๑๔๗ 
๔.๓.๓ ประเภทของการพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา..............................................๑๔๘ 
๔.๓.๔ ความหมายของการพัฒนาจิต.........................................................................๑๔๘ 
๔.๓.๕ เป้าหมายของการพัฒนาจิต............................................................................๑๔๙  
๔.๓.๖ หลักการพัฒนาจิต (จิตภาวนา) ตามหลักจิตวิทยาเชิงพุทธ............................๑๔๙ 
๔.๓.๗ ประเภทของการพัฒนาจิต.............................................................................๑๕๐ 

๔.๓.๗.๑ การพัฒนาจิตตามหลักอริยมรรค............................................๑๕๐    
๔.๓.๗.๒ การพัฒนาจิตด้วยสมถะกรรมฐาน ๔๐...................................๑๕๓ 

(๑) การฝึกจิตโดยกสิณ ...........................................................๑๕๔ 
(๒) การฝึกจิตโดยใช้อสุภะเป็นอารมณ์.....................................๑๕๔   
(๓) การฝึกจิตโดยใช้อนุสติเป็นอารมณ์ ...................................๑๕๕  
(๔) การฝึกจิตโดยหลักอัปปมัญญา  ๔ พรหมวิหาร.................๑๕๕ 
(๕) การฝึกจิตโดยพิจารณาอาหารเป็นอารมณ์ .......................๑๕๖   
(๖) วิธีเจริญจิตภาวนาโดยใช้ธาตุเป็นอารมณ์...........................๑๕๗    

๔.๓.๗.๓ จริตของคนในการพัฒนาจิต....................................................๑๕๗   
๔.๓.๗.๔ นิมิต........................................................................................๑๕๘     
๔.๓.๗.๕ ประเภทของภาวนา ๓ ...........................................................๑๕๙   
๔.๓.๗.๖ การเจริญจิตภาวนาที่เป็นรูปฌานและอรูปฌาน.....................๑๕๙     
๔.๓.๗.๗ หลักพุทธธรรมท่ีสัมพันธ์ในการพัฒนาจิตด้วยสมถกรรมฐาน..๑๖๐     
๔.๓.๗.๘ ผลแห่งการพัฒนาจิตและปัญญา............................................๑๖๐     

๔.๔ พุทธจิตวิทยากับการประยุกต์ใช้ในสังคม...................................................................๑๖๑  
๔.๔.๑ พุทธจิตวิทยากับการเรียนรู้......................................................................๑๖๑ 

(๑) ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู้ ....................................๑๖๒   
(๒) กระบวนการของการเรียนรู้.............................................................๑๖๕ 
(๓) กระบวนการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับอายตนะ........................................๑๖๙ 

   (๔) ผลกระทบที่เกิดจากอายตนะ...........................................................๑๖๙ 
  ๔.๔.๒ พุทธจิตวิทยากับการเรียนการสอน...........................................................๑๗๔ 

๔.๔.๒.๑ องค์ประกอบด้านคุณสมบัติของผูส้อน....................................๑๗๔ 
๔.๔.๒.๒ องค์ประกอบด้านเน้ือหา หรือเรื่องท่ีสอน...............................๑๗๕ 
๔.๔.๒.๓ องค์ประกอบด้านตัวผู้เรียน.....................................................๑๗๖ 

   ๔.๔.๒.๔ องค์ประกอบเกี่ยวกับตัวการสอน...........................................๑๗๗ 
๔.๔.๒.๕ องค์ประกอบด้านลีลาการสอน  .............................................๑๗๗ 
๔.๔.๒.๖  องค์ประกอบด้านวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า 
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            แบบต่างๆ...............................................................................๑๗๘ 
    (๑)  แบบ  รูปธรรมไปหานามธรรม.........................................๑๗๘ 
    (๒) แบบ  ไปตามลําดับ............................................................๑๗๙ 
    (๓)  แบบ  ให้ผู้เรียนได้รู้ยิ่งเห็นจริงในสิง่ท่ีควรรู้ควรเห็น.........๑๗๙ 
    (๔) แบบ  ตรงตามหลักความจริง.............................................๑๘๐ 

(๕)  แบบ  มีเหตุมีผลสามารถเห็นจริงได้.................................๑๘๐ 
 (๖)  แบบ  รับรองผล...............................................................๑๘๑ 
 (๗) แบบ  ปัญหาพยากรณ์  ....................................................๑๘๑ 
 (๘)  แบบ การพูดให้เหมาะสมกับกาลเวลา..............................๑๘๓ 
 (๙) แบบ  คํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล...................๑๘๓ 
 (๑๐)  แบบ  ปรับการสอนให้เหมาะสมกับบุคคล.....................๑๘๓ 
 (๑๑) แบบ  คํานึงถึงความพร้อมของผู้เรียน.............................๑๘๔ 
 (๑๒)  แบบ  ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมด้วย...................................๑๘๕ 
 (๑๓) แบบ  ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง......................๑๘๕ 
 (๑๔) แบบ  สากัจฉา หรือ สนทนา..........................................๑๘๖ 
 (๑๕)  แบบ  บรรยาย...............................................................๑๘๖ 
 (๑๖) แบบ  ตอบปัญหา............................................................๑๘๗ 
 (๑๗) แบบ  วางกฎข้อบังคับ....................................................๑๘๗ 
 (๑๘) แบบ  การยกชาดกมาประกอบการสอน.........................๑๘๘ 
 (๑๙) แบบ  เปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา.....................................๑๘๘ 
 (๒๐)  แบบ  การทําเป็นตัวอย่าง..............................................๑๘๘ 

๔.๔.๓ พุทธจิตวิทยากับการปกครอง...................................................................๑๘๙ 
๔.๔.๔ พุทธจิตวิทยากับการดําเนินชีวิต...............................................................๑๙๗ 

(๑)  มีสุจริตทั้งสาม ...............................................................................๑๙๗ 
(๒) ประพฤติตามอารยธรรม..................................................................๑๙๗ 
(๓) อย่างตํ่ามีศีล ๕................................................................................๑๙๘ 
(๔) ประพฤติตามหลักการดําเนินชีวิตไม่ผิด...........................................๑๙๘ 

๔.๔.๕ พุทธจิตวิทยากับการให้คําปรึกษา..............................................................๒๐๕ 
๔.๔.๕.๑ ความหมายการให้ปรึกษาทั่วไป..............................................๒๐๖ 
๔.๔.๕.๒ ความหมายการให้ปรึกษาเชิงพุทธ..........................................๒๐๗ 
๔.๔.๕.๓ ปัญหาของมนุษย์ท่ีต้องการรับการปรึกษาคือทุกข์ .................๒๐๘ 
๔.๒.๖.๔ แนวคิดการให้ปรึกษาตามแนวจิตวิทยาพระพุทธศาสนา........๒๑๑ 
๔.๒.๖.๕ เป้าหมายของการปรึกษาตามแนวคิดจิตวิทยา 

พระพุทธศาสนา…………………………………………………………….๒๑๑ 
๔.๒.๖.๖ ขั้นตอนและกระบวนการในการให้การปรึกษา  

ตามแนวพระพุทธศาสนา........................................................๒๑๓ 
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๔.๒.๖.๗ เทคนิคและวิธีการให้การปรึกษาตาม แนวพุทธศาสนา...........๒๑๕ 
๔.๒.๖.๘ ผลของการให้คําปรกึษา..........................................................๒๑๗ 

๔.๕ สถานะและจุดยืนของพุทธจิตวิทยาในสังคมไทย........................................................๒๑๘ 
 
 
 

บทท่ี ๕ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ................................................................................๒๒๐ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย..........................................................................................................๒๒๐ 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ..............................................................................................................๒๒๓ 

บรรณานุกรม...........................................................................................................................๒๒๔ 
ภาคผนวก...............................................................................................................................๒๓๔ 

ภาคผนวก ก บทความการวิจัย..........................................................................................๒๓๔ 
ภาคผนวก ข แบบสรุปโครงการวิจัย..................................................................................๒๕๓ 

ประวัติผู้วิจัย...........................................................................................................................๒๕๘ 
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คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ 
๑.  คําย่อภาษาไทย 

๑.๑  คําย่อเก่ียวกับพระไตรปิฎก 
อักษรย่อพระไตรปิฏกในงานวิจัยฉบับนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การอ้างอิงใช้ระบบระบุ  เล่ม/ ข้อ/ หน้า หลังคําย่อช่ือคัมภีร์ ดังตัวอย่างเช่น
ที.ม. (ไทย) ๑๐/ ๑๖/ ๑๐ หมายถึง ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๐  ข้อ ๑๖  หน้า ๑๐ 

 
พระวินัยปฎิก 

วิ.มหา.  (บาลี) = วินยปิฏก มหาวิภงฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
วิ.มหา.  (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์ (ภาษาไทย) 
วิ.ภิกฺขุนี. (บาล)ี = วินยปิฏก ภิกฺขุนีวิภงฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) = วินัยปิฎก ภิกขุนีวิภงัค์ (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (บาลี) = วินยปิฏก มหาวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (บาล)ี = วินยปิฏก จูฬวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
วิ.จู. (ไทย) = วินัยปิฎก จูฬวรรค (ภาษาไทย) 
วิ.ป. (บาลี) = วินยปิฏก ปริวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
วิ.ป. (ไทย) = วินัยปิฎก ปริวารวรรค (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปิฎก 
ที.สี. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย  สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย  มหาวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย  มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย   ปาฏิกวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย   ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกปาล ิ(ภาษาบาลี) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.ม. (บาลี) =           สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (บาลี)  =              สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาล ิ(ภาษาบาลี) 
ม.อุ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (บาล)ี  = สตฺุตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.นิ. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
สํ.นิ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 
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สํ.ข. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
สํ.ข. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.สฬา. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี 
สํ.สฬา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
สํ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (บาล)ี = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. (บาลี) =              สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.ฉกฺก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺฐก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.นวก. (บาล)ี  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.นวก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (บาล)ี  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทสก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกาทสก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก เอกาทสกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกาทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก เอกาทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ข.ุ (บาลี)  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ขุททฺกปาฐปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ข.ุ (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (บาล)ี  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ. (บาลี)  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อุทานปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.อุ. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ. (บาลี)  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.อิติ. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ (ภาษาไทย) 
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ขุ.ส.ุ (บาลี)  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ส.ุ (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.วิ. (บาล)ี  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.วิ. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ (ภาษาไทย) 
ขุ.เปต. (บาลี)   =  สตฺุตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.เปต. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร. (บาลี)  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย เถรคาถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.เถร. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร.ี (บาลี)  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
ข.ุเถร.ี (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา. (บาลี)   =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา. (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (บาลี)  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ม. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.จู. (บาลี)  =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.จู. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (บาลี)  =             สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ปฏสิมฺภิทามคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ป. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏสิัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 
ขุ.อป. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อปทานปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.อป. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน (ภาษาไทย) 
ขุ.พุทฺธ. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํสปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.พุทฺธ. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ (ภาษาไทย) 
ขุ.จริยา. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย จริยาปิฏกปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.จริยา. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.สง.ฺ (บาลี) =  อภิธมฺมปิฏก  ธมฺมสงฺคณีปาลิ (ภาษาบาลี) 
อภิ.สง.ฺ (ไทย)  =  อภิธรรมปิฎก  ธรรมสังคณี (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ. (บาลี)  =   อภิธมฺมปิฏก  วิภงฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
อภิ.วิ. (ไทย)  =  อภิธรรมปิฎก  วิภังค์ (ภาษาไทย) 
อภิ.ธา. (บาลี)  =  อภิธมฺมปิฏก  ธาตุกถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
อภิ.ธา. (ไทย)  =  อภิธรรมปิฎก  ธาตุกถา (ภาษาไทย) 
อภิ.ปุ. (บาลี)  =  อภิธมฺมปิฏก  ปุคฺคลปญญฺตฺติปาลิ (ภาษาบาลี) 
อภิ.ปุ. (ไทย)  =  อภิธรรมปิฎก  ปุคคลบัญญัติ (ภาษาไทย) 
อภิ.ก. (บาลี)  =  อภิธมฺมปิฏก  กถาวตฺถุปาลิ (ภาษาบาลี) 
อภิ.ก. (ไทย)  =  อภิธรรมปิฎก  กถาวัตถุ (ภาษาไทย) 
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อภิ.ย. (บาลี)  =  อภิธมฺมปิฏก  ยมกปาลิ (ภาษาบาลี) 
อภิ.ย. (ไทย)  =  อภิธรรมปิฎก   ยมก (ภาษาไทย) 
อภิ.ป. (บาลี) =  อภิธมฺมปิฏก  ปฏฐฺานปาลิ (ภาษาบาลี) 
อภิ.ป. (ไทย) =  อภิธรรมปิฎก  ปัฏฐาน (ภาษาไทย) 
 
๑.๒  คําย่อเก่ียวกับคัมภีร์อรรถกถา 
อักษรย่อคัมภีร์อรรถกถาในการวิจัยฉบับน้ี  ใช้อ้างอิงคัมภีร์ อรรถกถา ภาษาไทย ฉบับ

มหา มกุฏราชวิทยาลัย จะแจ้ง เล่ม/ภาค/หน้า  เช่น ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๒/๒/๒๔๓. หมายถึง พระสูตรและ
อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธัมมบท เล่มท่ี ๒ ภาคท่ี ๒ หน้า ๒๔๓ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๒๕  
ส่วนการอ้างอิงปกรณ์วิเสส จะใช้ระบุช่ือคัมภีร์ / เล่ม / หน้า เช่น วิสุทฺธิ.(บาลี)๓/๗.หมายถึง คัมภีร์วิ
สุทธิมรรค เล่ม (ภาค) ท่ี ๓ หน้า ๗. หากเป็นวิสุทธิมรรค ภาษาไทยจะใช้ฉบับสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร).โดยการอ้างอิงจะใช้วิธีการระบุตามแบบการอ้างอิงของหนังสือทั่วไป คือ สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร).  คัมภีร์วิสุทธิมรรค ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร), พิมพ์ครั้งท่ี ๔.(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นท์ต้ิง จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า 
๒๓. เช่น วิสุทธิ (ไทย) ๑๘/๒๓. 



๑ 

 
บทที่ ๑ 

 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันการศึกษาเรื่องจิตน้ันได้มีพัฒนาการก้าวหน้าไปเป็นอย่างมากเน่ืองจากการ
พยายามที่จะค้นหาคําตอบเก่ียวกับหลักความจริงเรื่องจิตในเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่าการศึกษาในเชิง
ปรัชญามากข้ึนเน่ืองจากการศึกษาเร่ืองจิตในแง่ปรัชญานั้นย่อมให้คําตอบกับมนุษย์เฉพาะความจริงท่ี
เป็นหลักการหรือทฤษฎีเท่าน้ันไม่สามารถที่จะนํามาปฏิบัติได้ ดังน้ันนักวิทยาศาสตร์ท่ีสนใจในเรื่อง
ดังกล่าวจึงได้พัฒนากรอบความรู้เร่ืองจิตให้สามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้กับมนุษย์ได้ โดยใช้หลักและ
วิธีการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถต้ังสมมตติฐาน พิสูจน์ ทดลองได้ ซ่ึงเราเรียกศาสตร์สมัยใหม่
ท่ีศึกษาเก่ียวกับจิตน้ีว่า  “จิตวิทยา” หรือ Psychology  ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นในทาง
ตะวันตก  ซ่ึงเราจะพบว่าจิตวิทยาตะวันตกมีการศึกษาค้นคว้าในฐานะศาสตร์เฉพาะแขนงหนึ่ง และ
นําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายวงการ อาทิ การศึกษา การแพทย์ ธุรกิจ กฎหมาย การปกครอง 
หรือแม้กระท่ังในขอบเขตเชิงปฏิบัติของศาสนาเอง โดยเป้าหมายของการศึกษาจิตวิทยาเป็นไปเพ่ือ
ตอบคําถามเก่ียวกับการเกิดขึ้นของความคิด ความรู้สึก และการกระทํา ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ เพ่ือพยายามหาคําตอบว่า สาเหตุของประพฤติความเช่ือ 
และการกระทําต่างๆ ในบุคคลน้ันเป็นเพราะอะไร สิ่งเหล่าน้ันเกิดขึ้นได้อย่างไร และสัมพันธ์กับเรื่อง
ใดบ้าง จะเห็นได้ว่าความรู้จากจิตวิทยาตะวันตกเป็นการศึกษาถึงสาเหตุของการกระทําต่างๆ เพ่ือนํา
ผลการศึกษานั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากท่ีสุดแก่มนุษย์ เน่ืองจากจิตวิทยาได้รับการยอมรับใน
ฐานะที่เป็นศาสตร์ท่ีใช้หลักการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นระเบียบวิธีของการศึกษา อัน
ประกอบด้วยวิธีการศึกษาเชิงเหตุผลและรวมกับความรู้ในรูปแบบของพฤติกรรมเชิงประจักษ์ และมี
การพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีมากมาย รวมทั้งวิธีการรักษาท่ีสอดคล้องกับแนวคิดหรือทฤษฎีในแต่ละ
ยุคสมัยมาเป็นระยะๆ ฉะนั้นแนวคิดหรือทฤษฎีของจิตวิทยาตะวันตกจึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ตามข้อสรุปของข้อเท็จจริงจากการศึกษาวิจัยท่ีค้นพบเป็นส่วนใหญ่ 

สําหรับในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่าเป็นศาสนาที่ถือกําเนิดมากว่า ๒๕๐๐ ปี แม้
จะไม่มีการบัญญัติคําว่าจิตวิทยามาใช้เป็นการเฉพาะเหมือนกับชาวตะวันตก แต่เราก็จะพบว่าเม่ือ
พิจารณาเน้ือหาของหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทท้ังหมดก็จะพบว่า พระพุทธองค์น้ันได้
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ทรงเป็นนักจิตวิทยาและสอนเร่ืองจิตวิทยาโดยส่วนเดียวเนื่องจากตลอดพระ
ชนม์ชีพน้ันพระองค์ทรงสั่งสอนธรรมเพื่อรักษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์อันเนื่องมาจากกา
ประสบปัญหาทางจิตเพราะถูกกิเลสครอบงําทําให้เกิดโรคประเภทหน่ึงเรียกว่าโรคจิต ดังน้ัน 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องราวของจิตวิทยาแทบทั้งสิ้นเพราะพระพุทธองค์น้ันทรงสอน
หลักธรรมเพ่ือรักษาโรคจิตเพ่ือให้เหล่าสาวกสามารถฝึกฝนจิตเพ่ือให้บรรลุธรรมได้นั่นเอง ความที่
พระพุทธศาสนาเน้นยํ้าในเรื่องจิตน้ันก็มีปรากฏในพระพุทธพจน์ท่ีว่า 



๒ 

“โลกถูกจิตนําไป  ถูกจิตผลักไสไป  จิตเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกท้ังหมดตกอยู่ใน
อํานาจ”๑  “ธรรมทั้งหลาย  มีใจเป็นหัวหน้า  มีใจเป็นใหญ่  สําเร็จด้วยใจ  ถ้าคนมีใจช่ัว  
ก็จะพูดช่ัวหรือทําช่ัวตามไปด้วย เหมือนล้อท่ีหมุนไปตามรอยโคท่ีลากเกวียน”๒ 
“ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อกุศลธรรมที่เป็นไปในส่วนอกุศล ท่ีเป็นไปในฝักฝ่ายอกุศลท้ังหมดมี
ใจเป็นหัวหน้า ใจเกิดก่อนธรรมเหล่าน้ัน อกุศลธรรมเกิดขึ้นทีหลัง ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
กุศลธรรมท่ีเป็นไปในส่วนกุศล ท่ีเป็นไปในฝักฝ่ายกุศลท้ังหมด มีใจเป็นหัวหน้า ใจเกิด
ก่อนธรรมเหล่าน้ันกุศลธรรมเกิดขึ้นทีหลัง ”๓ ( 
“ ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลายจะเศร้าหมอง เพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์ท้ังหลายจะ
บริสุทธ์ิ เพราะจิตผ่องแผ้ว ”๔  
“ ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนห้วงน้ําขุ่นมัวเป็นตม บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนฝั่ง ไม่
พึงเห็นหอยโข่งและหอยกาบบ้าง ก้อนกรวดและกระเบ้ืองถ้วยบ้าง ฝูงปลาบ้าง ซ่ึงเท่ียว
ไปบ้างต้ังอยู่บ้าง ในห้วงน้ําน้ัน ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะนํ้าขุ่น ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้น
เหมือนกัน จักรู้ประโยชน์ตนบ้าง จักรู้ประโยชน์ผู้อ่ืนบ้าง จักรู้ประโยชน์ท้ังสองบ้าง จัก
กระทําให้แจ้งซ่ึงคุณวิเศษ คือ อุตตริมนุสสธรรม อันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐ 
อย่างสามารถ ได้ด้วยจิตท่ีขุ่นมัว ข้อน้ีไม่ใช่ฐานะท่ีจะมีได้ ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะจิต
ขุ่นมัว.”๕  
คําว่า “จิต” เป็นสภาวะธรรมที่เป็นนามธรรม มีสภาพที่นึกคิด เป็นธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์๖ 
บางครั้งเรียกว่า “มโน” บ้าง หรือ “วิญญาณ” บ้าง แต่ก็ใช้ในความหมายเดียวกันดังท่ี
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมชาติท่ีเรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง
วิญญาณบ้าง ขณะที่ดวงหนึ่งกําลังดับ ดวงใหม่กําลังเกิดขึ้น เป็นอย่างนี้เร่ือยไปตลอดวัน
และคืน”๗ 
พระพุทธศาสนายืนยันการมีอยู่ของจิต ในพระไตรปิฎกยืนยันการมีอยู่ของจิตว่า มีอยู่

ต้ังแต่เกิด การเริ่มต้นของชีวิตน้ันเกิดต้ังแต่จิตดวงแรกหรือปฐมวิญญาณ เกิดขึ้นในครรภ์มารดาความ
เป็นมนุษย์จึงเริ่มขึ้น การปฏิสนธิของจิตดวงแรก คือ เม่ือมีขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ 
วิญญาณ มารวมกัน การเริ่มต้นของชีวิตจึงมีคุณสมบัติเบ้ืองต้น ๓ ประการ คือ๑.) กายทสกกลาป คือ 
กลุ่มของลักษณะทางกายภาพ ๒.) ภาวะทสกกลาป คือ กลุ่มของความเป็นหญิงหรือเป็นชาย โดยกรรม
เป็นตัวกําหนด และ ๓.) วัตถุทสกกลาป คือ กลุ่มท่ีต้ังของจิตทางมโนทวาร๘ จิตในพระพุทธศาสนาจึง
ถือเป็นของความจริง แต่เป็นความจริงที่ไม่สามารถสืบเนื่องอยู่ได้นาน โดยอธิบายว่าเป็นภาวะที่เกิด
และดับอย่างรวดเร็วมาก จนจับกระแสที่ต่อเนื่องคงตัวของเหตุหรือจุดต้ังต้นแทบไม่ได้ และไม่ใช่อยู่ใน
                                                            

๑ สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๖๒/๗๓. 
๒ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 
๓ องฺ.เอก.(ไทย)  ๓๒/ ๕๗-๕๘/๑๐๗ 
๔ สงฺ.ข.(ไทย) ๒๗/๒๕๙/๓๔๓ 
๕ องฺ.เอก.(ไทย) ๓๒/๔๖/๙๔ 
๖ สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๖๑/๑๑๖. 
๗ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๓๑/๑๑๕. 
๘ ระวี ภาวิไล, อภิธรรมสําหรับคนรุ่นใหม่, (ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์, ๒๕๓๕), หน้า ๓๓๒. 



๓ 

รูปของพลังงาน ซ่ึง “หลักอภิธรรมถือว่าจิตเป็นของแท้ ตรวจสอบได้ ส่วนพลังงานน้ันเป็นเรื่อง
สมมุติฐานประการหน่ึงของวิทยาศาสตร์”๙การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มักต้ังช่ือสมมติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ขึ้นมาก่อน 

และประเด็นสําคัญของความจริงเรื่องจิตในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือ จิตนั้นสามารถ
ฝึกฝนได้และจิตน้ันเม่ือฝึกฝนดีแล้วย่อมก่อให้เกิดความสุขต้ังแต่สุขในระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูงสุดคือพระนิพพานดังนั้น การศึกษาเรื่องจิตจึงมิได้จํากัดอยู่แค่การมุ่งถึงเฉพาะการลดทุกข์เพ่ิม
สุขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างความสุขอันถาวรอีกด้วย 

จากการกล่าวมาน้ันเราจะพบว่า ความท่ีพระพุทธศาสนาให้ความสนใจกับเรื่องการศึกษา
และปฏิบัติตามกรอบแนวคิดเรื่องจิตดังกล่าวจึงมักมีผู้เรียกแนวคิดของพระพุทธศาสนาในเร่ืองจิตว่า 
“พุทธจิตวิทยา” โดยเน้ือหาขอการศึกษามักอธิบายตามเนื้อหาในพระอภิธรรมปิฎก๑๐ซ่ึงเป็นการ
อธิบายเชิงอภิปรัชญา (Metaphysics) และเพ่ือการค้นหาความจริงสุดท้ายโดยตรงของธรรมชาติ
มนุษย์และโลก เกี่ยวกับองค์ประกอบของจิต กระบวนการของจิต หน้าท่ี และองค์ประกอบต่างๆ ใน
ภาวะต่างๆของจิตหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาในทางพระพุทธศาสนาอันแสดงให้เห็นว่ากรอบ
แนวคิดเรื่องจิตวิทยาของพระพุทธศาสนาน่ันมีอยู่และมีองค์ประกอบท่ีสามารถจะอธิบายได้ทัดเทียม
กับพุทธจิตวิทยาตะวันตกได้ 

อย่างไรก็ตามเราจะพบว่าในกรอบความคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาน้ันถือว่าเป็นแนวคิดท่ีพระ
พุทธองค์ทรงสอนเพ่ือให้มนุษย์ปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงความจริงเร่ืองจิตด้วยการพัฒนาจิตในรูปแบบต่าง ๆ 
แต่ถึงอย่างนั้นผู้วิจัยก็มีคําถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องจิตในทางพระพุทธศาสนาว่าความรู้เรื่องจิตในทาง
พระพุทธศาสนานั้นให้คําตอบในเร่ืองใดบ้างนอกจากเร่ืองจิตและกระบวนการทํางานของจิต เช่น เรื่อง
จิตการการบรรลุธรรมจิตกับปัญหาในเชิงปรัชญา จิตกับการรักษาหรือจิตกับการดําเนินชีวิตหรือจิตกับ
ปัญหาเรื่องการเรียนรู้ การเรียนการสอน เป็นต้น ซ่ึงเรื่องต่างที่นําเสนอมาน้ันถือว่าเป็นประเด็นที่มี
ความสําคัญและเป็นปัญหาที่มีผู้ถกเถียงกันอยู่ ดังน้ัน จึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพ่ือหา
คําตอบและจะได้นําเสนอคําตอบนั้นแก่ผู้สนใจในโอกาสต่อไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

(๑) เพ่ือศึกษาถึงประวัติและพัฒนาการของจิตวิทยาในตะวันตก 
(๒) เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
(๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทกับ

การประยุกต์ใช้กับสังคม 
 

                                                            
๙ เร่ืองเดียวกัน,หน้า ๒๖. 
๑๐ พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), จิตวิทยาในพระอภิธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๔ 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ก. 



๔ 

๑.๓ ปัญหาในการวิจัย 
 

(๑) จิตวิทยาตะวันตกกับจิตวิทยาพุทธศาสนามีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
(๒) พระพุทธศาสนาเถรวาทมีทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือไม่ 
(๓) เราสามารถท่ีจะประยุกต์แนวคิดเรื่องจิตวิทยาเชิงพุทธกับการแก้ไขปัญหาสังคมใน

ด้านต่าง ๆ ได้หรือไม่ 
 

๑.๔ วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้แนวทางและวิธีการในการดําเนินการวิจัยที่สําคัญดังนี้ 
(๑.) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษา ค้นคว้าและ เก็บ

รวบรวมข้อมูล (Data Collection) จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยท้ังในคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และเอกสารวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องคือหนังสือ บทความ งานวิจัยต่าง ๆโดย
ได้ใช้แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าท่ีสําคัญคือ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุด
แห่งชาติ ท่าวาสุกรีและบรรดาหอสมุดที่สําคัญ ๆ ในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  

(๒.) จัดลําดับข้อมูลตามขั้นตอนที่ค้นคว้ามาให้มีความสัมพันธ์กับเน้ือหาให้เป็นระบบแล้ว
นําข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาวิเคราะห์แล้วนําไปสรุปผลเพ่ือนําเสนอเป็นผลงานวิชาการต่อไป 
 
๑.๕ ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 

ในการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทน้ัน
ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาวิจัยจากเอกสาที่เกี่ยวข้องท้ังในส่วนของเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดย
เอกสารปฐมภูมิจะศึกษาจาก พระไตรปิฎก  ส่วนเอกสารทุติยภูมิน้ันจะศึกษาจากคัมภีร์อรรถกถา  
ฎีกา  และคัมภีร์สําคัญของพุทธศาสนา ส่วนเอกสารทฤษฎีจิตวิทยาตะวันตกนั้นผู้วิจัยจะศึกษาจาก
เอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นภาษาอังกฤษโดยเน้นแหล่งข้อมูลงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นหลัก 
 
๑.๖ ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิด(Conceptual  Framework) ของ

โครงการวิจัย  
 

งานวิจัยน้ีได้กําหนดทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้  ดังน้ี 
(๑.)   ศึกษาประวัติและพัฒนาการของจิตวิทยาตะวัน 
(๒.)  ศึกษาแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทที่ 



๕ 

(๓.)  รวบรวมทัศนะจากเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องอันเป็นแหล่งความรู้ท่ีได้มาจาก
การวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวคิดเร่ืองพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทอันจะเป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์เนื้อหาหลักท่ีปรากฎในคัมภีร์ 

 
 
 
 
 
 
 
จากทฤษฎีและกรอบแนวคิดข้างต้น  ได้นํามาสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง  ศึกษา

วิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ดังน้ี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๗ นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 

แนวคิดจิตวิทยา  คือ ศาสตร์ที่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบในเรื่องเกี่ยวกับของจิต
พฤติกรรม กระบวนการและปรากฏการณ์ของจิต ในมนุษย์และสัตว์ 

แนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท แนวคิดเรื่องจิตวิทยาตะวันตก 

จิตวิทยาตะวันตก 
 

วิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยา
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ความหมาย หน้าท่ี และ
องค์ประกอบของจิต 

๑.ประวัติและพัฒนาการของจิตวิทยาตะวันตก 
๒.แนวคิดต่างๆ ของจิตวิทยาตะวันตก 

ปัญหาเกี่ยวกับพุทธจิตวิทยา 
 

การประยุกต์ใช้พุทธจิตวิทยา 
กับสังคม 
 



๖ 

จิตวิทยาตะวันตก คือ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาของบรรดานักจิตวิทยาผู้มีช่ือได้ศึกษา
และค้นคว้าไว้ซ่ึงมีอยู่จํานวนมาก โดยทฤษฎีจิตวิทยาตะวันตกนั้นมุ่งท่ีจะศึกษาจิตในแง่ของพฤติกรรม
มากกว่าการศึกษาในเชิงรายละเอียดทางด้านนามธรรม 

จิตวิทยาในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ แนวคิดเรื่องจิตและปรากฏการณ์ของจิตรวมถึง
พฤติกรรมกระบวนการของจิต วิธีการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเองตามเป้าหมายของพระพุทธศาสนา 
ท่ีอธิบายไว้ในพระไตรปิฎก ของพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๑.๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

(๑.) ทําให้ทราบถึงประวัติและพัฒนาการของจิตวิทยาในตะวันตก 
(๒.) ทําให้ทราบถึงแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
(๓.) ทําให้ทราบผลการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถร

วาทกับการประยุกต์ใช้กับสังคม 
 



๘ 

 
บทท่ี ๒ 

 

ประวัติพัฒนาการของแนวคิดเร่ืองจิตวิทยาตะวันตก 
 
๒.๑  บทนํา 
 

การศึกษาเก่ียวกับเรื่องของ “จิต” ของศาสตร์ตะวันตกมีมาต้ังแต่ยุคกรีก แต่เดิมอยู่ใน
ขอบเขตของวิชาปรัชญาและเทววิทยา การแสวงเป็นไปเพ่ือคําตอบคําอธิบายของความจริงท่ีเหนือ
ความเป็นสสาร และธรรมชาติพิเศษของมนุษย์ท่ีดํารงอยู่เหนือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และเรื่องจิตกลายเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาอย่างต่อเน่ืองมาทุกยุคทุกสมัย สังเกตได้ว่า หลักเกณฑ์ของคําอธิบายเรื่องของ
จิต มักจะสอดคล้องกับระบบความคิดหรือการศึกษาในแต่ละยุคสมัยเสมอ และมีการพัฒนาศัพท์ท่ีใช้
เรียกเกี่ยวกับจิตอีกด้วย เช่น ในยุคกรีก ใช้คําว่า “วิญญาณอมตะ (soul)” เรียกสภาพภายใน เพราะ
สังเกตว่าวิญญาณอมตะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของชีวิต ที่ทําให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่และวิญญาณอมตะ
สามารถล่องลอยออกจากร่างกายได้ในช่วงหลับ หรือเม่ือส้ินลมหายใจ ส่วนจิตท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการ
คิดเรียกว่า จิตใจ (mind) เป็นต้น ทั้งหมดเป็นผลจากสังเกตจากพฤติกรรมภายนอก แล้วจึงอนุมาน
ต่อไปถึงสภาพภายในท้ังสิ้น 

อย่างไรก็ตามในยุคโบราณน้ัน เน่ืองจากจิตไม่มีรูปร่างชัดเจนที่สามารถสังเกตเห็นได้
โดยตรงเช่นเดียวกับสสาร ท้ังการศึกษาเชิงปรัชญาและเทววิทยาในเรื่องของจิต จึงใช้การสังเกตซ่ึง
เป็นความเข้าใจผ่านปรากฏการณ์ต่างๆ ของจิต ในเรื่อง การคิด การจํา การระลึกได้ ฯลฯ ดังนั้น
ท้ายสุดของข้อสรุปเร่ืองจิตส่วนใหญ่ จึงโยงเกี่ยวพันกับความเช่ือทางศาสนาในเร่ืองของพระเจ้า(God) 
เพราะถือกันว่าพระเจ้าเป็นพลังท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในความมหัศจรรย์หรือความลึกลับท้ังหมดของ
ปรากฏการณ์ในโลกนี้ แต่ข้อสรุปเช่นน้ี ยังไม่ใช่ข้อสรุปท่ีแน่นอนที่ทําให้เกิดเป็นความเช่ืออย่าง
เดียวกันท้ังหมด จนเม่ือความก้าวหน้าของความคิดเชิงวิทยาศาสตร์มีมากขึ้น คําอธิบายด้ังเดิมเหล่าน้ี 
จึงถูกรื้อฟ้ืนขึ้นมาสืบสวนความเป็นจริงให้ละเอียดขึ้น โดยเรียกช่ือการศึกษาน้ีขึ้นใหม่ว่าเป็นวิชา
จิตวิทยา 

จิตวิทยาจัดเป็นศาสตร์ท่ีถือกําเนิดมาประมาณ ๑๐๐ กว่าปีน้ี คือ ประมาณปลาย
ศตวรรษที่ ๑๙ การเกิดขึ้นของจิตวิทยาเป็นไปเพ่ือตรวจสอบและอธิบายคําถามในปัญหาเกี่ยวกับจิต 
โดยใช้วิธีการตรวจสอบและสร้างคําอธิบายใหม่ตามแนวคิดปรัชญาของวิทยาศาสตร์ ในคําถามเดิม 
เช่น จิตมีอยู่จริงหรือไม่ มีธรรมชาติเป็นอย่างไร จิตมีหน้าท่ีอย่างไร ความสัมพันธ์ของตและกายเป็น
อย่างไร การเรียนรู้เกิดได้อย่างไร และปัญหาจะควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ควรทําอย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพที่สุด เป็นต้น การอธิบายเรื่องปรากฏการณ์ของจิตส่วนใหญ่ท่ีเคยถูกอธิบายไว้ด้วยการ
ตอบเชิงการอนุมานด้วยเหตุผล (Reason) ถึงสาเหตุต่างๆ ซ่ึงบางคําถาม อาจไม่มีหรือไม่สามารถหา
หลักฐานเชิงประจักษ์อธิบายได้ท้ังหมด และไม่อาจมีข้อสรุปที่ชัดเจน 



๙ 

 
๒.๒  แนวคิดเรื่องจิตวิทยาในตะวันตก 
 

สําหรับการศึกษาแนวคิดเรื่องจิตวิทยาในรูปแบบของการจัดกรอบแนวคิดการศึกษา
แบบวิทยาศาสตร์น้ันได้เร่ิมขึ้นในตะวันตก  โดยมีนักคิดนักปรัชญาและนักจิตวิทยาได้พยายามหา
วิธีการตอบคําถามเรื่องจิตจากเดิมท่ีมีการศึกษาในแนวพรรณาหรือบรรยายเชิงปรัชญา เช่น การ
บรรยายเร่ืองจิตของเพลโต อริสโตเติล ฯลฯ ท่ีเป็นการอธิบายโดยหลักตรรกะท่ีในบางครั้งก็ไม่ได้ให้ผล
ในเชิงประจักษ์มากมายนัก โดยหันมาอธิบายกรอบแนวคิดเรื่องจิตในเชิงประจักษ์หรือวิทยาศาสตร์
ผ่านกระบวนการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ทดลองได้ และพัฒนาวิธีการศึกษามา
จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงมีประวัติความเป็นมาและรายละเอียดที่เราสามารถพิจารณาได้ตามลําดับ ดังน้ี 

๒.๒.๑  ความหมายของจิตวิทยา 
คําว่า จิตวิทยาน้ี ความจริงยังมีผู้เข้าใจผิดอยู่มาก  บางคนคิดว่าเป็นวิชาท่ีรู้จิตใจคนหรือ

เป็นวิชาที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ บางคนยังเข้าใจเลยเถิดไปว่าเป็นวิชาหมอดูทํานายโชคชะตาราศีของคน
ท่ัวไป  ความเข้าใจน้ีเกิดขึ้นเพราะในสมัยโบราณการศึกษาวิชาน้ีหนักไปทางไสยศาสตร์อยู่ไม่น้อย  แต่
การศึกษาในปัจจุบันช่วยแก้ความเข้าใจผิดดังกล่าว  เพราะแท้จริงน้ันจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์แขนง
หน่ึง และคนมักเกิดความเข้าใจผิดว่า จิตวิทยามิใช่เป็นการศึกษาถึงเรื่องราวของวิทยาศาสตร์  

คําว่า “จิตวิทยา (Psychology)” หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และ
กระบวนการของจิต เพ่ือทําความเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ ท่ีจะนําไปช่วยในการพยากรณ์และ
ควบคุมพฤติกรรมนั้นๆ แต่ถ้าพิจารณาย้อนกลับไปในยุคแรกเริ่มการศึกษาในอดีตต้ังแต่ยุคกรีก กลับ
พบว่าจิตวิทยาเริ่มต้นการศึกษาจากวิญญาณอมตะ (soul) หรือ จิตใจ (mind) รากศัพท์ของ 
Psychology มาจากรากศัพท์ภาษากรีกคือ psyche+logos คําว่า psyche มักแปลว่า soul แต่ลีเฮ 
(Leahey) คิดว่าคํานี้มาจากคําท่ีใกล้เคียงท่ีสุดคือ “psuche” ซ่ึงแปลว่าลมหายใจของชีวิต (breath 
of life)๑๓ เขายังอธิบายเพ่ิมเติมว่าแม้ว่าบางคร้ัง คําว่า “psuche” เป็นมากกว่าลมหายใจ แต่ไม่อาจ
เทียบเท่าจิตหรือวิญญาณอมตะ (mind, soul) ท้ังหมด เพราะวิญญาณอมตะในความหมายของกรีก
น้ัน มีความใกล้เคียงภาวะหน่ึงท่ีอาศัยอยู่ในร่างกายและทําให้เกิดชีวิต อีกทั้งเป็นส่วนประกอบส่วน
หน่ึงของชีวิตท่ีทําให้บอกได้ว่ายังมีชีวิตอยู่ ท้ังยังสามารถล่องลอยออกจากร่างกายได้ในช่วงหลับหรือ
เม่ือสิ้นลมหายใจ การดับสูญหรือความตายคือการปราศจากวิญญาณอมตะ ที่ทําให้ชีวิตไม่สามารถ
ดําเนินต่อไป สังเกตได้จากในภาวะหลับหรือสลบน้ัน ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ก็ยังถือว่ามีชีวิต 
วิญญาณอมตะนี้ ความหมายทางศาสนามีการอธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า เป็นภาวะท่ียังสามารถคงอยู่เม่ือ
ร่างกายดับสูญ ส่วนศัพท์อีกศัพท์หนึ่ง คือ logos แปลว่าคําพูด หรือ ความคิด เม่ือรวมคําแล้ว 
Psychology จึงเป็นการศึกษาเร่ืองวิญญาณอมตะหรือจิต ซ่ึงบุคคลแรกท่ีนําคําว่า Psychology มาใช้ 
คือ เมแลงตัน (Melanchthon) นักปราชญ์ชาวเยอรมัน โดยใช้เป็นชื่อหนังสือซ่ึงเขาเขียนเกี่ยวกับ
เรื่องของวิญญาณ แต่ถ้าใช้ในความหมายน้ี ความสับสนจะเกิดขึ้นทันที เม่ือจะหาคําจํากัดความและ

                                                         
๑ Thomas H. Leahey, A History of Psychology : Main Currents in Psychological 

Thought,5thed (New Jersey : Prentice-Hall Inc., 2000), p.57. 



๑๐ 

สร้างขอบเขตของการศึกษา เน่ืองจากจิตไม่มีตัวตน มองไม่เห็น และไม่อาจอธิบายให้เข้าใจ
ความหมายได้ตรงกันด้วย โดยท่ัวไปเม่ือต้องการจะรู้จิตใจใคร อาจใช้เพียงแต่สังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออก แล้วจึงอาจอนุมานคร่าวๆ ไปถึงสภาพจิตใจได้ กล่าวว่าความแม่นยําจะมีมากในผู้ท่ีมีความ
เช่ียวชาญในการสังเกต ปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ จึงเป็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่สามารถสังเกต สามารถ
ทดสอบได้ตรงกันทั้งในตนเองและผู้อ่ืนและสามารถส่งผลให้เกิดผลการศึกษาที่ชัดเจน ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่าในการให้คําจํากัดความเรื่องจิตแบบเดิมน้ัน จึงไม่อาจเป็นไปได้ ในการทดสอบของการศึกษา
แบบวทิยาศาสตร์๒ 

พัฒนาการของการสร้างคําจํากัดความเรื่องจิตจึงถูกกําหนดใหม่ เพ่ือให้เกิดการอธิบาย
ความหมายใหม่ที่ใช้ในการทดสอบได้ด้วย เช่น ใช้ช่ือว่า “ศาสตร์ของจิต (science of mind)”๓ การ
อธิบายเช่นน้ี ทําให้เป็นความหมายของจิตที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับกาย หรือ เพ่ืออธิบาย
เฉพาะเจาะจงอีกแบบหนึ่ง โดยใช้ช่ือว่า “ศาสตร์ของความรู้สึกตัว (science of consciousness)” 
ซ่ึงความหมายนี้อธิบายจิตในรูปของความรู้สึกตัวในขณะท่ีมีการรับรู้เกิดขึ้นท้ังนี้ในปัจจุบันต้ังแต่ปลาย
ศตวรรษที่ ๒๐ เป็นต้นมา การศึกษาวิชาจิตวิทยานิยมอธิบายว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรม (behavior) 
และกระบวนการทํางานของจิต (mental process)” เท่าน้ัน 

ท้ังนี้เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกันในการสังเกตและการทดสอบ ซ่ึงมีมากกว่าการมุ่ง
การศึกษาที่ตัว“จิต” โดยตรง และตรงกับหลักการของระเบียบวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ดังท่ี
กลา่วมาแล้วข้างต้น และยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่องของจิต ซ่ึงพิจารณาการศึกษา
ครอบคลุมประโยชน์ท่ีต้องการ ๓ ประการ คือ ๑) อธิบายหรือทําความเข้าใจในพฤติกรรม ๒)ทํานาย
พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น และ ๓) เพ่ือควบคุมพฤติกรรม โดยพฤติกรรมน้ีมิได้มีความหมายเฉพาะมนุษย์
แต่ละบุคคลเท่าน้ัน แต่รวมไปถึงสังคมมนุษย์ ซ่ึงปัจจุบันขอบเขตได้ขยายออกไปรวมส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับมนุษย์ท้ังหมด คือ สัตว์ ต้นไม้ และอากาศ ซ่ึงกล่าวว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของโลก 

๒.๒.๒  วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา 
การศึกษาหาความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ ย่อมมีวิธีการเฉพาะของตนเอง จิตวิทยาก็เช่นกนั  

มีวิธีการศึกษาหาความรู้โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
๑.  การสังเกต (Observation) การสังเกตเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริง  โดย

การเผ้ามองปรากฏการณ์ หรือสถานการณ์ตามที่เป็นจริง  โดยท่ีผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว  แล้วบันทึก
รายละเอียดไว้ ที่ต้องระมัดระวังคือผู้สังเกตจะต้องไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวหรือใส่อารมณ์ของตนเอง
ลงไป วิธีการนี้จะเป็นการช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของคนในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  อาทิ การ
สังเกตพฤติกรรมการข้ามถนนของผู้ลงจาก รถโดยสารประจําทาง  การสังเกตพฤติกรรมการเล่นของ
เด็กในสนามเด็กเล่น การสังเกตอาจใช้เครื่องมือช่วยบันทึกรายละเอียดด้วย เช่น เคร่ืองบันทึกเสียง  
การถ่ายภาพยนตร์  เครื่องมือตรวจนับผู้มาใช้บริการของห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

                                                         
๒ วิทย์ วิศทเวทย์, ปรัชญาทั่วไป, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๗ (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์ จํากัด, ๒๕๔๗), หน้า

๑๕๔-๑๕๘. 
๓ mind แปลว่า จิต หมายถึงสภาวะนามธรรมซ่ึงทําหน้าท่ีรับรู้ รู้สึก คิด จํา ฯลฯ ตรงกันข้ามกับกาย

(body) 



๑๑ 

๒.  การสํารวจ (Survey) เป็นอีกวิธีหน่ึงที่นักจิตวิทยาใช้บ่อยในการศึกษาหา
ความรู้ การสํารวจเน้นการศึกษาลักษณะบางลักษณะของบางกลุ่มท่ีถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของ
ประชากรท่ีต้องการศึกษา  ด้วยการออกแบบสอบถามให้ตอบหรือโดยการสัมภาษณ์ และนําคําตอบท่ี
ได้ไปประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติ  จากผลท่ีได้จะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมและธรรมชาติของ
ประชากรกลุ่มน้ันได้มากข้ึน  วิธีการสํารวจน้ีเป็นท่ี    รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น การสํารวจ
ประชามติเกี่ยวกับการเลือกต้ัง  การสํารวจอิทธิพลของรายการโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหาก้าวร้าวรุนแรงต่อ
การแสดงพฤติกรรมรุนแรงของเด็ก 

๓.  การทดลอง (Experimentation)  การทดลองเป็นการศึกษาที่สําคัญย่ิงใน
การทําให้วิชาจิตวิทยาได้รับการยอมรับว่าเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึง  เร่ิมจากวุ้นท์เปิดห้องทดลอง
ทางจิตวิทยา และเกิด  จิตวิทยาการทดลองข้ึนเป็นสาขาแรกของวิชาจิตวิทยา  วิธีการทดลองเป็น
การศึกษาเหตุและผล  โดยผู้ทดลองเป็นผู้สร้างเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมา หรือเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีต้องการศึกษา  แล้วคอยสังเกตพฤติกรรมท่ีเป็นผลของ
การเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ การสร้างสถานการณ์หรือเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมตามที่นักจิตวิทยาต้องการ
ศึกษาน้ัน  เราเรียกว่าตัวแปรอิสระซ่ึงเป็นเหตุของพฤติกรรม  ส่วนผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง  
ดังกล่าวเป็นตัวแปรตาม  ข้อดีของการทดลองก็คือ นักจิตวิทยาสามารถควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ท่ีเป็น
สาเหตุของพฤติกรรมได้  ทําให้แน่ใจได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผล การทดลองมี ๒ ลักษณะ คือ 
การทดลองในห้องปฏิบัติการ และการทดลองภาคสนาม ตัวอย่างของการทดลอง เช่น ถ้าต้องการ
ทราบว่า   นั่งสมาธิเป็นเหตุให้ความจําดีขึ้นหรือไม่  ผู้ทดลองจะวัดความจําของคนกลุ่มหนึ่ง  จากนั้น
ให้น่ังสมาธิเป็นเวลาประมาณ ๓ - ๔ เดือนติดต่อกัน  แล้ววัดความจําอีกครั้งหน่ึง  นําผลท่ีได้จากการ
วัดครั้งแรก และครั้งหลังมาเปรียบเทียบกัน  ถ้าครั้งหลังดีกว่าครั้งแรกย่อมแสดงว่าสมาธิเป็นสาเหตุทํา
ให้เกิดความจําที่ดีขึ้น   ดังน้ัน ผู้ทดลองต้องแน่ใจว่าได้ควบคุมสาเหตุอ่ืน ๆ หรือที่นักจิตวิทยาเรียกว่า 
ตัวแปรแทรกซ้อน  ท่ีอาจทําให้ความจําดีขึ้นนอกเหนือจากการน่ังสมาธิไว้ได้ด้วย 

๔.  การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Testing) การทดสอบทาง
จิตวิทยาไม่เหมือนการทดสอบวิชาความรู้ในช้ันเรียน เพราะไม่ใช่ข้อสอบซ่ึงวัดสัมฤทธ์ิผล และใน
ขั้นตอนของการสร้างแบบทดสอบน้ัน ต้องผ่านกระบวนการท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือให้ได้แบบทดสอบท่ีแม่น
ตรง เน่ืองจากแบบทดสอบทางจิตวิทยาเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วัดลักษณะพฤติกรรมท่ีแอบแฝงอยู่ภายใน
ตัวบุคคลซ่ึงเป็นสิ่งท่ีบุคคลพยามยามปกปิดซ่อนเร้นไว้ จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม อาทิ การ
ตรวจเช็คระดับสติปัญญา การวัดความถนัดและความสนใจ การตรวจลักษณะของบุคลิกภาพและ
อารมณ์ 

๕.  การศึกษาประวัติรายกรณี (Case Study) การศึกษาประวัติรายกรณีหรือ
รายบุคคลเป็นการบันทึกประวัติบุคคลโดยรายละเอียด เกี่ยวกับเหตุการณ์หรืออาการหรือ
ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง นักจิตวิทยาจะใช้การศึกษาประวัติรายบุคคล เพ่ือศึกษาภูมิหลังของ
บุคคลนั้นประกอบการแปลความหมายของแบบทดสอบ   นอกจากน้ันการศึกษาประวัติรายบุคคล ยัง
ช่วยให้เข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมได้ละเอียดย่ิงขึ้น 

สรุปแล้ววิธีการศึกษาทางจิตวิทยาต่าง ๆ เหล่านี้  ไม่มีวิธีใดดีท่ีสุด การนําไปใช้
ขึ้นอยู่กับ  จุดมุ่งหมายของผู้ใช้เป็นสําคัญ  วิธีการสังเกต สํารวจ และทดลอง มักใช้ศึกษากับกลุ่มคน



๑๒ 

จํานวนมาก ๆ และมักเป็นการศึกษาเพ่ือหาความรู้  โดยไม่สนใจพฤติกรรมเฉพาะตัวบุคคล ส่วนวิธี
ทดสอบและการศึกษาประวัติ   รายกรณี  มักใช้ในทางคลินิกเพ่ือทําความเข้าใจ หรือแก้ปัญหาเฉพาะ
บุคคล  

๒.๒.๓  ประวัติและวิวัฒนาการแห่งการศึกษาจิตวิทยา 
สําหรับประเด็นต่อไปท่ีจะต้องนํามาศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องจิตวิทยาในตะวันตกก็

คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาหรือการศึกษาเรื่องจิตของชาวตะวันตกว่ามีพัฒนาการมาอย่างไร 
ท้ังน้ีก็เพ่ือที่จะทําให้เราทราบถึงความเป็นมาของการศึกษาเรื่องจิตว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ซ่ึง
จากการศึกษามาทั้งหมดเราจะพบว่าการศึกษาเรื่องจิตและจิตวิทยาในตะวันตกน้ันมีพัฒนาการมา
ดังน้ี 

๒.๒.๓.๑  วิวัฒนาการความเชื่อและการศึกษาเรื่องจิตในสมัยโบราณ   จาก
การศึกษามาเราจะพบว่าแต่เดิมนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์สมัยโบราณผูกพันกับอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ มนุษย์มีความเช่ือถือในเรื่องจิต วิญญาณ และอํานาจลึกลับเหนือธรรมชาติ แม้ในปัจจุบันซ่ึง
เป็นระยะท่ีมีความเจริญ    รุดหน้าทางวิทยาศาสตร์ ความเช่ือถือในเรื่องความศักด์ิสิทธ์ิของเทพยดา
ฟ้าดินต่าง ๆ จิตและวิญญาณก็ยังมีอยู่ เช่น การเซ่นสรวงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ การทรงเจ้า การทํานายอนาคต 
เป็นต้น สําหรับการศึกษาทางจิตวิทยาเริ่มเกิดขึ้นอย่างจริงจังประมาณต้นศตวรรษท่ี ๑๖ และบุคคล
สําคัญที่มีบทบาทต่อการศึกษาเรื่องจิตนี้ได้แก่ 

๑.)  เพลโต (Plato)  ๔๒๗ – ๓๔๘ ก่อนคริสตกาล ได้กล่าวถึงมนุษย์ว่า มนุษย์
เกิดมาพร้อมด้วยพ้ืนฐานในด้านความคิดและการหาเหตุผล จึงสามารถค้นพบความจริงอย่างสมบูรณ์
เกี่ยวกับตนเองและสรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลกน้ีได้ จากการที่มนุษย์เป็นผู้ท่ีสามารถจะชี้แนวทางให้กับ
ตนเอง ให้มุ่งไปสู่ความสมบูรณ์แห่งตนอย่างมีประสิทธิภาพได้ มนุษย์จึงไม่จําเป็นจะต้องเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ใด ๆ  

๒.)  อริสโตเติล (Aristotle)  ๓๘๔ – ๓๒๒ ก่อนคริสตกาล อริสโตเติลได้
ศึกษาโดยการสังเกตความคิดตนเองและได้ข้อสรุปว่า มนุษย์มีความจําซ่ึงเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดที่เช่ือมโยงกับวัตถุสิ่งของรวมทั้งสถานการณ์และผู้คน อินทรีย์ของมนุษย์เป็นชีวภาพ
ท่ีเป็นวัตถุธาตุขึ้นอยู่กับกฏของธรรมชาติและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ จิตของมนุษย์
เป็นเพียงระบบทํางานส่วนหนึ่งของร่างกายเท่านั้น 

นอกจากนักคิดท้ังสองท่านนี้แล้วก็ยังมีนักคิดในยุคกลางบางท่านโดยเฉพาะนัก
คิดทางศาสนาคริสต์ได้แก่ เซ็นต์โทมัส อะไควนัส และเซ็นต์ออกัสตินท่ีมีบทบาทในการแสดงความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องจิตทางศาสนาของตน ซ่ึงก็ถือว่าเป็นการศึกษาเรื่องจิตเช่นเดียวกัน 

๒.๒.๓.๒  วิวัฒนาการความเชื่อและการศึกษาเรื่องจิตในสมัยใหม่ ภายหลัง
จากที่มีการศึกษาเรื่องจิตในเชิงศาสนาและปรัชญามาในสมัยโบราณโดยนักปรัชญาและนักศาสนาที่มี
ช่ือเสียงแล้วก็จะพบว่ามีนักวิทยาศาสตร์ทางจิตยุคใหม่ท่ีได้ทําการศึกษาจิตในกรอบแนวคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นวิธีการที่คลี่คลายมาจากสมัยโบราณโดนนักวิทยาศาสตร์ในยุคใหม่น้ีพยายามท่ีจะ
ศึกษาจิตในเชิงประจักษ์มากกว่าการศึกษาแบบด้ังเดิมคือแบบพรรณาท่ีไม่มีผลหรือไม่สามารถให้
คําตอบที่พิสูจน์เชิงประจักษ์ได้เลย ซ่ึงนักวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาเรื่องจิตในสมัยใหม่น้ีก็ได้แก่ 
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๑.)  เรอเน เดคาต (Rene Descartes) ค.ศ.๑๕๙๖ – ๑๖๕๐ เป็นนักปรัชญา
ชาฝรั่งเศส ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า มนุษย์ประกอบไปด้วยลักษณะ ๒ ส่วน คือ ร่างกายและจิต ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ร่างกายท้ังของมนุษย์และสัตว์จะมีการเคล่ือนไหวในรูปของปฏิกิริยาโต้ตอบ
ต่อสิ่งเร้าภายนอก แต่มนุษย์จะต่างกับสัตว์ตรงท่ีมีจิตควบคุมการกระทําของร่างกาย ร่างกายสัตว์
ท้ังหลายรวมท้ังมนุษย์เปรียบเสมือนเครื่องจักร  ถ้าหากว่าเราศึกษาร่างกายของมนุษย์และระบบสมอง
ให้ละเอียดพอ เราอาจจะสร้างหุ่นยนต์ให้มีความคิดอ่านเหมือนมนุษย์ได้ ซ่ึงภายหลังได้มีวิชาท่ีเรียกว่า
จิตวิทยาสรีรศาสตร์ (Physiological Psychology) ซ่ึงเป็นการศึกษาว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออก
เกี่ยวข้องกับสมองและระบบประสาทอย่างไรบ้าง 

๒.)  จอห์น ล้อค (John Locke) ค.ศ.๑๖๓๒ – ๑๗๐๔ เป็นนักปรัชญาและ
นักการเมืองชาวอังกฤษ ได้ให้ข้อคิดเห็นอันเช่ือถือได้ว่าเป็นรากฐานของจิตวิทยาสมัยใหม่อยู่หลาย
ประการ เช่น เขาเช่ือว่าจิตของมนุษย์เม่ือแรกเกิดมีความว่างเปล่าเหมือนกระดาษท่ีมิได้มีรอยขีดเขียน 
ครั้นเม่ือมนุษย์เติบโตขึ้นก็ได้จดจําประสบการณ์ต่าง ๆ เข้าไว้ในจิต และล้อคถือว่าการเรียนรู้เป็น
ส่ิงจําเป็นแก่มนุษย์ และยังเช่ือว่า ความคิดเห็นและการเรียนสิ่งท่ีผ่านมาแล้วจะสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน
อยู่และจารึกในดวงจิตของมนุษย์แต่ละคน 

๓.)  โจแฮน มุลเลอร์ (Johannes Muller) ค.ศ.๑๘๐๑-๑๘๕๘ เป็นนัก
สรีรวิทยาชาวเยอรมัน บุคคลผู้นี้ได้ช่ือว่าเป็นบิดาของการทดลองทางสรีรวิทยาและได้วางหลักการต่าง 
ๆ ทางสรีรวิทยาท่ีสามารถนํามาใช้แก่วิชาจิตวิทยา  มุลเลอร์ได้แต่งหนังสือช่ือ Handbook of 
Human Physiology ซ่ึงกล่าวถึงระบบประสาท การเคล่ือนไหวของกล้ามเนื้อ และปัจจัยทางด้าน
สรีรวิทยา  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฟัง การมองเห็น และประสาทสัมผัสอ่ืน ๆ ฯลฯ และยังได้พยายาม
อธิบายถึงกระบวนการด้านจิตวิทยาที่ซับซ้อน เช่น ความจํา (Memory) จินตนาการ (Imagination) 
ความรู้สึก (Feeling) ฯลฯ  ในแง่ของสรีรศาสตร์ด้วย 

๔.)  กุสตาฟ เฟชเน่อร์ (Gustav  T.Fechner) ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มุล
เลอร์ได้ให้  หลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นประโยชน์แก่วิชาจิตวิทยา เฟชเน่อร์ ได้เขียนหนังสือ
เกี่ยวกับการศึกษาปัญหาในเร่ืองความรู้สึกของมนุษย์ และได้ทําการทดลองเกี่ยวกับความสามารถของ
มนุษย์ในการแยกความแตกต่างของสิ่งเร้าท่ีมาเร้าร่างกาย      หลักการโดยทั่วไปของเฟชเน่อร์ นั้น
เรียกว่า วิชาจิตวิทยาฟิสิกส์ (Psychophysics)  นักจิตวิทยารุ่นหลังได้นํามาใช้ในการทดลองหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง และเป็นจุด เริ่มต้นของการพัฒนาวิธีการวัดสติปัญญา  
ทัศนคติ (Attitudes) บุคลิกภาพ (Personality) เป็นต้น 

๕.)  เซอร์ ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin)  ค.ศ.๑๘๐๙-๑๘๘๒  ได้ต้ัง
ทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้น  ซ่ึงกล่าวถึงกําเนิดของสิ่งที่มีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงอย่างชนิดเป็นไปทีละ
น้อยจากสัตว์ช้ันตํ่ามาสู่ช้ันสูง และขึ้นมาสู่มนุษย์ ตามลําดับ  จากทฤษฎีวิวัฒนาการของมนุษย์น้ีเอง  
ทําให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องวิญญาณความ   เช่ือถือเรื่องวิญญาณหรือจิตเริ่มลดน้อยลง และทฤษฎี
วิวัฒนาการนี้เองทําให้เกิดสาขาจิตวิทยาเปรียบเทียบ (Comparative Psychology) ขึ้น   ซ่ึง
นักจิตวิทยาจะพยายามศึกษาสัตว์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพวกลิง และหนู  เพ่ือนําหลักที่สําคัญ ๆ มา
ใช้แก่มนุษย์ 



๑๔ 

๖.)  เซอร์ ฟรานซิส แกลตัน (Francis Galton) ค.ศ.๑๘๒๒-๑๙๑๑  แกลตัน
เป็นญาติของชาลส์ ดาร์วิน  เขามีความสนใจในเรื่องพันธุศาสตร์ (genetics) และได้ต้ังกฎขึ้นมาว่า  
ความโง่ความฉลาดของคนเราเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันได้จากพ่อแม่และบรรพบุรุษ  ทฤษฎีของแกลตัน  
ได้ให้แนวความคิดในเรื่องกรรมพันธ์ุแก่จิตวิทยาแผนใหม่ และเป็นผู้คิดสูตรสถิติ คือ สูตรการหาค่า
สหสัมพันธ์ (Correlation ) ขึ้น  เพ่ือใช้วัดความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๗.)  วิลเฮลม์ วุ้นท์ (Wilhelm Wundt) ค.ศ.๑๘๓๒-๑๙๒๐  เป็นนัก
สรีรวิทยาและนักปราชญ์ชาวเยอรมัน  วุ้นท์ได้เปิดห้องทดลองทางจิตวิทยาเป็นแห่งแรกในโลกที่เมือง
ไลป์ซิก (Leipzig) ประเทศเยอรมัน เม่ือ ค.ศ.๑๘๗๙  นับเป็นการเริ่มต้นการศึกษาวิชาจิตวิทยาตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยเด็ดขาด  ทําให้วุ้นท์ได้รับสมญาว่าเป็นบิดาของจิตวิทยาแผนใหม่  หรือ
บิดาของจิตวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ 

การศึกษาจิตวิทยาของวุ้นท์เป็นการวิเคราะห์จิตสํานึก คือ เหตุการณ์ซ่ึงบุคคล
รู้สึกตัว เช่น เราอาจจะทราบได้จากอาการภายนอกว่าบุคคลผู้น้ันได้รับความเจ็บปวดโดยดูอากัปกริยา
แต่ความรู้สึกเจ็บปวดท่ีแท้จริงจะเกิดแก่เจ้าตัวผู้น้ันเอง และยึดถือวิธีการสํารวจความรู้สึกของตนเอง  
วุ้นท์วิเคราะห์จิตสํานึกหรือความรู้สึกตัวโดยพิจารณาว่าประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ โดยใช้หลัก
เช่นเดียวกับนักเคมีทําการวิเคราะห์สารประกอบว่าประกอบไปด้วยธาตุต่าง ๆ ส่วนใหญ่วุ้นท์ศึกษา
ด้านประสาทสัมผัส โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการเห็น  วุ้นท์ทดลองในห้องทดลองได้ผลว่า กายและจิต
น้ันไม่แยกจากกัน  การท่ีจิตรับรู้  เนื่องมาจากการรับสัมผัสอันเกิดจากกระบวนการทางประสาทตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ 

วุ้นท์ได้แนวความคิดมาจากหลักปรัชญาของเดคาต  ซ่ึงกล่าวว่ามนุษย์แตกต่าง
จากสัตว์อ่ืน ๆ ตรงที่ว่า มนุษย์มิได้มีแต่เพียงร่างกาย (body) เหมือนเช่นสัตว์อ่ืน ๆ  แต่มนุษย์ยังมีจิต 
(mind) ด้วย และจิตจะสามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้ เช่น ความรู้สึก (feeling) จินตนาการ 
(imagination) เป็นต้น และการศึกษาจิตวิทยาของวุ้นท์ก็เพ่งเล็งแต่เร่ืองจิตสํานึกของบุคคล เท่าน้ัน 

๘.)  เจมส์ แมคคีน แคทเทลล์ (James McKeen Cattell) ค.ศ.๑๘๖๐-
๑๙๔๔  เป็นชาวอเมริกัน และได้เคยทําการศึกษาจิตวิทยาร่วมกับวุ้นท์ในประเทศเยอรมัน ในช้ันแรก
เขาท้ังสองได้ทําการศึกษาถึงจิตสํานึกของบุคคลท่ีมีต่อภาพที่มาเร้าทันทีทันใด  แต่แคทเทลล์มี
ความเห็นแตกต่างออกไปว่า  ควรจะทําการวัดระยะเวลาที่ผู้เข้ารับการทดลองได้แสดงการตอบสนอง
แก่ภาพท่ีมาเร้า  การศึกษาเช่นน้ีเรียกว่า การทดลองปฏิกิริยากับเวลา (reaction-time 
experiment) ซ่ึงในชีวิตประจําวันของมนุษย์เราจะมีบ่อยครั้งที่จะต้องเผชิญกับเวลาท่ีต้องแสดง
ปฏิกิริยาออกมาทันที เช่น เวลาท่ีผู้ขับรถยนต์ต้องเหยียบห้ามล้อ  เม่ือเห็นสัญญาณไฟสีแดงปรากฏข้ึน 
หรือเวลาท่ี นักว่ิงเริ่มออกว่ิงเม่ือกรรมการให้สัญญาณ ในการทดลองของแคทเทลล์  เขาพยายาม                 
ค้นคว้าว่าบุคคลจะมีอัตราความเร็วของการตอบสนองต่อภาพของสิ่งเร้าท่ีปรากฏแตกต่างกัน 
ภายหลังแคทเทลล์ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาคนแรกของสหรัฐอเมริกา 

๙.)  เฮอร์แมน เอบบิงเฮาส์ (Hermann Ebbinghaus) ค.ศ.๑๘๕๐-๑๙๐๙  
เป็นนักจิตวิทยาชาวเยอรมัน  ในขณะท่ีแคทเทลล์กําลังศึกษาเรื่องปฏิกิริยาของคนและระยะเวลาอยู่
น้ัน  ก็ได้มีผู้ท่ีสนใจค้นคว้าเรื่องความจํา (memory) คือ เอบบิงเฮาส์  ได้แนวความคิดเรื่องน้ีมาจาก
การอ่านหนังสือที่เฟชเนอร์เขียนไว้เกี่ยวกับความจํา และเอบบิงเฮาส์ได้ปรับปรุงการทดลองใน



๑๕ 

ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนรู้และความจําของมนุษย์  ซ่ึงการทดลองของเอบบิงเฮาส์ได้มีผู้สนใจ
มาก และจะได้กล่าวโดยละเอียดในบทที่เกี่ยวกับความจําต่อไป  

๒.๒.๓.๓  วิวัฒนาการศึกษาเรื่องจิตในสมัยปัจจุบัน 
        ศาสตร์ใดก็ตามที่เพ่ิงจะเริ่มเกิดขึ้นหรือพัฒนาขึ้น  ย่อมมีการไม่ลงรอยกันของความ
คิดเห็นระหว่างนักวิทยาศาสตร์สาขาน้ัน ๆ อยู่เนือง ๆ จิตวิทยาก็ไม่แตกต่างไปจากศาสตร์เหล่านั้น  
นักจิตวิทยาในยุคแรก ๆ ต่างมีความเห็นต่างกันออกไปในเรื่องของขอบเขตเนื้อหาของวิชา ควรมี
เนื้อหาสาระอะไร ควรจะใช้ระเบียบวิธีการศึกษาอย่างไร จึงจะเหมาะสม  เม่ือนักจิตวิทยาหลาย ๆ 
ท่านสนับสนุนความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน  ก็ถูกเรียกเป็นกลุ่มหรือสกุลเดียวกัน  การแบ่งออกเป็น
กลุ่มสกุลต่าง ๆ  จึงค่อนข้างชัดเจนในระยะ ค.ศ.๑๙๐๐ ถึง ๑๙๓๐ จึงเกิดสกุลสําคัญทางจิตวิทยาถึง 
๕ กลุ่มด้วยกันคือ โครงสร้างของจิต หน้าที่ของจิต พฤติกรรมนิยม เกสตัลท์และจิตวิทยาวิเคราะห์  
ส่วนกลุ่มมนุษย์นิยมเป็นกลุ่มท่ีเกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่ ๑๙ และกลุ่มจิตวิทยาคอกนิทิฟเป็นกลุ่มท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
  ๑.)  กลุ่มโครงสร้างของจิต (Structuralism) ความคิดของวุ้นท์ได้แพร่หลาย
มายังประเทศสหรัฐอเมริกาโดย ทิชเนอร์ (Tichener)  ซ่ึงเป็นลูกศิษย์ได้รวมกลุ่มกับเพ่ือนร่วมงานใน
แผนกจิตวิทยามหาวิทยาลัยคอร์แนลล์สร้างสกุลทางจิตวิทยาขึ้น เรียกว่า กลุ่มโครงสร้างของจิตซ่ึงให้
ความสนใจศึกษาองค์ประกอบของจิตสํานึก คือการรับสัมผัส (sensation)  ความรู้สึก (feeling) และ
มโนภาพ (image)  ซ่ึงทั้งสามองค์ประกอบนี้เป็นโครงสร้างของจิตสํานึก ระเบียบวิธีวิจัยศึกษาที่ใช้กัน
อยู่ในสกุลน้ีก็คือวิธีการสังเกต-ทดลอง และรายงานประสบการณ์ทางจิตด้วยตนเอง หรือเรียกว่าอินโท
รสเป็คช่ัน (Introspection) คือการมองภายในน่ันเอง  วิธีการน้ีผู้สังเกตจะต้องได้รับการฝึกฝนมาแล้ว
เป็นอย่างดี ทิชเนอร์ และศิษย์หลายท่านได้ศึกษาค้นคว้าในห้องทดลองเป็นเวลาหลายปี มีเรื่องท่ี
น่าสนใจเกี่ยวกับการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ 
  สรุป แนวคิดของกลุ่มโครงสร้างนิยมคือ 
   ๑) พฤติกรรมทางกายกับพฤติกรรมทางจิต เป็นการทํางาน “ร่วมกัน” 
ภายใต้ “ระบบรวม” หรือ “โครงสร้างรวม” ขององค์ประกอบในลักษณะต่างๆ ท่ีแยกย่อยออกไป 
โดยทั้งน้ีวิธีการศึกษาเพ่ืออธิบายพฤติกรรมเหล่าน้ี จะมุ่งเน้นไปที่การทําความเข้าใจ “ระบบของ
โครงสร้าง” ท่ีครอบคลุม หรือควบคุม ให้มีการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมาในตัวบุคคล ดังน้ันจึง
เน้นเรื่องการศึกษาโครงสร้างท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมทางจิตและร่างกาย ซ่ึงมักอยู่กับโครงสร้าง
ของสังคมเป็นสําคัญ ท้ังน้ีแม้การทําความเข้าใจเร่ืองจิตโดยเฉพาะ การศึกษาจึงต้องคน้ หาโครงสร้าง
จากภาวขณะที่รู้สึกตัว (consciousness) ทันที ซ่ึงเป็นภาคแสดงของจิตโดยตรง โดยวิธีการเพ่งพินิจ
ภายใน เพ่ือให้ทราบถึงระบบโครงสร้างท่ีเป็นอยู่โดยตรง 

๒) การจะเข้าใจพฤติกรรมทางจิต จะต้องเข้าใจผ่าน “โครงสร้าง” 
บางอย่างท่ี “คลุม”ครอบลักษณะเฉพาะย่อยๆที่จิตแสดงออกมา ทั้งนี้เพ่ือท่ีจะสามารถรู้ได้ว่า 
“ภาพรวม” ของการทํางานของจิตท้ังหมดน้ัน มีระบบความสัมพันธ์ของส่วนย่อยๆ ในรูปแบบใด ส่วย
ย่อยแต่ละส่วนเช่ือมโยง สืบเน่ือง เช่ือมต่อ กับส่วนอ่ืนๆ อย่างไร เพราะการรู้ “ภาพรวมอย่างเป็น
ระบบ” ดังกล่าวจะช่วยให้นักจิตวิทยาสามารถปรับปรุง ปรับเปล่ียน แก้ไข ให้โครงสร้างเหล่าน้ันมี



๑๖ 

สภาพดังเดิมได้ หากเกิดมีการทํางานท่ีผิดแผกหรือแตกต่างจากเดิมไป และท่ีสําคัญสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงการหาวิธีป้องกันการเกิดปัญหาแบบเดิมได้อีก 
  ๒.) กลุ่มหน้าท่ีของจิต (Functionalism)  เป็นสกุลท่ีมีความเป็นรูปแบบและ
ระบบน้อยท่ีสุด กลุ่มแนวความคิดน้ีเกิดจากการที่นักจติวิทยาอเมริกันหลายท่าน คือ วิลเลี่ยม เจมส์ 
(William James)  จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey)  และ เจมส์  แองเจล (James Angel) แห่ง
มหาวิทยาลัยชิคาโก ไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์องค์ประกอบของจิตสํานึกออกเป็นส่วนย่อย  แต่กลับ
มีความสนใจในการทํางานของจิตสํานึก และการ ปรับตัวของอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม การศึกษา
จิตวิทยาอาจใช้การมองเข้าสู่ภายใต้จิต การทดลอง รวมท้ังวิธีการคิดแบบปรัชญาด้วย  วิลเลี่ยม  
เจมส์  มีความเห็นว่าจิตทําหน้าท่ีปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป จิตสํานึกจะทํางานเหมือน
กระแสน้ําในลําธาร  แต่เป็นกระแสธารของจินตนาภาพและการรับสัมผัส ขณะเดียวกันกลุ่มน้ีก็ได้รับ
อิทธิพลจากทฤษฎีวิวัฒนาการของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin)  ท่ีเช่ือว่าอินทรีย์จะมี
วิวัฒนาการเพ่ือการอยู่รอด  สัตว์ท้ังหลายจะมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม นักจิตวิทยากลุ่มหน้าท่ี
ของจิต  จะต้องศึกษาให้รู้ว่า การคิด การรับรู้ นิสัย และอารมณ์ ช่วยการปรับตัวของมนุษย์อย่างไร 
ความรู้จากจิตวิทยากลุ่มน้ี ได้ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคคล ท้ังในด้าน
การศึกษาในห้องเรียนและการทํางานในด้านอุตสาหกรรม 

สรุป แนวคิดของกลุ่มหน้าท่ีนิยม คือ 
๑) พฤติกรรมทางจิตและพฤติกรรมทางกายต่างมีหน้าท่ี (เฉพาะส่วน) ของ

ตน ซ่ึงวิธีการศึกษาและการอธิบายการทํางานของท้ังสองสิ่งน้ี จึงมุ่งเน้นไปที่ “หน้าท่ีเฉพาะ” ท่ีแต่ละ
ส่วนมี ในลักษณะที่ว่า การทํางานของแต่ละส่วน จะทํางานเป็นส่วน “เฉพาะที่สําคัญ” ของตนอย่างไร
กันบ้าง? การทํางานของแต่ละส่วนมีความเหมือนและต่างกันอย่างไรบ้าง? ท้ังน้ีคาดหวังว่า เม่ือทราบ
ว่าแต่ละส่วนทํางานในส่วนของตนเองอย่างไร และเม่ือได้ศึกษาทุกส่วนท้ังหมดแล้วจะทําให้สามารถ
ทราบต่อไปว่า ระบบการทํางานของส่วนย่อยๆ ต่างๆ เหล่าน้ี ทํางานร่วมกันได้อย่างไร ในลักษณะ
อย่างไร แต่สิ่งสําคัญของการศึกษาหน้าท่ีหลักของแต่ละส่วนน้ัน เพ่ือจะทราบได้ถึง “ลักษณะสําคัญ” 
ท่ีทําให้ส่วนน้ัน มีวิธีการทํางานท่ีแยกเฉพาะอย่างเด่นชัดอย่างไรเพ่ือสามารถเข้าใจได้ถึง “ธรรมชาติ” 
ท่ีเป็นจริงของสิ่งนั้น 

๒) การทํางานของพฤติกรรมทางจิตและกายนั้น แม้จะมีหน้าท่ีเฉพาะท่ีแต่
ละส่วนดําเนินการไปได้ด้วยตัวเองแล้ว แต่มิได้หมายความว่า “หน้าท่ีเฉพาะ” นั้น ดําเนินไปอย่างแยก
ขาดจากสิ่งอ่ืนท้ังหมด การทํางานยังดําเนินไปอย่างมี “ปฏิสัมพัทธ์” กับสิ่งแวดล้อมขณะที่ปรากฏหรือ
แสดงออกในขณะน้ันๆ โดยท้ังน้ี กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากแรงผลักภายนอกโดยส่วนเดียว แต่
จิตสามารถเลือกกําหนดทิศทางได้ด้วยตนเอง เพ่ือเป้าหมายสําคัญคือ การดํารงอยู่ของชีวิตของตนเอง 
ด้วยเหตุน้ี พฤติกรรมทางจิตจึงมีหน้าท่ีเฉพาะของตน ซ่ึงสามารถศึกษาเพ่ือทําความเข้าใจเรื่องหน้าท่ี
ต่างๆ ของพฤติกรรมของจิตได้ โดยท้ังนี้อาจเริ่มจากอารมณ์ท่ีเป็นทางผ่านของการแสดงออก เพ่ือไปสู่
จุดหมาย บางอย่างที่เป็นความต้องการของจติ 

๓.) กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) สกุลน้ีเกิดในปี ค.ศ.๑๙๑๔ โดย
นักจิตวิทยาสัตว์แห่งมหาวิทยาลัย จอห์น ฮอพกินส์ ช่ือ จอห์น บี.วัตสัน (John B.Watson) วัตสันไม่
เห็นด้วยกับแนวความคิดของสกุลโครงสร้างของจิต  ท่ีว่าวิธีการอินโทรสเป็คช่ันเป็นวิทยาศาสตร์ 



๑๗ 

ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าสกุลหน้าท่ีของจิตยังไม่สามารถตอบปัญหาทางจิตวิทยาได้ลึกซ้ึงพอ  จิตวิทยาที่
แท้จริงคือการศึกษาพฤติกรรม ไม่ใช่ศึกษาเฉพาะจิตสํานึก  วัตสันได้ปฏิเสธเรื่องจิตโดยสิ้นเชิง และรับ
แนวความคิดเรื่องการตอบสนองแบบมีเงื่อนไขของ อีวาน พาฟลอฟ (Ivan Pavlov) นักสรีรวิทยาชาว
รัสเซียมาอธิบายพฤติกรรมมากมาย  โดยการศึกษาบันทึกพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการให้สิ่งเร้าแก่
มนุษย์หรือสัตว์แล้วสังเกตดูว่ามนุษย์หรือสัตว์มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าน้ันอย่างไร การบันทึกจะทําให้
ได้หลักฐานท่ีเป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง กลุ่มพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อแนวความคิดจิตวิทยาสมัยใหม่
อย่างย่ิง นักจิตวิทยาสมัยใหม่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกลุ่มนี้คือ บี.เอฟ. สกินเนอร์ (๑๙๐๔-๑๙๙๐) แนวคิด
กลุ่มน้ีเช่ือว่า พฤติกรรมมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้  ศักยภาพแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นศักยภาพที่
ติดตัวมาแต่กําเนิด  การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเจน  ความหมายของการเรียนรู้ได้แก่ การท่ี
บุคคลสามารถทําส่ิงใด ๆ โดยเพ่ิมปริมาณขึ้น  การเรียนรู้อย่างหน่ึงจะเป็นตัวเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้
อย่างอ่ืน ๆ ต่อไปไม่จบสิ้น  นักทฤษฎีกลุ่มนี้ให้ความสนใจทางชีวภาพของบุคคลรองจากสิ่งแวดล้อม  
นิยมอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ท่ีวัดได้แน่นอน  มีระบบระเบียบในการศึกษาชัดเจน   B.F.Skinner  มี
แนวคิดว่า บุคคล (หรือ สัตว์ประเภทอ่ืน)  จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือมีพฤติกรรมซํ้า ๆ เม่ือได้รับการ
เสริมแรง (Reinforcement) ท้ังทางบวกและลบ  สิ่งที่เป็นการเสริมแรงทางบวกของคนคนหนึ่ง  อาจ
เป็นการลงโทษ (เสริมแรงทางลบ) ของอีกคนหน่ึงก็ได้ 

การเรียนรู้หรือพฤติกรรมซํ้า ๆ เกิดขึ้นได้ดีเม่ือมีการเสริมแรงทันที (Immediate 
reinforcement) เช่น เม่ือเด็กพูด “แม่” ได้โดยไม่ได้จงใจ (Accidental) แม่เสริมแรงโดยการอุ้ม ย้ิม 
กอด พูดด้วยทันที ทําให้เด็กพูดคําว่า “แม่” ซํ้า ๆ อีกจนในที่สุดพูดคําว่าแม่ได้ 

การเสริมแรงท่ีให้ ๆ หยุด ๆ (Intermittent reinforcement) จะทําให้
พฤติกรรมนั้นยืดเย้ือ ออกไป ท้ังพฤติกรรมด้านบวกและลบ การให้รางวัลพนักงานในการปฏิบัติงานดี
ในองค์กรเป็นครั้งเป็นคราว จะทําให้พฤติกรรมการปฏิบัติงานดีเกิดขึ้นเป็นเวลายาว พ่อแม่ท่ี
ตอบสนองการเอาแต่ใจของเด็กเป็นครั้งเป็นคราว จะทําให้พฤติกรรมเอาแต่ใจยืดเย้ือออกไป แต่ถ้าพ่อ
แม่ตอบสนองทุกครั้ง แล้วต่อมาหยุดทันทีเด็กจะเกิดการเรียนรู้ว่า การเอาแต่ใจตัวเองจะทําให้ไม่มีใคร
สนใจตอบสนองต่อไป จึงหยุดพฤติกรรมน้ัน 

การดัดพฤติกรรม (Shaping behavior) เป็นหลักการท่ีสําคัญหน่ึงของแนวคิด
กลุ่มนี้นั่น คือ การให้แรงเสริมเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาให้กลายเป็นท่ีพึงปรารถนา การ
ดัดแปลงพฤติกรรมได้นํามาใช้ในการหัดนิสัยท่ีดี แก้นิสัยท่ีไม่พึงปรารถนาของเด็กและผู้ใหญ่ในบ้าน 
ในสถาบันการศึกษา ในโรงพยาบาลและในองค์กรต่าง ๆ  

สรุป แนวคิดพ้ืนฐานของกลุ่มพฤติกรรมนิยมที่สําคัญๆ มีดังน้ี 
๑) พฤติกรรมทางกายท่ีสังเกตได้ในเชิงประจักษ์เท่าน้ัน คือหลักฐานหรือ

ข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาพฤติกรรมอ่ืนๆ ของมนุษย์ พฤติกรรมเชิงกายภาพท่ีปรากฏสามารถจะ
เข้าใจได้ในลักษณะของการทํางานของร่างกายในเชิงกลไก (mechanism) ท่ีเป็นการกระทําจากแรง
ผลักภายนอกต่อช้ินส่วนกลไกของอวัยวะอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ืองกันไปเป็นระบบ 

๒) พฤติกรรมทางกายต้องเกิดขึ้นภายใต้ “สภาพแวดล้อม” แบบใดแบบ
หน่ึง ท่ีอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของความเป็นสาเหตุและผล (cause and effect) ท่ีผู้สังเกตสามารถเข้าใจ
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ได้และสภาพแวดล้อมภายนอกดังกล่าว คือ แรงผลักท่ีทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมลักษณะต่างๆ
ออกมา และผู้ศึกษาสามารถที่จะ “คาดหมาย” ผลที่จะเกิดขึ้นได้ 

๓) พฤติกรรมทางกายเกิดขึ้นภายใต้ “สถานการณ์” ของ การมี “สิ่ง
เร้า” และ การมี“การตอบสนอง” นั่นคือ ไม่มีพฤติกรรมทางกายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นเอง แต่พฤติกรรมจะ
เกิดขึ้นได้เม่ือมีเหตุการณ์บางอย่างมาเป็นตัวกระตุ้น แล้วทําให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
เหตุการณ์น้ันอย่างจําเป็น กล่าวคือพฤติกรรมทางกายที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมท่ีจําต้องเป็นเช่นนั้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

๔.) กลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) ภาษาเยอรมันคําว่า 
Gestalt (geh-shtalt) หมายถึง รูปร่าง รูปแบบ หรือส่วนรวมทั้งหมด แนวความคิดกลุ่มนี้เกิดจาก
นักจิตวิทยาเยอรมันคือ แม็กซ์ เวิร์ธไทเมอร์ (Max Wertheimer) กล่าวว่า การแยกแยะประสบการณ์
ทางจิตออกเป็นส่วน ๆ ตามองค์ประกอบการรับรู้ และการสัมผัสหรือการวิเคราะห์พฤติกรรมออกเป็น
ส่ิงเร้าและการตอบสนองเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้องในการศึกษาทางจิตวิทยาพฤติกรรมและประสบการณ์ทาง
จิตจะต้องพิจารณาเป็นส่วนรวมแยกออกจากกันไม่ได้ การแยกออกเป็นส่วนย่อยจะทําให้ได้
ความหมายไม่สมบูรณ์ เช่น การรับรู้เสียงเพลง มีความหมายมากกว่าและแตกต่างจาก การรับรู้ ตัว
โน้ตท่ีประกอบเป็นเพลงเหล่านั้นทีละตัว หรือการรับรู้เกี่ยวกับบ้านท้ังหลัง มีความหมายที่แตกต่าง
จากการรับรู้กองวัสดุท่ีจะประกอบเป็นบ้านหลังน้ันท้ังหลังเช่นกัน การรับรู้สภาพดวงตาเก่ียวกับการ
เคลื่อนท่ีของแสงเนื่องจากดวงไฟปิดเปิดสลับกัน ดังปรากฏเห็นได้จากแสงไฟที่ว่ิงได้บนป้ายโฆษณาก็
เป็นผลที่เกิดจากการทดลองของเวิร์ธไทเมอร์ในกลุ่มเกสตัลท์ แนวคิดของกลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์จึง
ยังคงมีอิทธิพลต่อการศึกษาในเรื่องการรับรู้และทฤษฎีบุคลิกภาพซ่ึงเกสตัลท์ยืนยันว่า การเข้าใจ
บุคคลน้ันจะต้องไม่แยกศึกษาเฉพาะความคิด อารมณ์ สติปัญญา การรับรู้ หรือแรงจูงใจทีละเรื่อง แต่
จะต้องศึกษาโดยส่วนรวมทั้งหมด 

สรุป แนวคิดของกลุ่มเกสตัลท์ คือ 
๑) พฤติกรรมทางกายกับพฤติกรรมทางจิต มีจุดเริ่มต้นท่ี “กระบวนการ

รับรู้” และเป็นส่วนสําคัญ เพราะการรับรู้เป็นด่านแรกของการสร้างความเข้าใจ ที่นําไปสู่การปฏิบัติ 
๒) กระบวนการรับรู้เกิดขึ้น “ภายใน” ตัวบุคคล ท่ีมี “วิธีการทํางาน” ใน

ลักษณะการ“ผสมผสาน" กันอย่างเป็น “องค์รวม” จากส่วนย่อยๆ ท่ีประกอบกันเข้าในภาวะที่เป็น
ปัจจุบันการทํางานลักษณะดังกล่าวน้ี มิใช่การทวนย้อนไปเทียบเคียงกับข้อมูลท่ีเก็บไว้ในอดีต แต่กลับ
เป็นการ “ประยุกต์” ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะน้ันๆ เพ่ือตอบสนองต่อสภาพการณ์ หรือปัญหาที่กําลัง
ประสบอยู่เฉพาะหน้า ท้ังน้ีเพ่ือหาวิธีการหรือรูปแบบของการตอบสนองท่ีสอดคล้องหรือเข้าได้กันกับ
แต่ละสถานการณ์ที่เป็นจริง 

๓) การรับรู้ที่สําคัญ คือ “การหยั่งเห็น” ตามความเป็นจริงอย่างทันท่วงที 
อย่างเป็นปัจจุบัน ในการประมวลความเข้าใจต่อสถานการณ์นั้น โดยเป็นการเกิดขึ้นอย่างครบถ้วน
รอบด้าน 

๕.) กลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) แนวคิดน้ี ครอบคลุมแนวคิดสําคัญ ๆ 
อีกหลายแนวคิด โดยภาพรวม แนวคิดนี้พยายามอธิบายและศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่ 
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   (๑)บุคคลได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นกายภาพ สังคม และ
วัฒนธรรม อย่างไร 
   (๒)ประสบการณ์ในอดีตมีผลต่อพฤติกรรมปัจจุบันและอนาคตอย่างไร โดย
เน้นว่าประสบการณ์วัยเด็กมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในวัยผู้ใหญ่ทั้งทางบวกและลบอย่างยากที่จะ
เปลี่ยนแปลง   

(๓)ประสบการณ์จิตใต้สํานึก  ควบคุมและบงการพฤติกรรมของบุคคลอย่างไร 
ในรูปแบบใด 

(๔)การพัฒนาการของมนุษย์มีขั้นตอนพัฒนา ไม่มีการข้ามขั้น ทุกขั้นตอนมี
ความสําคัญและมีผลกระทบต่อพัฒนาการลําดับขั้นต่อไป  หากพัฒนาการบางลักษณะไม่เกิดขึ้นใน
ระยะท่ีควรพัฒนา (Critical period) จะส่งผลในแง่ลบ (มากบ้างน้อยบ้าง) ต่อพัฒนาการและ
บุคลิกภาพในชว่งวัยน้ันและในขั้นตอนถัด ๆ ไป 

(๕)ให้คําอธิบายพฤติกรรมท่ีไร้เหตุผล และท่ีเบ่ียงเบนจากปกติ ได้ค่อนข้าง
ชัดเจน 

(๖)ได้ข้อมูลส่วนใหญ่จากการศึกษาบุคคลท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ ทาง
ความคิดและบุคลิกภาพ แต่ก็มีค่าย่ิงต่อการฉายภาพพฤติกรรมปกติให้เห็นชัดเจนขึ้น๔ 

แนวคิดจิตวิเคราะห์เป็นแนวคิดท่ีมีประวัติการศึกษาค้นคว้ามายาวนานและ
จะมีพัฒนาการต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง ทฤษฎีในกลุ่มน้ีหลายทฤษฎีมีสาระเนื้อหาที่ยากแก่การเข้าใจ
เพราะมักศึกษามนุษย์ในมุมลึก  แนวคิดกลุ่มจิตวิเคราะห์ที่เลือกนํามาเสนอเป็นตัวอย่าง คือ แนวคิด
จิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์  โดยจะนําเสนอแนวคิดสําคัญของฟรอยด์หน่ึงประเด็น ดังน้ี 
   ก.จิตใต้สํานึก (Unconscious mind) 

ฟรอยด์อธิบายว่า จิตใจมนุษย์มีสภาพคล้ายภูเขานํ้าแข็งท่ีลอยอยู่ใน
มหาสมุทร  ส่วนท่ีอยู่เหนือผิวนํ้ามีเป็นส่วนน้อย  ส่วนอยู่ใต้ผิวนํ้ามีเป็นส่วนมาก ภาวะจิตระดับสํานึก 
คือส่วนของน้ําแข็งที่อยู่เหนือผิวนํ้า ภาวะจิตระดับใต้สํานึกคือส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ํา  เป็นที่สะสม
องค์ประกอบของจิตไว้มากมาย  ฟรอยด์อธิบายว่าจิตระดับใต้สํานึก  มีกลไกทางจิตหลายประเภท 
เช่น แรงจูงใจ, อารมณ์ท่ีถูกเก็บกด, ความรู้สึกนึกคิด, ความฝัน, ความจํา ฯลฯ พลังจิตใต้สํานึกมี
อิทธิพลเหนือจิตสํานึกกระตุ้นให้มีพฤติกรรมประจําวันท่ัว ๆ ไป เป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมไร้
เหตุผลและผิดปกติในลักษณะต่าง ๆ จิตใต้สํานึกตามแนวคิดน้ีมักหมายถึงความคิดความรู้สึกด้านลบ
เป็นส่วนใหญ่ ฟรอยด์ ได้ใช้เวลาศึกษาเรื่องจิตใต้สํานึกอยู่ถึง ๔๐ ปี ได้เขียนหนังสืออธิบายเรื่องน้ีไว้ยืด
ยาว 

เปรียบจิตท้ังส่วนสํานึกและส่วนใต้สํานึกเหมือนภูเขานํ้าแข็งลอยใน
มหาสมุทร  ส่วนลอยเหนือน้ําต้องแสวงสว่างและอากาศ ปรากฏแก่สายตาโลกคือจิตหรือพฤติกรรมท่ี
อยู่ในความควบคุมของความสํานึกรู้ ส่วนท่ีจมอยู่ใต้นํ้า (ซ่ึงปริมาณมากกว่า)  อยู่ในความมืดกว่า ไม่
ปรากฏแก่สายตาโลก คือจิตใต้สํานึกอันเป็นภาคสะสมประสบการณ์อดีตมากมาย ถูกบีบอัด เก็บกด 
หรือคอย เพ่ือให้สมปรารถนาเพ่ือให้ได้จังหวะเหมาะสําหรับตอบสนองสิ่งเร้า อันยังไม่ได้ทําหรือยังไม่

                                                         
๔ James F. Brennam, Op. cit., p. 207; Robert W. Lundin, Op. cit., p. 311-312 
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สมปรารถนาหรือทําไม่ได้ในภาวะปกติ (เช่น กฎหมายห้าม, ประเพณีไม่ยอมรับว่าถูกต้อง สังคมไม่
นิยม ฯลฯ) (รูปท่ี ๑ - ๒ การทํางานของจิตสํานึกและใต้สํานึก) 

พลังจิตใต้สํานึกที่ไม่มีโอกาสได้แสดงพฤติกรรมออกมาน้ัน  มักแปรรูปเป็น
พฤติกรรมผิดปกติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น รู้สึกกลัวตลอดเวลา  หัวเราะและร้องไห้
สลับกัน  ซึมเศร้านอนไม่หลับเป็นระยะเวลานาน ฯลฯ  การช่วยเหลือบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดปกติน้ี  
จําเป็นจะต้องเข้าใจหย่ังรู้ถึงพลังจิตใต้สํานึกที่เป็นต้นเหตุ  จิตแพทย์สกุลฟรอยด์อาจใช้วิธีการสะกด
จิต หรือทําการทําจิตบําบัดแบบ Free association เพ่ือให้คนไข้เปิดเผยพลังจิตใต้สํานึก ซ่ึงเขาไม่
เคยเล่า ไม่เคยเปิดเผย ไม่เคยแสดงออก หรือซ่ึงเจ้าตัวเองก็อาจไม่ตระหนักรู้มาก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๑ การทํางานของจิตสํานึกและใต้สํานึก 
 

จากรูป  แสดงการทํางานของจิตสํานึกและใต้สํานึก  รูปซ้ายมือแสดงภาวะ
เม่ือบุคคลรู้สึกสงบ สบาย มีสติ พลังจิตสํานึกควบคุมพฤติกรรม ให้เป็นไปตามท่ีเขาเห็นว่าถูกต้อง
สมควรทําโดยเคารพกฎหมายและระเบียบของสังคม  รูปขวามือแสดงว่าเม่ือบุคคลมีอารมณ์ขุ่นมัว
เคร่งเครียดด้วยความโกรธ เกลียด อิจฉา พยาบาท กลัว ต่ืนเต้น วิตก เจ็บป่วย ฯลฯ  จิตใต้สํานึกมี
พลังขับดันให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ มากท่ีสุด 

๖.)  กลุ่มมนุษยนิยม (Humanistic Psychology) แนวความคิดน้ีเป็น
แนวความคิดเพ่ิงเกิดขึ้นในต้นศตวรรษท่ี ๒๐ บางทีเรียกกันว่าเป็นพลังท่ี ๓ (พลังท่ี ๑ และ ๒ คือ จิต
วิเคราะห์และพฤติกรรมนิยม) กลุ่มน้ีปฏิเสธความคิดของฟรอยด์ที่ว่าบุคลิกภาพถูกกําหนดจากจิตไร้
สํานึกและปฏิเสธแนวคิดของกลุ่ม  พฤติกรรมนิยมที่ว่าคนเราถูกควบคุมจากสิ่งแวดล้อม ผู้นําในกลุ่มน้ี
คือ คาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) กับอับราฮัม  มาสโลว์ (Abraham Maslow) และคณะมนุษยนิยม 
จะเน้นในเสรีภาพและความสามารถในการตัดสินใจเลือกวิธีการดําเนินชีวิต  มีความเห็นว่าปัจจุบัน
สําคัญที่สุด แต่อดีตก็ส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพ  เช่นกัน และเน้นให้นักจิตวิทยาคํานึงถึงความสําคัญ
ของความต้องการความรัก ความมีศักด์ิศรีในตน การมีความคิดสร้างสรรค์ และท่ีสําคัญที่สุดมนุษย์มี
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Conscious 

Id 
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ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ (self-actualization) เป็นความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้
ถึงขีดสูงสุด  ซ่ึงจะให้ความสมบูรณ์ และมีความหมายแก่ชีวิต สําหรับวิธีการศึกษาของกลุ่มมนุษยนิยม 
ได้รวบรวมข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีส่งเสริมแนวความคิดของตน แต่ให้ความสนใจน้อยมากต่อวิธีการ
วิทยาศาสตร์เนื่องจากต้องแก้ปัญหาของคนมากกว่าท่ีมุ่งค้นคว้าวิจัยกับสัตว์ และหันไปให้ความสนใจ
กับความรู้สึกนึกคิดและอัตตาของคนแทน 

สรุป แนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยม คือ 
๑) พ้ืนฐานการแสดงออกเชิงพฤติกรรมทางกายกับพฤติกรรมทางจิตของ

มนุษย์ เกิดจากการมี “ธรรมชาติ” พ้ืนฐานท่ีดีบางอย่างในตัวเอง และ “ธรรมชาติ” ดังกล่าวทําให้
มนุษย์มีความเป็นอิสระในการเลือก และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์
ตามท่ีตนเองปรารถนาได้ ตัวตน (self) จึงเป็นภาพรวมของประสบการณ์ท้ังหมด ท่ีสามารถพัฒนาได้
โดยการตอบสนองความต้องการตามลําดับขั้น หรือ การยอมรับอารมณ์และการกระทําของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๒) การมี “เจตจํานงเสรี” ทําให้บุคคลสามารถเลือกตัดสินใจกระทําการ
ใดๆ ได้อย่างเป็นเอกเทศ เงื่อนไขภายนอกในลักษณะต่างๆ เป็นเพียงส่วนประกอบในการตัดสินใจของ
บุคคลเท่านั้น มิใช่ “เงื่อนไขกําหนด” อย่างแน่นอนตายตัว ในการกระทําของบุคคล บุคคลจึงสามารถ
ดัดแปลงเงื่อนไขสภาพภายนอก ให้สนับสนุนต่อเป้าหมาย หรือความปรารถนา ที่ตนเองต้องการบรรลุ
ให้ถึงได้ 

๗.)  กลุ่มจิตวิทยาคอกนิทิฟ (Cognitive Psychology) จิตวิทยากลุ่มน้ีเพ่ิง
เกิดขึ้นเร็ว ๆ น้ี และแผ่ขยายอย่างรวดเร็ว กลุ่มน้ีสนใจศึกษาทางปัญญา การคิด การใช้ภาษา การ
แก้ปัญหา จิตสํานึก ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการภายในจิตอ่ืน ๆ ซ่ึงบางเร่ืองได้ถูกละท้ิงมา
นานต้ังแต่เกิดกลุ่มพฤติกรรมนิยมขึ้นมา เราจึงอาจกล่าวได้ว่าจิตวิทยาได้กลับมาสนใจจิตสํานึกอีกครั้ง
หน่ึง 

๘.)  กลุ่มจิตวิทยาอัตถิภาวนิยม (Existential Psychology)  สําหรับ
จิตวิทยาอัตถิภาวนิยม (Existential Psychology) มาจากการนําแนวคิดทางปรัชญาอัตถิภาวนิยม ท่ี
พิจารณาว่าปัจเจก ตัวตน ประสบการณ์ของปัจเจก (มนุษย์) แต่ละคน ท่ีมีความพิเศษในลักษณะความ
เป็นหน่ึงเดียวของสิ่งท่ีกล่าวมา และเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นพ้ืนฐานในการทําความเข้าใจกับธรรมชาติของ 
“การมีอยู่” (existence) ของมนุษย์ ในความหมายว่า ความสําคัญของการดํารงอยู่ของมนุษย์คน
หน่ึงๆ น้ัน เป็นเพราะชีวิตมนุษย์คนหน่ึงๆ เป็นความจริงท้ังหมดที่มนุษย์ผู้น้ันมีอยู่จริง โดยไม่ขึ้นอยู่กับ
สาระที่เป็นเรื่องของคุณภาพใดๆ ความมีอยู่จริงทั้งหมดเป็นความรู้สึกสอดคล้องของความสัมพันธ์
ภายในตัวมนุษย์เอง ท่ีรู้สึกถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ท่ีอยู่ในโลก แต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่า “ชีวิตในโลก
น้ี” เป็นเพียงกิจกรรมของการพักพิงช่ัวขณะ ซ่ึงไม่อาจมีชีวิตอยู่เป็น “ชีวิตนิรันดร์” ได้ ดังนั้น 
ภาวะการมีอยู่จึงเกิดเป็นความขัดแย้งกันกับภาวะที่ต้องเสื่อมสลายและความตาย น่ันคือสิ่งท่ีตนเอง
เข้าใจว่า “มีอยู่จริง“ น้ัน ไม่อาจถือครองไว้ได้อย่างแท้จริง ภาวะที่ไม่ม่ันคงนี้นําไปสู่ความรู้สึกวิตก
กังวล หรือ เม่ือทราบว่าชีวิตไม่อาจย่ังยืน ก็หาหนทางท่ีจะใช้ชีวิตอยู่อย่างแท้จริง หรือมีความหมายใน
การมีชีวิตอยู่ โดยคํานึงถึงอิสรภาพและการเลือก เพ่ือทําให้ชีวิตท่ีมีอยู่น้ัน สามารถอยู่กับปัญหาของ
ความไม่ย่ังยืนน้ันได้ และดํารงความเป็นปัจเจกเดิมน้ันได้ด้วย 
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อย่างไรก็ตาม แนวคิดจิตวิทยาอัตถิภาวนิยม ไม่ได้เป็นระบบท่ีชัดเจนเช่นแนวคิด
จิตวิทยาอ่ืนๆ ท้ังนักจิตวิทยาในแนวคิดน้ีก็มีความคิดที่หลากหลาย นักจิตวิทยาท่ีสําคัญของกลุ่มน้ี 
เช่น ลุดวิก บินสวันเจอร์ (Lugwig Binswanger : ๑๘๘๑-๑๙๖๖) โรลโล เมย์ (Rollo May : ๑๙๐๙-
๑๙๙๔) วิกเตอร์ แฟรงเคิล (Victor Frankl : ๑๙๐๕-๑๙๙๗) เป็นต้น จิตวิทยากลุ่มนี้พยายามอธิบาย
มุมมองใหม่ของธรรมชาติมนุษย์อย่างแตกต่างไปจากกลุ่มพฤติกรรมนิยม เพราะคิดว่าการมองมนุษย์
ในลักษณะเครื่องจักรกลขัดกับความเป็นจริงของธรรมชาติมนุษย์ท้ังหมด ถึงแม้ว่าจิตวิทยากลุ่มน้ีจะมี
การอธิบายรายละเอียดของแนวคิดแตกต่างกัน แต่อาจสรุปแนวคิดสําคัญๆ ได้๕ คือ 

๑. มนุษย์เป็นปัจเจก ท่ีมีอยู่ในโลก 
๒. มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันภายใน เกิดมาจากการรับรู้และทัศนะต่อโลก

และความแตกต่างน้ีแยกมนุษย์ให้ต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ท้ังหมดในโลก แต่ก็ไม่อาจสรุปได้ว่ามนุษย์
เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอ่ืน ข้อสรุปจึงมีเพียงว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

๓. จุดมุ่งหมายจิตวิทยาอัตถิภาวนิยม คือการทําความเข้าใจชีวิตท้ังหมดของมนุษย์
แต่ละคน มากกว่าท่ีจะทําความเข้าใจและศึกษามนุษย์เป็นกลุ่ม 

๔. จิตวิทยาแนวคิดน้ีสนใจศึกษาเรื่อง ความรู้สึกตัว ความรู้สึก อารมณ์ 
ประสบการณ์ส่วนบุคคล ที่มนุษย์แต่ละคนใช้สร้างความสัมพันธ์กับโลก โดยคาดหวังว่า การศึกษา
มนุษย์ในลักษณะน้ี จะทําให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้มากข้ึน 

๕. ประเด็นท่ีสนใจในการศึกษา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คุณค่า ความ
หมายความทุกข์ ความวิตกกังวล และ ความตาย 

๖. จิตวิทยาอัตถิภาวนิยมจึงศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่อง บุคลิกภาพ การ
บําบัด และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

๗. จิตวิทยาอัตถิภาวนิยมเช่ือว่ามนุษย์มีอิสระในการเลือก และรับผิดชอบต่อชีวิต
ของตนเอง จึงไม่สนใจประเด็นเรื่องการควบคุม เพราะเช่ือว่ามนุษย์เท่าน้ันที่จะตัดสินใจเอง โดยไม่ถูก
กําหนดมาจากภายนอกใดๆ เลย 

วิธีการศึกษาของจิตวิทยาอัตถิภาวนิยม จึงเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ใน ๓ ด้าน คือ 
๑) การหย่ังรู้ (intuition) ท่ีเป็นความรู้สึกภายในของมนุษย์ ในปรากฏการณ์ของจิต

รู้สํานึก 
๒) การวิเคราะห์ (analysis) คือการเน้นเร่ืองจิตสํานึกด้านต่างๆ และความสัมพันธ์

ระหว่างจิตสํานึกแต่ละด้าน และสุดท้าย ๓) การอธิบายน้ันเป็นการใช้ภาษา เพ่ือบรรยาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ให้ใกล้เคียงท่ีสุด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารที่ตรงกัน 

แนวคิดนี้โดยท่ัวไปจะแสดงให้เห็นถึงความเช่ือในอิสรภาพ และยอมรับในผลสืบเนื่อง
จากการกระทําของปัจเจก และยังเช่ือว่าปัจเจกจะต้องรับผิดชอบกับทางเลือกท่ีได้เลือกไว้ด้วยจึงให้
ความสําคัญกับอัตวิสัย (subjectivity) ท่ีสามารถเช่ือมต่อความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสถานการณ์
ต่างๆ ทําให้ข้อดีของแนวคิดนี้ คือ การมุ่งเน้นเร่ืองการคิด ความรู้สึกตัว และการตัดสินใจ ในการ
โต้แย้งระหว่างความจริงและความเป็นไปได้ ซ่ึงท้ังหมดเกิดจากกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ท้ังสิ้น ท้ังน้ี 

                                                         
๕ Robert W. Lundin, Op. cit., p. 381-382. 
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ในเร่ืองการดํารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ นําให้เกิดการศึกษาประเด็นของเร่ืองการตายและความตาย ซ่ึง
เปิดมุมมองและทัศนะใหม่ของความหมายของชีวิตและความตายมากขึ้น แทนที่จะมองความตายใน
ลักษณะของความหวาดกลัวอย่างเดียว 

แนวคิดจิตวิทยาอัตถิภาวนิยมมีความคล้ายกับจิตวิทยามนุษยนิยม ในเรื่องการศึกษา
ภาวะปรากฏการณ์วิทยาของมนุษย์ แต่ยังมีความแตกต่างกัน คือ แนวคิดนี้ไม่เน้นเรื่องการพัฒนาไปสู่
ภาวะบุคคลท่ีสมบูรณ์ (self actualization) แต่กลับเน้นท่ีการมีชีวิตอยู่ “แต่ละขณะ”มากกว่า อีก
ประการหน่ึงกลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยม จะมองมนุษย์เน้นในด้านท่ีดีและเช่ือถือได้อย่างเดียว แต่
จิตวิทยาอัตถิภาวนิยมคํานึงถึงมนุษย์ในด้านตรงข้ามด้วย คือด้านร้าย เช่น ความกลัว ความโกรธ 
ความโศกเศร้า ฯลฯ เพ่ือทําการศึกษา “ความหมาย” ของจิตใจด้านน้ีด้วย ในเหตุผลของ “การเลือก” 
ในแต่ละครั้งของมนุษย์ ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ในภาวะท่ีเป็นด้านดี หรือด้านร้ายก็ตาม 

เนื่องจากการศึกษาเป็นลักษณะค่อนข้างจะเป็นอัตวิสัย จึงมักถูกโต้แย้งเสมอว่า
การศึกษาไม่มีความเป็นปรนัย เพราะอาจเป็นการคาดเดา รวมท้ังการอธิบายถึงภาวะภายใน หรือ
ธรรมชาติของบุคคลก็ไม่มีความชัดเจน โดยมากการอธิบายจะกลายเป็นความคลุมเครือ ท่ีไม่สามารถ
กําหนดความหมายเชิงภาวะสันนิษฐาน (construct) ใดๆ ได้ และท้ายสุด อาจทําให้ระบบการศึกษา
จิตวิทยาท่ีพัฒนามาในรูปแบบของการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์แล้ว ย้อนกลับไปสู่ยุคเก่าของการศึกษา
ในระบบปรัชญา 

สรุป แนวคิดของกลุ่มจิตวิทยาอัตถิภาวนิยม คือ 
๑) มนุษย์มี “เสรีภาพ” ในการตัดสินใจ โดยไม่ตกอยู่ใน “เงื่อนไข” ของสิ่ง

ใดๆ กล่าวคือในสถานการณ์หนึ่ง มนุษย์ “รับรู้” ได้เพียง “ความมีอยู่” (existence) ของบางสิ่ง
บางอย่าง ท่ีถือเป็น “พ้ืนฐานของการมีอยู่” โดยท่ีสิ่งเหล่านี้ไม่อาจจะมี ส่ิงท่ีเรียกว่า “สารัตถะ” 
(essence) อยู่แต่อย่างใด แต่การเลือกที่จะให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆ ท่ีมีอยู่ เป็น “จุดเริ่ม” ท่ีมนุษย์
ให้ความสําคัญอย่างย่ิงแก่สิ่งท่ีมีอยู่ และผูกโยงสิ่งเหล่าน้ัน เข้ามาสร้าง “ความเป็นตัวตน” ของตนเอง
ขึ้น จากจุดน้ีเอง ท่ีมนุษย์สร้างคุณค่าและความหมายให้กับตนเอง 

๒) มนุษย์มีลักษณะเป็นปัจเจกบุคคลท่ีมีความเป็นตัวของตัวเอง ที่สามารถ
กําหนดคุณค่าในตัวเองขึ้นมาเอง และรวมถึงการให้ความหมายของการมีชีวิตของตนเองอย่างเป็น
เอกเทศภายใต้เงื่อนไขสําคัญ ๒ อย่าง คือ ๑) เสรีภาพในการเลือก และ ๒) การมีความรับผิดชอบต่อ
การเลือกของตนเอง โดยเงื่อนไขทั้ง ๒ ข้อนี้ ไม่อาจมีเงื่อนไขอ่ืนใด หรือ สภาพบังคับแบบใดๆ มา
บังคับได้ 

๓) ความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งต่างๆ เป็นความสัมพันธ์ท่ีเกิดจาก “การให้
ค่า” ท่ีมนุษย์เป็นคนเลือกเอง มนุษย์แต่ละคนจึงให้ค่าแก่สิ่งต่างๆ แตกต่างกัน ทําให้มนุษย์แต่ละคนมี 
“การสร้างแนวคิด” เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนแตกต่างกันออกไปด้วย และแนวคิดท่ีแต่
ละคนสร้างน้ัน คือ ตัวกําหนดวิธีการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล ต่อผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืน รวมถึง
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลอีกด้วย 

๙.)  กลุ่มจิตวิทยาเชิงรู้คิด (Cognitive Psychology) 
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จิตวิทยาเชิงรู้คิด (Cognitive Psychology) เริ่มต้นการศึกษาประมาณปี ค.ศ. 
๑๙๕๖๖กลุ่มน้ีได้รวมแนวคิดของจิตวิทยาสาขาต่างๆ คือ โครงสร้างนิยม (Structuralism) หน้าท่ีนิยม
(Functionalism) จิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) และพฤติกรรมนิยม 
(Behavioralism)ไว้ด้วยกัน คําว่า “รู้คิด” (cognition) หมายถึง กระบวนการทางจิตด้านความรู้ 
ความจํา การประมวลข้อมูลข่าวสาร การหาความรู้ การแก้ปัญหา และการวางแผน ซ่ึงเป็น
กระบวนการภายในของพฤตกรรมจิตขั้นสูง ที่เกิดในสมอง ท้ังนี้กลุ่มจิตวิทยาเชิงรู้คิด มุ่งจะแสดงให้
เห็นการทํางานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนว่า กระบวนการต่างๆ นั้น ทํางานร่วมกันได้อย่างไร โดยเหตุท่ี
การศึกษาวิจัยของกลุ่มนี้ยังคงรูปแบบเช่นเดียวกับกลุ่มพฤติกรรมนิยม คือ วิธีการแบบปรนัย
(objective methods) จึงมีความเห็นขัดแย้งกับกลุ่มพฤติกรรมนิยม ตรงท่ีมองว่ากระบวนการของจิต 
น่าจะมีความซับซ้อนมากกว่ากระบวนการของส่ิงเร้าและการตอบสนองเท่าน้ัน โดยพยายามทําความ
เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในกล่องดํา (black box) ท่ีเช่ือว่ามีกระบวนการบางอย่างในสมอง ซ่ึงเป็นสิ่งท่ี
เกิดขึ้นโดยไม่อาจสังเกตได้โดยตรง แต่ก็มีสิ่งน้ีเกิดขึ้นจริงภายในอินทรีย์เม่ือมีสิ่งเร้ามากระตุ้น และมี
การเปลี่ยนแปลงภายในอินทรีย์ก่อน ท่ีจะแสดงการตอบสนองออกมาภายนอกหรือเป็นพฤติกรรมให้
เห็นโดยตรง แนวคิดการศึกษากระบวนการจิตรู้สํานึกท่ีจิตวิทยาเชิงรู้คิดนํามาใช้นั้น เป็นการนํา
จิตวิทยากลับไปสู่คําถามเดิมสมัยเริ่มต้นของการก่อต้ังจิตวิทยา คือเรื่องจิต ซ่ึงเป็นการรื้อฟ้ืนส่วนท่ี
กลุ่มพฤติกรรมนิยมได้เคยปฏิเสธมาแล้วอย่างสิ้นเชิงนั่นเอง๗  และยังพบว่าการอธิบายถึงกระบวนการ
ของจิตน้ันกลุ่มจิตวิทยาเชิงรู้คิดน้ัน อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพฤติกรรมมากกว่าเป็นปรากฏการณ์๘ 

กระบวนการของจิตที่กลุ่มน้ีพยายามศึกษา นอกเหนือจากที่กลุ่มพฤติกรรมนิยม
ได้ศึกษาและได้รับผลท่ีไม่ตรงกับหลักการเดิม คือเรื่อง ความคิด การรับรู้ ความจํา การใส่ใจ การ
แก้ปัญหา จินตนาการ และภาษา ซ่ึงมีงานวิจัยที่พบว่าสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างเดียวไม่
น่าจะเป็นสาเหตุท้ังหมดของการตอบสนอง เช่น ผลการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของสทรูพ (Stroop 
effect)” ท่ีให้ผู้รับการทดลองอ่านบัตรคําช่ือสีต่างๆ ซ่ึงอาจเขียนคําว่าสีแดงโดยใช้สีเขียว และพบว่า
ผู้รับการทดลองกลับอ่านเป็นสีเขียวแทนท่ีจะเป็นสีแดง๙ หรืองานวิจัยของนักจิตวิทยาสังคมลีออน 
เฟสทิงเจอร์ (Leon Festinger : ๑๙๑๙-๑๙๘๙) ในทฤษฎีความสอดคล้องในการรู้คิด(cognitive 
dissonance)๑๐ ท่ียืนยันว่าการตัดสินใจของมนุษย์มักขัดแย้งกับข้อเท็จจริงเชิงวิชาการแต่มักเกิดจาก
ความเข้าใจ การตีความหมายและประสบการณ์ส่วนตัวของตนเอง เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในใจ
เม่ือพบว่าข้อมูลน้ันไม่ตรงกัน ผลการทดลองลักษณะเช่นนี้ มีความขัดแย้งกับหลักการท่ีอธิบายเฉพาะ
ส่ิงเร้าและการตอบสนอง เพราะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความจําระยะยาวต่อการรับรู้ เพราะ

                                                         
๖ Margaret W. Matlin, Cognition, 5th ed(NY : Harcourt College Publishers, 2002), p. 7. 
๗ Robert W. Lundin, Theories and Systems of Psychology, 5th ed (MASS : D.C 

Heath andCo., 1996), p. 394. 
๘ Robert Lundin, Theories and Systems of Psychology, 5th ed, p. 398. 
๙ James F. Brennan, History and Systems of Psychology, 3rd ed (NJ : Prentice-

HallInternational,Inc., 1991), p. 339, 402. 
๑๐ C. James Goodwin, A History of Modern Psychology, 2nd ed (MA : John Wiley & 

SonsInc., 2005), p. 4255 
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โดยท่ัวไปความจําระยะสั้นจะถูกลืมเม่ือเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ถ้าข้อมูลที่ได้รับทางระบบประสาท
สัมผัสไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ก็จะนําไปเก็บเป็นความจําระยะยาว 

ในยุคแรกๆ เน้นการศึกษาเฉพาะด้านความคิดของมนุษย์เท่านั้น แต่ปัจจุบัน 
ขยายไปสู่ระบบระเบียบการจัดการข้อมูลข่าวสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต
การโฆษณา เพ่ือสามารถอธิบายและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อ
ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence : AI) :ซ่ึงถือว่าเป็นความก้าวหน้าในการค้นพบเรื่องการ
ทํางานกระบวนการภายใน หรือพฤติกรรมจิต ให้ออกมาเป็นความรู้เชิงประจักษ์ และเป็นความ
คาดหวังท่ีจะอธิบายเรื่องกระบวนการทํางานหรือหน้าท่ีในลักษณะเดียวกันได้ท้ังหมด ในทุกรูปแบบ
ของสรรพสิ่งต้ังแต่ระดับสูงถึงระดับล่าง๑๑  อย่างไรก็ตาม ความพยายามคิดค้นการสร้างเครื่องจักรให้
มีความสามารถเทียบเท่าสมองมนุษย์น้ัน ทําให้นักประสาทวิทยาโต้แย้งว่าเป็นการปฏิเสธความจริง 
(fact) ของข้อค้นพบต่างๆ ทางด้านเซลล์ประสาท๑๒ เพราะสมองมีการทํางานท่ีซับซ้อนกว่า และ
ระบบการทํางานไม่ได้อยู่ในลักษณะสมการช้ันเดียว แต่เช่ือมต่อกันกับเซลล์ประสาทในส่วนต่างๆ ของ
สมองเป็นระบบซับซ้อนกว่ามาก อีกทั้งเป็นการปฏิเสธส่วนสําคัญของความเป็นมนุษย์คืออารมณ์หรือ
แรงจูงใจต่างๆ อย่างไรก็ตามในการศึกษากระบวนการภายในข้อมูลข่าวสารน้ัน จอห์น โลเวน (John 
Lowen) ยังคิดว่าไม่ใช่ระดับจิตวิญญาณของมนุษย์๑๓  ซ่ึงเขาอ้างจากบันทึกย่อของนอร์เบิร์ท ไวเนอร์ 
(Norbert Weiner) ซ่ึงเป็นนักจิตวิทยาคนสําคัญคนหน่ึงของกลุ่มน้ีในเรื่อง cybernetic ที่เขียนไว้ว่า
อธิบายระดับของความแตกต่างของสสารและพลังงานว่า “ข้อมูลข่าวสารก็คือข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่
สสาร และไม่ใช่พลังงาน”ประเด็นท่ีสําคัญอีกประเด็นหน่ึงของแนวคิดกลุ่มนี้ คือ แนวความคิดในเรื่อง
พัฒนาการของภาษา ท้ังนี้เพราะเช่ือว่าการแสดงออกในเร่ืองภาษาสามารถอธิบายเช่ือมโยงกับ การ
ทํางานของการคิด ความเข้าใจ การแก้ปัญหา การรับรู้ภายในของแต่ละบุคคล และปฏิสัมพันธ์กับ
สังคมซ่ึงเหล่าน้ีคือกระบวนการทํางานภายในของจิตขั้นสูง การเริ่มศึกษาวิจัยของนักจิตวิทยาชาวสวิส
คือ เพียเจท์ (Piaget : ๑๘๙๖-๑๙๘๐) ท่ีได้เสนอพัฒนาการทางสติปัญญาในวัยเด็ก ว่าเป็นเรื่องของ
การท่ีเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม แล้วเกิดพัฒนาการขึ้นมา และมีความแตกต่างกันในเด็กแต่ละ
คน๑๔ แนวคิดน้ีเป็นจุดเริ่มต้นในศึกษาพัฒนาการ โครงสร้าง และการใช้ภาษา ในลักษณะของการสื่อ
ภาษาและลักษณะการสื่อสารในมนุษย์ โดยศึกษาโครงสร้างของประโยคและการจัดการภาษา นอร์ม 
ชอมสก้ี (Norm Chomsky : ๑๙๒๘-ปัจจุบัน) เป็นบุคคลสําคัญผู้บุกเบิกของการศึกษาเรื่อง
ภาษาศาสตร์จิตวิทยา (Psycholinguistics) เขาพบว่า การเรียนรู้ภาษาในมนุษย์เป็นเรื่องท่ีติดตัวมา
ต้ังแต่กําเนิด ความสามารถในเร่ืองภาษาของมนุษย์น้ัน เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของการแปล
ความหมายและการจัดการกับเสียงที่ได้ยินจากภายนอก๑๕  น่ันคือไม่ได้เกิดมาจากเฉพาะส่ิงเร้าและ
                                                         

๑๑ Elizabeth R. Valentine, Conceptual Issues in Psychology, 2nd ed (London : 
Routledge,1992), p. 141. 

๑๒ C. James Goodwin, Op. cit., p.421. 
๑๓ John Rowan, The Transpersonal : Psychotherapy and Counselling, (London 

:Routledge, 1993), p. 207-8. 
๑๔ James F. Brennan, Op. cit., p. 283. 
๑๕ James F. Brennan, Ibid., p. 285. 



๒๖ 

การตอบสนองแต่เพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับที่กลุ่มพฤติกรรมนิยม โดยเฉพาะการอธิบายของสกิน
เนอร์ (Skinner)๑๖ เขาคิดว่าการเรียนรู้เรื่องภาษาของเด็กที่จะพูดออกมาน้ัน มีความซับซ้อนมากกว่า
การเรียนรู้แบบการตอบสนองส่ิงเร้า และการวางเงื่อนไขอย่างเดียว เพราะมนุษย์มีความนึกคิด มี
อารมณ์จิตใจ และความรู้สึกภายใน ที่เป็นกระบวนการภายในจิตท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงแนวโน้มใน
ปัจจุบันของการวิจัยเรื่องภาษาศาสตร์จิตวิทยา ย่ิงเพ่ิมการทําความเข้าใจกระบวนการทางจิตใจมาก
ขึ้น และเป็นแนวการศึกษาแบบสหวิทยาการ เช่น พฤติกรรมศาสตร์มนุษยวิทยา สังคมศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ และปรัชญา๑๗ 

สรุป แนวคิดของกลุ่มจิตวิทยาเชิงรู้คิด คือ 
๑) กระบวนการ “รู้คิด” เป็นตัวแสดงสําคัญของพฤติกรรมทางจิต ซ่ึง

วิธีการศึกษากระบวนการทํางานของจิต จะรวมถึงกระบวนการภายในสมองและระบบประสาทเป็น
สําคัญ 

๒) พฤติกรรมทางกายเกิดจากกระบวนการ “รู้คิด“เป็นเรื่องสําคัญ 
๓) การสร้าง “กระบวนการคิด” คือ กระบวนการสร้างความเป็นตัวตน

ของบุคคล 
๔) กระบวนการสร้างความคิดเป็นตัว “ควบคุม” พฤติกรรมของบุคคล 

เป็นเสมือนการลง “โปรแกรม” เพ่ือให้มีการปฏิบัติการตามที่ต้องการให้เกิดขึ้น การคาดหมายผลจึง
สามารถกําหนดได้อย่างแน่นอนตายตัว 

๑๐.)  กลุ่มจิตวิทยาผ่านตัวตน (Transpersonal Psychology) 
จิตวิทยาผ่านตัวตน (Transpersonal Psychology) เป็นจิตวิทยาสาขาที่ขยาย

ออกไปจากแนวคิดจารีตที่มีอยู่เดิม ในระบบและกฎเกณฑ์ มาเพ่ิมเติมในมิติจิตวิญญาณ (spiritual 
dimension) ซ่ึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณงามความดี เป็นความรู้สึกพิเศษ หรือมิติท่ีเป็นประสบการณ์ทาง
จิตที่อาจดูเหนือจริงต่างๆ ที่จิตวิทยาแนวจารีตปฏิเสธ เช่น ประสบการณ์ของหมอผี หรือคนทรงเจ้า 
ซ่ึงรอเจอร์ เวลส์ (Roger Walsh) นักวิชาการสหสาขา ที่เป็นทั้งจิตแพทย์ นักปรัชญา และนัก
มนุษยวิทยา เสนอว่าจิตวิทยาแนวคิดจารีตมีความจํากัดท้ังในด้านของความเช่ือเชิงทฤษฎีและความ
จํากัดใรูปแบบของการวิจัย ทําให้คําถามในการศึกษาทางจิตวิทยาจึงมุ่งไปท่ีวิธีการมากกว่าท่ีจะ
พิจารณาตรงที่ปัญหาทางจิตใจทั้งหลายที่เกิดขึ้นในมนุษย์๑๘ ท้ังน้ีด้วยเหตุท่ีความเช่ือและรูปแบบของ
จิตวิทยาเชิงจารีตน้ันมีลักษณะเป็นวัตถุวิสัย กฎและระเบียบของจิตวิทยาจึงเน้นภาวะเชิงประจักษ์ ซ่ึง
คือการวัดและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น จํานวนตัวเลขที่นับได้ ตําแหน่งท่ีสามารถกําหนดได้ หรือ
การเคล่ือนที่ที่กําหนดอัตราความเร่งได้ แต่ในส่วนท่ีเป็นอัตวิสัย ท่ีเป็นอารมณ์ ความรู้สึก และการหย่ัง
รู้ น้ัน ตัวแปรเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นส่วนท่ีไม่อาจพิสูจน์ให้เป็นจริงเชิงประจักษ์ ในการบอกความ
แน่นอนผ่านการสังเกตจากภายนอกได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความสนใจที่จะศึกษาปัญหาจิตใจมนุษย์
                                                         

๑๖ B. Michael Thorne and Tracy B. Henry, Op. cit., p.543. 
๑๗ James F. Brennan, Ibid., p. 285. 
๑๘ Roger Walsh, “The Search for Synthesis : Transpersonal Psychology and the  

meeting of  East and West, Psychology and Religion, Personal and Transpersonal”, Journal of  
Humanistic Psychology, Vol.32 No1 (1992) : 20-26. 



๒๗ 

เชิงอัตวิสัยน้ี ไม่ได้ถูกละทิ้งโดยสิ้นเชิง การเสนอการวิจัยในปัญหาทางจิตลักษณะอัตวิสัยต่างๆ น้ี วิ
ลเลี่ยม เจมส์ เป็นบุคคลแรกที่เสนอให้ยอมรับประสบการณ์ท่ีลี้ลับเหล่านี้ว่า น่าจะเป็นไปได้ใน
การศึกษา เพ่ือเรียนรู้กระบวนการทางจิตของผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษนั้น ซ่ึงเป็นมิติอ่ืน ท่ีนอกเหนือ
ความสามารถของบุคคลทั่วไปจะรับรู้ได้ ในลักษณะประสบการณ์เชิงประจักษ์ที่คนท่ัวไปสามารถรับรู้
ได้อย่างเดียวกัน คําว่าจิตวิทยาผ่านตัวตน (Transpersonal Psychology) มีรากศัพท์มาจากคําภาษา
ลาติน trans แปลว่าเหนือ หรือผ่าน (beyond, through) และ คําว่า persona แปลว่า หน้ากาก 
(mask, façade) ซ่ึงเม่ือแปลรวมความหมายแล้ว จิตวิทยาเหนือตนหมายความถึง การข้ามพ้นหรือ
ข้ามผ่านของอัตลักษณ์ของบุคคลหรือตัวตนของคนๆ นั้นออกไป๑๙ ตัวตน (self) เป็นความหมายเชิง
สัญลักษณ์ และรวมทั้งในแง่ชีวภาพของร่างกาย ในหน้าตา รูปร่าง ลักษณะที่เป็นอยู่ของบุคคล และใน
แง่ของภาพลักษณ์ในจิตใจท่ีถูกพัฒนาจากสิ่งแวดล้อมมาต้ังแต่เด็ก 

เคน วิลเบอร์ (Ken Wilber) ได้อธิบายการผสมผสานทฤษฎีความรู้จิตวิทยาผ่าน
ตัวตนกับแนวคิดวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์นิยม จากแนวคิดของเซนต์โบนาเวนเจอร์ (St. 
Bonaventure :๑๒๒๑-๑๒๗๔) ซ่ึงนักปรัชญาคริสเตียนยุคกลาง ที่เคยอธิบายการได้มาของความรู้
จาก ๓ ระดับ คือของทางด้านจิตดวงตา ๓ ระดับ คือ ๑) ดวงตาเน้ือ (eye of flesh) ๒) ดวงตา
เหตุผล (eye ofreason) ๓) ดวงตาสมาธิ (eye of contemplation)๒๐ ดวงตาเน้ือเป็นตาที่เราใช้รับรู้
โลกภายนอกในอวกาศ กาล และวัตถุต่างๆ ดวงตาท่ี ๒ หรือ ดวงตาเหตุผลเป็นความรู้จากขอบเขต
ของวิชาการต่างๆ เช่น ปรัชญา ตรรกะ ภาพพจน์ในใจ แนวคิดต่างๆ หรืออาจเรียกว่าเป็นดวงตาของ
จิตเองและดวงตาสมาธิเป็นความรู้ท่ีเราใช้เพ่ือข้ามผ่านความจริงเชิงวัตถุวิสัย และความเป็นเหตุผล
ต่างๆ ออกไป โดยความรู้จากดวงตาท้ัง ๓ ระดับ ต่างก็มีความเช่ือมต่อกันตามลําดับ ถึงแม้ว่าความรู้
จากดวงตา ๓ ระดับนี้ ได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์ แต่วิลเบอร์คิดว่าความเช่ือนี้มีความคล้ายคลึง
กัน และมักปรากฏในคําอธิบายที่พบได้ในท้ังจิตวิทยา ปรัชญาและศาสนาต่างๆเพ่ือการพิจารณา
นิยามของจิตวิทยากลุ่มน้ีให้ชัดเจนขึ้น จอห์น โรแวน (John Rowan) ๒๑นักจิตบําบัดชาวอังกฤษ ได้
เสนอระดับการแบ่งช้ันของการศึกษาประสบการณ์ต่างๆของมนุษย์ ได้เป็น ๔ ระดับ ซ่ึงเขาเรียกว่า 
“๑-๒-๓-และไร้ขอบเขต” คือ ๑) ระดับของร่างกายและการสัมผัสรู้ต่างๆ (body and sensations) 
๒) ระดับของอารมณ์และความรู้สึก รวมท้ังความต้องการต่างๆ (emotions, feelings and desires) 
๓) ระดับของการคิดและกระบวนการของการคิด (intellectual) ๔) ระดับไร้ขอบเขต (infinity) ซ่ึง
เป็นการกล่าวถึงความลี้ลับ (mystical)๒๒ หรือคุณภาพจิตที่นึกถึงดีงามเชิงคุณธรรม (spirituality) 

                                                         
๑๙ William Braud and Rosemarie Anderson, Transpersonal Research Methods for 

the Social Sciences, (London : Sage Publications, 1998), p. xxi. 
๒๐ Ken Wilber, “Eye to Eye : Science and Transpersonal Psychology”, Paths beyond 

Ego, ed. By Roger Walsh & Frances Vaughan, (NY : Putnam Inc., 1993), p. 184-186. 
๒๑ John Rowan, The Transpersonal : Psychotherapy and Counselling, (London 

:Routledge, 1993), p. 9. 
๒๒ ลักษณะความล้ีลับ เป็นส่ิงท่ีท้ังกลุ่มปรัชญาสสารนิยมและธรรมชาตินิยมปฏิเสธ สสารนิยมเรียก

ลักษณะน้ีว่า อสสาร (immaterial) เพราะถือว่าไม่มีอยู่จริง และกลุ่มธรรมชาตินิยมเรียกว่า อธรรมชาติ 
(nonnatural),เหนือธรรมชาติ (super-natural) หรือ นอกประสบการณ์ (transempirical) เพราะถือว่ารับรู้ไม่ได้ 



๒๘ 

หรืออาจอธิบายได้ว่าความไม่ชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบกับการรับรู้เชิงประจักษ์ และเป็นประสบการณ์
เฉพาะตัวของบุคคล ซ่ึงผู้อ่ืนรู้ได้เพียงการถูกถ่ายทอดของมาของผู้ประสบเท่านั้น 

ลักษณะและแนวคิดสําคัญของจิตวิทยาผ่านตัวตน รอเจอร์ เวลส์๒๓ อธิบายว่า
เริ่มต้นจากการค้นพบของมาสโลว์ เรื่องภาวะประสบการณ์ด่ืมดํ่า (peak experience) ที่นําไปสู่
ประสบการณ์การข้ามผ่าน ที่มีลักษณะแปลกออกไปจากประสบการณ์ท่ัวไปในชีวิต และมักนําไปสู่
ภาวะความเจริญงอกงามของบุคคล นอกจากน้ียังพบว่าเกิดขึ้นได้ในทุกวัฒนธรรม ไม่จํากัดกาลเวลา ซ่ึ
ประสบการณ์เช่นน้ีจะใช้ช่ือเรียกแตกต่างกันไปตามสภาพการณ์ อาจเป็นประสบการณ์ที่ดูลี้ลับที่กล่าว
ไว้ของศาสนาต่างๆ หรือประเพณีต่างๆ ของกลุ่มชน แต่มีลักษณะประสบการณ์ท่ีเหมือนกัน คือ 
เกิดขึ้นแบบเป็นไปเองตามธรรมชาติ (spontaneous) โดยไม่มีใช้การกระตุ้นหรือกระทําใดๆ ให้เกิด 
ซ่ึงการศึกษาวิจัยในเรื่องน้ีเป็นการรวมทฤษฎีทางจิตวิทยา ศาสนาท้ังที่เช่ือในพระเจ้า และท่ีไม่เช่ือใน
พระเจ้า และปรัชญาต่างๆ ท้ังในอดีต และปัจจุบัน เวลส์เช่ือว่าจะเป็นการขยายขอบเขตของความรู้ใน
แง่ของทฤษฎี ข้อมูล และการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและศักยภาพของมนุษย์ ซ่ึงเขาเช่ือว่าไม่มี
ทฤษฎีใด หรือรูปแบบใด ท่ีจะสามารถแสดงความเป็นจริง (truth) ได้ท้ังหมด แม้แต่แนวคิดจิตวิทยา
ผ่านตัวตนเองด้วย๒๔ 

จิตวิทยาผ่านตัวตน ต้ังอยู่บนความเช่ือเบ้ืองต้นว่า ความเจริญงอกงามทาง
ร่างกายอารมณ์ สติปัญญา และจิตดีงามเชิงคุณธรรม มีความเกี่ยวข้องซ่ึงกันและกัน และพยายามที่
จะเพ่ิมการศึกษาในเรื่องความตระหนักในตนเอง (Awareness) หรือความมีความรู้สึกตัว หรือสติใน
การรับรู้ เพ่ือศึกษาส่วนของจิตที่รู้สึกตัว ท้ังน้ีเป็นการขยายประสบการณ์ของบุคคล เพ่ือที่จะนําให้รู้วิธี
ท่ีจะผสมผสานความเป็นเน้ือเดียวกันกับประสบการณ์ต่างๆ ทุกสภาวะอย่างสมบูรณ์ 

ตามความคิดของจิตวิทยาผ่านตัวตน เช่ือว่าการหย่ังรู้หรือการรับรู้ท่ีเกิดขึ้นเองใน
ใจของบุคคล (Intuition) จินตนาการ (imagination) ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะมีสติในระดับ
ต่างๆเช่น ขณะฝัน ขณะทําสมาธิ ขณะท่ีได้รับสารกระตุ้นต่างๆ เป็นประสบการณ์ของมนุษย์ และควร
ได้รับการศึกษาพิจารณา กลุ่มจิตวิทยาผ่านตัวตนจึงพยายามท่ีจะพัฒนาทุกองค์ประกอบของบุคคลทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ ความคิด การหย่ังรู้ พลังลึกลับท่ีซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคล (ESP) และพลังจิต (psycho 
kinesis) เป็นต้น ซ่ึงวิธีการท่ีจิตวิทยาผ่านตัวตนใช้ศึกษา มักมีความหลากหลายดังน้ี 

๑) การพัฒนาทางด้านร่างกาย ในรูปแบบของ การว่ิง โยคะ การเต้นรําเชิง
พิธีกรรมศาสนา และการนวด วัตถุประสงค์ของการออกกําลังกายเพ่ือทําให้คนมีสติในการรับรู้ร่างกาย
ของตน และเพ่ือช่วยให้คลายเครียด 

๒) การพัฒนาทางด้านอารมณ์ (emotion) ใช้เทคนิคของจิตบําบัด เช่น เทคนิค
จิตบําบัดแบบเกสตัลท์ (Gestalt therapy) จิตสังเคราะห์ (Psycho synthesis) ของนักจิตวิทยา
ชาวอิตาเลียนช่ืออัสสาจิโอลี (Assagioli) หรือ การแสดงออกทางดนตรี และ ศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นภาพ 
บทกวี ฯลฯ 
                                                                                                                                                                  
ไม่สามารถทําความรู้จักได้ด้วยประสบการณ์ประสาทสัมผัส แต่กลุ่มจิตนิยมถือว่าความล้ีลับนี้อาจรู้จักได้หรือเข้าถึง
ได้ด้วยวิธีการพิเศษบางอย่าง และถือว่ามีอยู่จริง 

๒๓ Roger Walsh, Op. cit., p. 22-23. 
๒๔ Roger Walsh, Ibid., p. 23. 



๒๙ 

๓) การพัฒนาทางด้านจิตหรือความคิด (mental development ) ในรูปแบบ
ของสมาธิ การรับรู้การปฏิกิริยาสะท้อนกลับของร่างกาย (bio-feedback)๖๗ การสวดมนต์ จนถึง
การใช้โหราศาสตร์ ดังนั้น ทุกๆ ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์ ไม่ว่าจะดูลี้ลับ การเปลี่ยนแปลง
ระดับจิตใจ การเปลี่ยนแปลงตนเอง สมาธิ การตระหนักรู้ในตนเอง ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ยอมรับได้
และสามารถนํามาศึกษาได้อย่างเป็นระบบ อีกท้ังยังมีการผสมผสานทฤษฎีทางศาสตร์อ่ืนๆ เช่น
ศาสนา มานุษยวิทยา การแพทย์ สังคมศาสตร์ และปรัชญาสมัยใหม่ รวมท้ังศาสตร์ทางตะวันออกเช่น 
โยคะ ศิลปะแนวสร้างสรรค์ แนวคิดการบําบัดต่างๆ ท้ังทางร่างกายและจิตใจ รวมเข้าด้วยกัน
วัตถุประสงค์เพ่ือการเพิ่มขยายศักยภาพ และความงอกงามให้บุคคลออกไปโดยไม่มีเขตจํากัดด้วย
วิธีการต่างๆ และในระดับต่างๆ ท้ังน้ีภาวะผ่านพ้นตัวตน ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธตัวตน(self) แต่
ยังคงศึกษาท้ังภาวะท่ีมีตัวตน และการข้ามผ่านนั้นด้วย อีกทั้งไม่ใช่เป็นวิชาเทววิทยาแต่เพียงศึกษา
ประสบการณ์ศาสนา ในแง่ของกระบวนการทางจิตท่ีเกิดขึ้นเท่าน้ัน แนวคิดของจิตวิทยาผ่านตัวตน
สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของจิตวิทยาตะวันตก ในการให้ความสําคัญต่อการรับรู้ทางใจ และ
องค์ประกอบทางจิตเพ่ิมมากข้ึน 

ข้อโต้แย้งของกลุ่มน้ี จะถูกมองว่าการอธิบายแนวคิดของจิตวิทยาผ่านตัวตนยัง
ขาดความชัดเจน และการวิจัยยังไม่มากพอ ท้ังน้ีเพราะเพ่ิงเริ่มก่อต้ังและรวมกลุ่มนักวิชาการท่ีมีความ
คิดเห็นคล้ายๆ กันขึ้นมา ถึงแม้จะมีวารสารเป็นของตนเอง หรือมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนแนวคิดน้ี
โดยตรง หรอือยู่ในบางคณะของมหาวิทยาลัย๖๘ 

สรุป แนวคิดของกลุ่มจิตวิทยาผ่านตัวตน คือ 
๑) การศึกษาพฤติกรรมจิตในมิติท่ีหลากหลายกว่าเดิม ที่นอกเหนือไปจาก

พฤติกรรมทางกาย อารมณ์ ความรู้สึก และกระบวนการคิดทั้งหมด 
๒) วิธีการศึกษายังคงเน้นรูปแบบของการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ เพ่ือ

ค้นหาการอธิบายท่ีน่าเช่ือถือในทุกๆ ปรากฏการณ์ ทุกๆ มิติ ของมนุษย์อย่างเป็นระบบให้มากท่ีสุด 
แต่มีความหลากหลายในวิธีการศึกษาให้เหมาะสมกับประเด็นท่ีนํามาศึกษา ท้ังน้ีเน้นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีศึกษาเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตามเราจะพบว่า ปัจจุบันน้ีกลุ่มต่าง ๆ ทางจิตวิทยาได้สลายตัวไป และมี
การรวมความคิดเข้าด้วยกันกลายมาเป็นพวก “เอคเคล็กติค” (Eclectic) คือผสมผสานหลาย
แนวความคิดเข้าด้วยกัน แม้แต่พวก พฤติกรรมนิยมขนานแท้ก็ยังยอมรับแนวคิดพวกคอกนิทิฟเข้า
มาแล้วเรียกว่า จิตวิทยาพฤติกรรมทางพุทธิปัญญา (Cognitive Behaviorism) แต่ก็ยังยึดถือเรื่องการ
วางเงื่อนไข การเรียนรู้ และผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็รวมความสนใจเรื่องมโนภาพ 
ความคาดหวังและการรับรู้ เข้ามาในการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ 

ดังน้ัน การแบ่งแยกแนวความคิดทฤษฎีจิตวิทยาในปัจจุบันท่ีชัดเจนที่สุดน่าจะใช้
เกณฑ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ และไม่เป็นวิทยาศาสตร์มาตัดสิน แนวความคิดท่ีไม่นิยมในวิธีการศึกษา
แบบวิทยาศาสตร์  ได้แก่ เรื่องการหยั่งรู้ของบุคคล ค่านิยม ประสบการณ์ส่วนตัว และการแสวงหา
ปรัชญาชีวิต ความคิดท่ีมีค่า   ต่าง ๆ ได้เข้าสู่จิตวิทยาด้วยวิธีการเหล่านี้  โดยเฉพาะแนวคิดด้าน
ทฤษฎีบุคลิกภาพและจิตบําบัด  ส่วนแนวความคิดท่ีนิยมในวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ก็จะสนใจ
ในทุกเรื่องท่ีได้รับการพิสูจน์ทดลองให้เห็นจริงได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือลาง



๓๐ 

สังหรณ์ ความคิดสร้างสรรค์หรือระเบียบวินัย การหย่ังรู้หรือการสังเกตล้วนแล้วแต่เป็นสาระของ
การศึกษาจิตวิทยาสมัยใหม่นี้ท้ังสิ้น 

๒.๒.๔  การจัดกลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยาของตะวันตก 
จากการกล่าวมาท้ังหมดถึงการจัดกลุ่มศึกษาจิตวิทยาในสมัยใหม่ถึงสมัยปัจจุบัน

น้ันเราสามารถท่ีจะจัดแบ่งกรอบการศกึษาได้เป็นกลุ่มท่ีสําคัญๆดังนี้ 
๒.๒.๔.๑  แบ่งตามหลักการศึกษา  สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ

ใหญ่ คือ การแบ่งแบบ วัตถุวิสัย (objective) และอัตวิสัย (subjective) ลักษณะที่ขึ้นอยู่กับตัวผู้รับรู้
หรือการรับรู้ภายในตัวบุคคล เป็นโลกส่วนตัวในอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ท่ีเป็นอิสระของบุคคล 
(อัตวิสัยหรือจิตวิสัย subjective) และลักษณะตรงข้ามที่ไม่ขึ้นกับการรับรู้ของผู้ใด โลกภายนอกท่ีมี
ความจริงรองรับ สามารถพิสูจน์ได้ตรงกัน(วัตถุวิสัย หรือปรวิสัย objective) ดังน้ี คือ 

๑. กลุ่มท่ีศึกษาเน้นเรื่องวัตถุวิสัย (Objective study) 
๑.๑ กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
๑.๒ กลุ่มชีวประสาทวิทยา (Neurobiology) 
๑.๓ กลุ่มจิตวิทยาเชิงรู้คิด (Cognitive Psychology) 

๒. กลุ่มท่ีศึกษาเน้นเรื่องอัตวิสัย (Subjective study) 
๒.๑ กลุ่มท่ีศึกษาจิตสํานึก (Consciousness) 

๒.๑.๑ กลุ่มโครงสร้างนิยม (Structuralism) 
๒.๑.๒ กลุ่มหน้าท่ีนิยม (Functionalism) 

๒.๒ กลุ่มท่ีศึกษาจิตไร้สํานึก (Unconsciousness) 
๒.๒.๑ กลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) 

๒.๓ กลุ่มท่ีศึกษาทั้งจิตสํานึก จิตไร้สํานึก หรืออ่ืนๆ 
๒.๓.๑ กลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) 
๒.๓.๒ กลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) 
๒.๓.๓ กลุ่มจิตวิทยาอัตถิภาวนิยม (Existential Psychology) 
๒.๓.๔ กลุ่มจิตวิทยาผ่านตัวตน (Transpersonal 

Psychology) 
๒.๒.๔.๒  แบ่งตามลักษณะข้อโต้แย้งของแต่ละแนวคิด ข้อโต้แย้งของ

แต่ละแนวคิด ซ่ึงถือว่าเป็นพัฒนาการของศาสตร์ในจิตวิทยา สามารถแบ่งได้เป็น ๔ กลุ่ม ดังน้ี 
๑. การแบ่งแบบเหตุวิสัย (Determinism) 

๑.๑ กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) แบบสิ่งเร้าภายนอก 
๑.๒ กลุ่มจิตวิเคราะห ์(Psychoanalysis) แบบติดตัวมาต้ังแต่

วัยเด็ก 
๒. การแบ่งแบบตัวตน (Self) 

๒.๑ กลุ่มจิตวิเคราะห ์(Psychoanalysis) 
๒.๒ กลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) 
๒.๓ กลุ่มจิตวิทยาอัตถิภาวนิยม (Existential Psychology) 



๓๑ 

๒.๔ กลุ่มจิตวิทยาผ่านตัวตน (Transpersonal Psychology) 
๓. การแบ่งแบบเจตจํานงเสรี (Free will) 

๓.๑ กลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) 
๓.๒ กลุ่มจิตวิทยาอัตถิภาวนิยม (Existential Psychology) 
๓.๓ กลุ่มจิตวิทยาผ่านตัวตน (Transpersonal Psychology) 

๔. การแบ่งแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) 
๔.๑ กลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) 
๔.๒ กลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) 
๔.๓ กลุ่มจิตวิทยาอัตถิภาวนิยม (Existential Psychology) 
 
 
 
๔.๔ กลุ่มจิตวิทยาผ่านตัวตน (Transpersonal Psychology) 

จะเห็นได้ว่ากรอบในการจัดแบ่งประเภทของจิตวิทยายุคใหม่นั้นก็เพ่ือที่จะได้ง่าย
ต่อการศึกษาถึงความมีเอกัตลักษณ์ร่วมกันของกลุ่มผู้ศึกษาจิตวิทยาท่ีเป็นไปในทางเดียวกัน เช่น กลุ่ม
พฤติกรรมนิยมก็จะแบ่งย่อยลงไปได้อีกหลายกลุ่ม แม้กลุ่มอ่ืนๆก็เช่นกัน ซ่ึงกรอบในการแบ่งเช่นน้ีย่อม
ให้ค่ากับผู้ศึกษาแนวของจิตวิทยาได้ดี 
 
๒.๓ วิธีการศึกษาและการอธิบายแนวคิดเรื่องจิตวิทยาตะวนัตก 
 

สําหรับพ้ืนฐานของจิตวิทยาตะวันตกนั้นมีพัฒนาจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยทุก
แนวคิดของจิตวิทยามุ่งศึกษาทําความเข้าใจและอธิบาย การเกิดขึ้นของพฤติกรรมในลักษณะของการ
กระทําว่าเป็นไปในลักษณะเช่นใด การกระทําน้ันมีมูลฐานหรือแรงผลักดันมาจากสาเหตุอะไร ฯลฯ 
ท้ังน้ีเป็นไปเพ่ือการตอบคําถามว่ากระบวนการภายในของจิต ที่เกิดมาพร้อมร่างกายนั้น ว่าทํางาน
อย่างไร และด้วยวิธีการอย่างไร จึงจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ได้มากท่ีสุด พร้อมท้ังการทํา
ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอกว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์ เน่ืองจากทุกแนวคิดของจิตวิทยาต่าง
ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานในการศึกษา การศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ต้องมีลักษณะ
สําคัญ๒๕ คือ 

๑) ต้องได้มาจากประสบการณ์จากประสาทสัมผัสและทดสอบได้ด้วยประสาทสัมผัสคือ 
สามารถท่ีจะสังเกต พิสูจน์ และทดลองได้ จากการใช้ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ท้ังน้ีอาจใช้เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยขยายขอบเขตความสามารถของร่างกายได้ และต้องสามารถการนําผลการทดลอง
น้ัน มาสร้างคําอธิบายเพ่ือยืนยันหรือปฏิเสธสมมุติฐานที่ต้ังไว้ได้ต่อไป โดยจะต้องมีผลการทดสอบซํ้าท่ี
เหมือนเดิมทุกครั้ง 

                                                         
๒๕ อ้างแล้ว, วิทย์ วิศทเวทย์, ปรัชญาท่ัวไป,  หน้า ๑๕๐-๑๕๘. 



๓๒ 

๒) มีความเป็นสาธารณะ คือ จําเป็นต้องสามารถอธิบายหรือทดลอง ทําให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
ตรงกันสิ่งท่ีซ่ึงอาจเป็นไปได้ท้ังในหลักฐานเชิงประจักษ์หรือเชิงการให้เหตุผล 

๓) ต้องเป็นความจริงสากล คือ จะต้องสามารถแสดงความจริงของทุกๆ สิ่ง หรือ สิ่งท่ี
กําลังเกิดขึ้น หรือปรากฏการณ์น้ันๆ ท่ีอยู่ในบริบทเดียวกัน ซ่ึงมีลักษณะหรือสาเหตุเดียวกันเช่นนั้น
ทุกครั้ง ทุกสถานท่ี ไม่จํากัดกาลและเวลา จนสามารถสร้างเป็นข้อสรุปของกฎได้ 

๔) สามารถคาดหมายอนาคตได้ถูกต้องแม่นยํา ซ่ึงเป็นเรื่องของการทํานายผลท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยเชื่อว่าถ้าทําซํ้าในหลักการ กฎ หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้แล้วในอดีต ผลท่ีออกมา
จะตรงกับสิ่งท่ีกําหนดไว้ จึงจะถือว่ามีความแม่นยําในการคาดการณ์ในอนาคตหลักการของ
วิทยาศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นนี้ มีความสอดคล้องกับวิธีการอ้างเหตุผลแบบอุปนัย (induction) 
เพราะว่า วิธีการคิดแบบนี้จะต้องมีข้อเท็จจริง (fact) จากภายนอกรองรับความคิดนั้นๆ เสมอ โดยจะ
เป็นหลักฐานมาประกอบหรือสนับสนุนทุกครั้ง กล่าวได้ว่า จิตวิทยาเป็นข้อมูลทางสถิติ ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุวิสัย และข้อมูลเชิงนามธรรมที่ถูกป้อนเข้าไป 

หรือผลที่ได้รับออกมา” ซ่ึงพบว่าในการศึกษาของจิตวิทยาตะวันตกนั้น กลุ่มที่ประสบ
ความสําเร็จมากในการใช้วิธีน้ี ต้องศึกษาในลักษณะของวัตถุวิสัย ได้แก่ กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism)และกลุ่มชีวประสาทวิทยา (Neurobiology) เพราะศึกษาจากพฤติกรรมทางกาย หรือ
สมอง โดยไม่ให้ความสนใจต่อกระบวนการภายในจิต ท่ียังไม่สามารถหาหลักฐานหรือเหตุผลรองรับ
ตามข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวมาแล้ว ซ่ึงอาจแปลความหมายต่อไปได้ว่าการศึกษาเช่นนี้ แนวคิดเรื่อง
จิตจะถูกมองว่าเป็นตัวแปรที่ไม่มีความสําคัญใดๆ ถึงแม้ว่ากลุ่มเชิงรู้คิดจะไม่ปฏิเสธกระบวนของจิต
อย่างสิ้นเชิง แต่วิธีการศึกษาก็เน้นความเป็นปรนัยเช่นเดียวกันกับ ๒ กลุ่มแรก ทําให้สิ่งท่ีสนใจจึงเป็น
ของกระแสประสาท ตําแหน่งการทํางาน หรือการเปลี่ยนแปลงภายในสมอง และกล้ามเน้ือเป็นส่วน
ใหญ่ แม้ว่าจะศึกษาปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกร่วมด้วยเป็นบางกรณีแต่ความสําคัญก็คงเน้นท่ี
กระบวนการของสมองเป็นหลัก 

การศึกษาในลักษณะวิทยาศาสตร์เชิงอัตวิสัยน้ัน กระบวนการศึกษาจะใช้ข้อตกลงเบ้ือง
ต้นแบบวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการมีอยู่ของจิตอย่างสิ้นเชิง ในยุคเริ่มต้นของการศึกษา
จิตวิทยา กลุ่มท่ีใช้หลักเกณฑ์น้ี ได้แก่ กลุ่มโครงสร้างนิยม (Structuralism) กลุ่มหน้าท่ีนิยม 
(Functionalism) กลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) และกลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt 
Psychology) โดยเฉพาะการศึกษาของกลุ่มเกสตัลท์นํามาสู่เรื่องกระบวนการของจิต ในประเด็นการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบหยั่งเห็น (insight) ท่ีเป็นลักษณะพิเศษ ในการ “ประยุกต์” ใช้ข้อมูลที่
มีอยู่ในขณะน้ันๆ เพ่ือตอบสนองต่อสภาพการณ์ หรือปัญหาที่กําลังประสบอยู่เฉพาะหน้าทําให้เห็นว่า
นอกจากสิ่งเร้าท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่นําให้เกิดการเรียนรู้แล้ว ยังมีการกระทําจากการจัดการ
ภายในอินทรีย์อีกด้วย ในการจัดรูปแบบของภาพที่เห็นได้ใหม่ 

นอกจากน้ี ยังเป็นการเรียนรู้ท่ีพิเศษกว่าการเรียนรู้ของแนวพฤติกรรมนิยม คือรูปแบบ
ของการลองผิดลองถูก เพราะเป็นปัญญาที่เข้าใจได้ทันทีจากการประมวลความคิดภายในถึงแม้ว่าจะ
ไม่สามารถระบุรูปแบบของกระบวนการเกิดได้ชัดเจน เช่น ในการศึกษาพฤติกรรมของลิงซิมแพนซีช่ือ
สุลต่านในเร่ืองการเรียนรู้ ซ่ึงถูกกําหนดการศึกษาภายในกรงขังในห้องทดลองและสุลต่านแสดงให้ถึง



๓๓ 

การแก้ปัญหาแบบหยั่งเห็น โดยสามารถนําไม้มาต่อกันเพ่ือหยิบกล้วยท่ีวางไว้อยู่นอกกรง๒๖๗๐ หรือ
ตัวอย่างในเด็กเล็กอายุเพียง ๖ ปี ท่ีสามารถแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์อย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์
กว่าเด็กโตและผู้ใหญ่ ท่ีผ่านการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์มาแล้ว๒๗   

แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้แบบการหย่ังเห็นน้ี ยังมีจุดอ่อนที่เป็นข้อโต้แย้งนํามาสู่
การศึกษาในเรื่องปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) ของกลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยม 
(Humanistic Psychology) กลุ่มจิตวิทยาอัตถิภาวนิยม (Existential Psychology) และกลุ่มสุดท้าย
ท่ีเพ่ิงเป็นแนวคิดใหม่ของจิตวิทยาตะวันตก คือ กลุ่มจิตวิทยาผ่านตัวตน (Transpersonal 
Psychology) ซ่ึงใช้วิธีการหลายหลากมากกว่าจิตวิทยาทุกๆ กลุ่ม 

เม่ือพิจารณาลักษณะของแนวคิดพ้ืนฐานของจิตวิทยาตะวันตก พบว่าเป็นลักษณะของ
รูปแบบและกระบวนการคิดท่ีได้รับอิทธิพลจากโลกยุคสมัยใหม่ (modernity) ความเป็นสังคม
สมัยใหม่สื่อให้เห็น ความนิยมการจัดระเบียบสรรพสิ่งในโลกตามลําดับขั้น หรือ ลําดับช้ัน การจําแนก
ความแตกต่าง การแสวงหาโครงสร้าง หรือหน้าท่ี ท่ีเป็นแก่นของเรื่องต่างๆ โดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
ของระบบ การจัดให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของระบบ เพราะเช่ือว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล ในการใช้
หลักการคิดวิเคราะห์ เพ่ือสร้างความก้าวหน้า พร้อมทั้งมีระบบวิทยาศาสตร์เป็นตัวพิสูจน์ความเป็น
ระบบของความรู้จากความเช่ือนั้น๒๘  โดยมีความคาดหวังว่าจะสามารถนําความรู้ท่ีได้น้ี นําไปสู่
ลักษณะของความเป็นสากลและอนุมานไปได้อย่างท่ัวถึงทุกระดับ ทุกกลุ่มทุกประเภทดังนั้นจากความ
เช่ือดังกล่าว ได้นําไปสู่การแสวงหาความรู้ลักษณะการลดทอนสิ่งต่างๆ ท่ีมีอยู่จริง (fact) นั้น ลงให้เล็ก
ท่ีสุด (reduction) ในลักษณะของทวิภาพ (dualism) เช่นจิตและกาย ท่ีถือว่าเป็นสิ่งท่ีมีอยู่จริงในการ
สัมผัสรู้ท้ังคู่ เป็นต้น ฉะน้ัน การสร้างแนวคิด “ตัวตน(self, ego)”๒๙ จึงเป็นไปเพ่ือยืนยันการมีอยู่จริง
และความเป็นศูนย์กลางของมนุษย์ ซ่ึงเป็นรูปแบบของระบบอย่างหน่ึงเพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์เชิง
นามธรรม “ตัวตน” จึงเป็นภาพท่ีถูกสร้างขึ้นให้บรรจุเอกลักษณ์หรือบุคลิกภาพที่แน่นอนของบุคคล 
และเป็นหน้ากากหรือบทบาท ท่ีใช้เช่ือมสัมพันธ์ของการมีอยู่ในสังคม เดส์คาสต์ เป็นนักปรัชญายุค
กลาง และเป็นคนแรกท่ีกําหนดความแตกต่างอย่างชัดเจนของจิตและกายดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ว่า
เป็นสิ่งสองสิ่งท่ีไม่เหมือนกันวิธีการท่ีจะศึกษาจึงต้องแตกต่างกัน แนวคิดของเดส์คาสต์เป็นจุดเริ่มต้น
ของการศึกษาแบบวัตถุวิสัยและแบบอัตวิสัย ซ่ึงแบบแรก ได้แก่ กลุ่มพฤติกรรมนิยม ท่ีเน้นการศึกษา
พฤติกรรมภายนอกและปฏิเสธความมีอยู่ของจิตใจ และแบบที่สอง ได้แก่ กลุ่มโครงสร้างนิยมท่ี
พยายามสํารวจท่ีความรู้สึกตัว เพ่ือการวิเคราะห์แยกย่อยของหน่วยพ้ืนฐาน จิตท่ีเดส์คาสต์เช่ือจึงเป็น

                                                         
๒๖ B. Michael Thorne and Tracy B. Henry, Op. cit., p.405; C. James Goodwin, Op. cit., 

p.259. 
๒๗ Wayne Viney, A History of Psychology : Ideas and Context, (Mass : Allyn and 

Bacon,1993), p. 356. 
๒๘ Del Loewenthal & Robert Snell, Op. cit, p.1, 4-5; Ken Wilber, The Marriage of 

Science and Soul, (NY : Broadway Books, 1998), p. 42-43; ฟริตจ๊อฟ คาปร้า, จุดเปล่ียนแห่งศตวรรษ 
เล่ม 2,แปลโดย พระประชา  ปสนฺธมฺโม และคณะ, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพ : สํานักพิมพ์โกมลคีมทอง, ๒๕๓๙), 
หน้า ๑๑๑-๑๑๓. 

๒๙ Del Loewenthal & Robert Snell, Op. cit., p. 3. 



๓๔ 

จิตที่อิสระเป็นอมตะ และเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับจิตสํานึกรู้ (consciousness) ท่ีส่งผ่านสัมพันธ์กับ
กายทางต่อมไพเนียล (pineal grand) ซ่ึงขณะน้ันเป็นเพียงสมมุติฐานต้ังเป็นช่ือสมมุติเท่านั้น 
(ปัจจุบันผลการทดสอบปรากฏชัดเจนแล้วว่า สมมุติฐานน้ีไม่ถูกต้อง) อีกประการหน่ึงคือ เขายังเช่ือว่า
การเข้าใจเหตุผลเกิดขึ้นจากจิต โดยการรับข้อมูลผ่านทางกายก่อนมาประมวลด้วยเหตุผลในจิต และ
ถือว่าเป็นความจริงที่แน่นอนปราศจากข้อสงสัย ท่ีไม่อาจสงสัยความคิดได้จากประโยคที่ว่า “ฉันคิด 
ฉันจึงมีอยู่”๓๐ ซ่ึงเป็นการยอมรับการมีอยู่ของตัวตนในฐานะสภาวะหรือปรากฏการณ์ของจิตโดย
อาศัยหลักทางตรรกวิทยาเช่ือมโยงความคิดนี้ในการพิสูจน์ความมีอยู่จริง และเป็นจุดต้ังต้นของ
แนวคิดเรื่องตัวตนที่ได้มีการพัฒนาต่อมา ในจิตวิทยากลุ่มหน้าที่นิยม กลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มจิตวิทยา
มนุษยนิยมของรอเจอร์ส หรือมาสโลว์ ฯลฯ ซ่ึงกลุ่มมนุษยนิยมให้ความหมายของตัวตนที่แตกต่างไป
จากเดส์คาสต์ โดยให้ความหมายเป็นแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้น มากกว่าเป็น “สิ่ง”ซ่ึงเป็นอสสาร๓๑ตัวตน 
(self, ego) จึงเป็นแนวคิดที่สําคัญที่ใช้เป็นตัวแทนของบุคคล ท่ีทําให้เข้าใจกระบวนของจิตของบุคคล
น้ัน สังเกตได้ว่ากลุ่มท่ีศึกษาแบบวัตถุวิสัย ไม่สนใจศึกษาประเด็นเช่นนี้ เพราะการอธิบายให้เป็น
รูปธรรมทําได้ไม่ชัดเจน และแต่ละแนวคิดท่ีอธิบายเรื่องน้ีก็อธิบายไว้ต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามถือ
ว่าตัวตนเป็นตัวแทนของแนวคิดเชิงอัตวิสัยที่เป็นแนวคิดสําคัญ และสามารถพัฒนาได้ ดังเช่นกลุ่ม
จิตวิทยามนุษยนิยมกล่าวถึงการเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์กลุ่มอัตถิภาวะนิยมค้นหาความหมายที่ทําให้
มนุษย์สมบูรณ์ขึ้น หรือความสามารถผสมผสานตัวตนหรือยกระดับตัวตนของกลุ่มแนวคิดจิตวิทยา
ผ่านตัวตนความแตกต่างของการอธิบายตัวตนนั้น พบว่าการอธิบายตัวตนของกลุ่มจิตวิเคราะห์ไม่ได้
อธิบายตัวตนท่ีมีภาวะยืดหยุ่น เล่ือนไหลเช่นท่ีกล่าวไว้แล้วข้างบน แต่ตัวตนของกลุ่มจิตวิเคราะห์นั้น 
ฟรอยด์เช่ือว่าเป็นผลของการพัฒนาที่ติดตรึงจากวัยเด็กในการพัฒนาของโครงสร้างทางจิต-เพศ และ
ไม่สามารถพัฒนาได้ในวัยผู้ใหญ่ ยกเว้นการค้นหาร่องรอยที่ทําให้เกิดการพัฒนาท่ีติดขัด โดย
ผู้เช่ียวชาญเพ่ือทําการแก้ไขส่วนท่ีเป็นปัญหานั้นๆ ซ่ึงจัดว่าการติดตรึงนี้เป็นลักษณะของเหตุวิสัยท่ีมี
การกําหนดไว้แล้วจากภายในของสภาพจิต อย่างไรก็ตามเหตุวิสัยของกลุ่มจิตวิเคราะห์ มีความ
แตกต่างจากเหตุวิสัยของกลุ่มพฤติกรรมนิยม ตรงท่ีสาเหตุ คือกลุ่มพฤติกรรมนิยมเช่ือว่าสาเหตุเกิดมา
จากสิ่งแวดล้อมภายนอก แต่กลุ่มจิตวิเคราะห์เช่ือว่าสาเหตุภายในตัวบุคคลแต่อย่างไรก็ตาม ในการ
แก้ไขปัญหาทางจิตของจิตวิทยาตะวันตกเกือบทุกแนวคิดยกเว้นกลุ่มจิตวิทยาผ่านตัวตน การท่ีจะ
พัฒนาแนวคิดเรื่องตัวตน ได้ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าในกลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยมและอัตถิ
ภาวะนิยม จะกล่าวถึงความมีเจตจํานงเสรีของมนุษย์ท่ีเป็นอิสระในการเลือก แต่การเลือกที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจะต้องผ่านมาจากผู้เช่ียวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการบําบัดแบบรายบุคคล
หรือกลุ่มบําบัด แนวคิดสุดท้ายคือปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) ตามศัพท์แปลว่าการให้
หรือการศึกษาอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลประสบการณ์ขณะนั้นๆ ของบุคคล โดยไม่มีการตั้งสมมุติฐานใดๆ 
ไว้ล่วงหน้าก่อน ซ่ึงเป็นเร่ืองความเข้าใจมากกว่าการอธิบายความ กล่าวว่า ปรากฏการณ์วิทยาน่าจะ
เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาของทุกศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เริ่มต้นการศึกษาที่ 
                                                         

๓๐ Kirk J. Schneider, James F. T. Bugental & J. Rfaser Pierson, The Handbook of 
Humanistic Psychology : Leading Edges in Theory, Research, and Practice, (London : Sage 
Publications, 2001), p. 87-88. 

๓๑ Kirk J. Schneider, James F. T. Bugental & J. Rfaser Pierson, Ibid., p. 82-83. 



๓๕ 

“การสังเกต” ๓๒ เกสตัลท์จึงจัดว่าเป็นจิตวิทยากลุ่มแรก ท่ีสนใจศึกษาภาวะปรากฏการณ์วิทยา ใน
กระบวนการของจิต คือ การรับรู้ การเรียนรู้ การจํา การคิด และความรู้สึกกลุ่มอัตถิภาวะนิยมก็
อธิบายภาวะน้ี เพ่ือทําให้เกิดความชัดเจนในปรากฏการณ์ของบุคคลขณะมีการรับรู้ในขณะน้ัน ภายใต้
ภาวะ “การมีอยู่” กลุ่มจิตวิเคราะห์อาศัยภาวะน้ีในการบําบัดท่ีเรียกว่า“การเช่ือมโยงเสรี” จากการ
เล่าเรื่องที่อยู่ในใจของผู้ท่ีมารักษา แม้กระท่ังกลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยมก็เช่ือมโยงภาวะนี้กับการสร้าง
ทฤษฎีโครงสร้างตน (self theory) ของรอเจอร์ส อีกทั้งมาสโลว์ได้ศึกษาวิจัยภาวะบุคคลท่ีสมบูรณ์
จากปรากฏการณ์ของบุคคล อีกท้ังกลุ่มจิตวิทยาผ่านพ้นตนกําลังพยายามศึกษาประเด็นต่างๆ ของ
ประสบการณ์ทุกๆ รูปแบบ และทุกมิติ เพราะเช่ือว่าจะนําไปสู่เรื่องความสัมพันธ์ของกายและจิตได้
ละเอียดขึ้น 
 
๒.๔  สรุป 
 

จากการกล่าวมาทั้งหมดเก่ียวกับประวัติความเป็นมา หลักและวิธีการศึกษาและ
รายละเอียดเก่ียวกับการศึกษาจิตวิทยาในทัศนะของชาวตะวันตกนั้นเราจะพบว่าจิตวิทยา เดิมทีไม่ได้
เรียกช่ือจิตวิทยาแต่จะเรียกช่ือว่าวิชาการท่ีว่าด้วยจิต ว่าด้วยความคิด หรือเรียกตามศาสตร์แห่ง
การศึกษาคือปรัชญาว่าเป็นปรัชญาว่าด้วยเร่ืองจิต หรือ Philosophy of Mind ซ่ึงเป็นการศึกษาถึง
แนวคิดเรื่องจิต ความคิดและความมีอยู่รวมถึงลักษณะสําคัญของจิตจากจุดเล็กๆท่ีเรียกว่าความคิดไป
จนถึงการตีความว่าจิตคือพระเจ้า ซ่ึงการศึกษาตามแนวทางดังกล่าวน้ันเป็นการศึกษาแบบปรัชญา 
และศาสนาโดยอาศัยตรรกวิทยาอันเป็นหลักการและเหตุผล หรือตามหลักศรัทธาท่ีมีต่อคําสอนของ
ศาสนาแต่ละศาสนา ต่อมาเม่ือวิทยาการโลกได้เปลี่ยนไปโลกตะวันตกได้มีท่าทีต่อการศึกษาเรื่องจิตท่ี
แตกต่างออกไปโดยการนําเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษา เพ่ือหาคําตอบที่นักปรัชญาในอดีต
ได้ศึกษามาว่าความคิดหรือจิตมีอยู่โดยเป็นการศึกษาในแนวพฤติกรรมศาสตร์ซ่ึงมีการพิสูจน์และ
ทดลองอันจะนําไปสู่การหาของสรุปและพยากรณ์พฤติกรรมของมนุษย์หรือสัตว์โดยทั่วไป ซ่ึงถือว่า
เป็นวิธีการที่ให้ผลในเชิงประจักษ์และนําไปสู่การแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ให้
สามารถปรับปรุงตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจิตวิทยาตะวันตกนั้นพยายามที่จะเข้าถึงการรักษาหรือแก้ไข
ปัญหาทางจิตของมนุษย์ผ่านพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาภายนอก  

แต่อย่างไรก็ตามเราก็จะพบว่ากรอบการศึกษาจิตวิทยาตะวันตกนั้นก็มีข้อดีข้อเสียอยู่ ซ่ึง
ข้อดีและข้อเสียของจิตวิทยาตะวันตกน้ันเราสามารถท่ีจะพิจารณาได้ดังนี้ 

๑) ข้อดีของการใช้หลักเกณฑ์ของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นั้น พบว่าสามารถนําไปสู่
การบูรณาการเชิงวิชาการของจิตวิทยาอย่างมาก ในเรื่องทฤษฎีความรู้(Epistemology)ความก้าวหน้า
ของวงการจิตวิทยาก้าวมาสู่ความเจริญอย่างสูงสุด มีสาขาของจิตวิทยาเกิดขึ้นใหม่อย่างมากมาย ทํา
ให้เกิดความชัดเจนในเรื่องศึกษาเหตุผลและสาเหตุของพฤติกรรม ทําให้เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์เชิง
ประจักษ์มากขึ้น ท้ังอารมณ์ ความรู้สึก และการคิดข้อความที่มีความหมายทางจิตวิทยาถือว่าเม่ือ

                                                         
๓๒ Calvin S. Hall and Gardner Lindzey, Theories of Personality, 3rd ed. (NY : John 

Wiley & Sons, 1981), p.312-313. 



๓๖ 

สามารถทดสอบได้ว่าถูกหรือผิด ซ่ึงอาศัยวิธีการสังเกตหรือทางตรรกวิทยาเท่านั้น วิธีการจิตบําบัด
ของฟรอยด์นับว่าเป็นความก้าวหน้าทางการเยียวยาผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจ การศึกษาระบบประสาท
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การรักษาทางการแพทย์ประสบความสําเร็จมาก ในการแยกแยะผู้ป่วยท่ีมี
พฤติกรรมผิดปกติ ว่าเกิดจากการผิดปกติของระบบร่างกายหรือจิตใจ วงการศึกษาได้รับประโยชน์
อย่างมากในเรื่องทฤษฏีการเรียนรู้ การควบคุมพฤติกรรม และการสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
นอกจากน้ียังสามารถนําความรู้ทางจิตวิทยาไปปรับใช้ในเกือบทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นด้าน สังคม 
พัฒนาการ อุตสาหกรรมองค์กร การกีฬา สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซ่ึงความรู้ทางจิตวิทยา เม่ือถูกปรับ
นําไปใช้ได้เปลี่ยนแปลงจากการศึกษาเฉพาะเรื่องของจิต มาเป็นการศึกษาว่า ควรใช้ความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองของพฤติกรรม 

อย่างไรให้เป็นประโยชน์กับสังคม๓๓ สังเกตได้ว่าทําให้การศึกษาของจิตวิทยาสามกลุ่ม
แรกเริ่มคือ กลุ่มโครงสร้างนิยม กลุ่มหน้าท่ีนิยม และกลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์น้ัน ไม่ได้รับความนิยมใน
การศึกษาค้นคว้าต่อ จึงเสื่อมความนิยมไป แต่เนื้อหาที่ได้ศึกษาไว้บางประเด็น ยังมีจิตวิทยายุค 
ถัดมานําประเด็นต่างๆ น้ัน มาศึกษาต่อ 

๒) ข้อด้อยของการใช้หลักเกณฑ์ของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ พบว่าแนวคิดที่ประสบ
ความสําเร็จมาก คือกลุ่มท่ีศึกษาแบบวัตถุวิสัยเท่านั้น ส่วนกลุ่มท่ีเป็นอัตวิสัยมักได้รับการวิจารณ์ใน
ความไม่เป็นระบบของการสร้างภาวะสันนิษฐาน (construct) เพราะเม่ือใดก็ตามที่ไม่สามารถนิยาม
ตัวแปรใดชัดเจน เช่น จิตคืออะไร ซ่ึงจะไม่สามารถนําเข้าสู่กระบวนการแบบอุปนัยได้ ทําให้พฤติกรรม
ทางจิตที่ซับซ้อนบางพฤติกรรม ในกระบวนการของจิตระดับสูง เช่น เจตจํานงเสรี ความริษยา ฯลฯ ท่ี
ไม่อาจลดทอนมาเป็นพฤติกรรมทางกายได้ชัดเจน ทําให้ไม่สามารถนํามาศึกษาเชิงประจักษ์ได้
ครบถ้วน 

นอกจากน้ี ยังพบว่าการอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมทางกายและพฤติกรรม
ทางจิต ยังไม่อาจอธิบายระบุอย่างชัดเจนได้ว่าเป็นสาเหตุซ่ึงกันและกันได้อย่างไร จุดไหนที่ทั้งสองสิ่ง
มากระทบกันหรือเช่ือมต่อกัน ในกรณีน้ี บางกลุ่มเช่ือว่าพฤติกรรมทางกายและจิตไม่มีผลกระทบต่อ
กัน หรือบางกลุ่มเช่ือว่าท้ังสองสิ่งมีผลกระทบต่อกัน ในลักษณะเป็นผลซ่ึงกันและกัน หรือคู่ขนานกัน 
หรือพฤติกรรมทางจิตเป็นเพียง “เงา” ของกายเท่าน้ัน หรือมีแต่เพียงพฤติกรรมทางกายเท่าน้ันไม่มี
จิต ซ่ึงในระยะหลังเป็นการผสมผสานความเช่ือที่มีแนวโน้มไปศึกษาพฤติกรรมทางกายเท่าน้ัน เม่ือข้อ
ถกเถียงยังสรุปไม่ได้ และไม่อาจพิสูจน์หลักฐานเชิงประจักษ์ได้จึงทําให้มีการแยกการศึกษาเป็นแบบ
วัตถุวิสัย หรือ แบบอัตวิสัย แต่ผลการศึกษาของทั้งสองกลุ่มก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ชัดเจน 

๓) ปัญหาของการศึกษาของจิตวิทยาตะวันตก ถึงแม้ว่าจะเป็นระบบของการศึกษาแบบ
แรกท่ีมีการอธิบายเรื่องจิตอย่างเป็นระบบ แต่พบว่าการวัดการประเมินตามหลักเกณฑ์ของ
วิทยาศาสตร์จะไม่สามารถครอบคลุมบางพฤติกรรม ท่ีไม่สามารถแสดงได้อย่างเชิงประจักษ์๓๔  (ดังท่ี
อธิบายมาแล้ว) นอกจากน้ีทุกๆ แนวคิดของจิตวิทยาต่างอธิบายบางมุมบางด้าน โดยไม่สามารถ

                                                         
๓๓ Thomas H. Leahey, Op. cit., p.349. 
๓๔ Jay Friedenberg & Gordon Silverman, Op. cit., p. 88-89. 



๓๗ 

ครอบคลุมเรื่องกระบวนการของจิตท้ังหมด๓๕ ซ่ึงเคน วิลเบอร์ นักจิตวิทยาผ่านตัวตนคิดว่าเป็นปัญหา
ใหญ่ของวงการจิตวิทยา ท่ีจิตวิทยาตะวันตกแต่ละกลุ่ม ต่างมีแนวคิดในการอธิบายเรื่องของจิตท่ี
แตกต่างกันและมีทัศนะเฉพาะในด้านของตนเท่านั้น๓๖  เม่ือพิจารณาจากแนวคิดพ้ืนฐานของกลุ่ม
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น พบว่า การอธิบายที่จะตอบคําถามเรื่องพฤติกรรมจิตให้ชัดเจนด้วยหลักเกณฑ์
วิทยาศาสตร์ เน่ืองจากพฤติกรรมจิตเป็นเรื่องนามธรรม การท่ีจะนําการวัดการประเมินมาใช้ย่อมนํา
ให้เกิดช่องว่างในการอธิบาย เช่น การศึกษาในลักษณะของแบบวัตถุวิสัยและแบบอัตวิสัย การศึกษา
ในลักษณะวัตถุวิสัยย่อมนํามาซ่ึงความชัดเจน และสามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ แต่ก็นํามาซ่ึงการลดทอนในคุณค่ามนุษย์ แม้นว่ากลุ่มท่ีศึกษา
ในลักษณะอัตวิสัยจะให้ความสําคัญต่อมนุษย์ในมิติต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถแสดงความชัดเจน และ
สอดคล้องอย่างสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิทยาศาสตร์ น่ันคือการอธิบายจิตซ่ึงเป็นนามธรรมด้วยการ
ค้นหาความจริงท้ังหมดเชิงประจักษ์อาจจะไม่ใช่วิธีการท่ีถูกต้องทีเดียว 

อย่างไรก็ตามเราก็จะพบว่าแม้ว่าเราจะพบทั้งข้อดีและข้อเสียของจิตวิทยาตะวันตกแล้ว
ก็ตามในปัจจุบันขณะที่ยังไม่มีศาสตร์ใดๆท่ีจะสามารถนํามาแก้ไขปัญหาเร่ืองจิตและพฤติกรรมของ
มนุษย์ได้มากไปกว่าศาสตร์ด้านจิตวิทยา ตราบน้ันชาวตะวันตกก็ยังคงมีความเช่ือม่ันว่าจิตวิทยาจะ
เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตอย่างหน่ึงที่สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ได้ต่อไป 

                                                         
๓๕ Jay Friedenberg & Gordon Silverman, Op. cit., p. 89. 
๓๖ Ken Wilber, Integral Psychology, (London : Shambhala, 2000), p. 1. 



๔๓ 

 
บทที่ ๓ 

 
แนวคิดเร่ืองพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
๓.๑  บทนํา 
 

สําหรับประเด็นเร่ืองจิตถือว่าเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญเนื่องจาก เรื่องจิตเป็นเรื่องที่มี
ความลึกซ้ึงละเอียดอ่อน และเป็นประเด็นท่ีมีผู้คนสนใจที่จะศึกษามาเป็นระยะเวลานานเพราะจิตนั้น
ถือว่าเป็นช่องทางท่ีทําให้มนุษย์ (๑)เข้าใจตัวเองเพราะจิตเป็นเรื่องที่มีอยู่ในร่างกายตัวเอง (๒)เข้าใจคน
อ่ืนเพราะจิตน้ันนอกจากจะมีอยู่ในตัวเองแล้วก็ยังมีอยู่ในคนอ่ืนๆด้วย และ(๓)เข้าใจสังคม เพราะเรื่อง
จิตเป็นเรื่องของสังคม และจิตเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสรรค์และนําพาสังคมให้ก้าวหน้าพัฒนาไปได้ (๔)
เข้าใจเรื่องที่อยู่เลยประสาทสัมผัสหรืออยู่เหนือจินตนาการของมนุษย์ เช่น เรื่องพระเจ้า จิต วิญญาณ 
ซ่ึงมนุษย์เช่ือว่าเวลาเราจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่ดับสูญแต่ยังมีดวงจิตท่ีทํางานและไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ 
ได้  

พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาเรื่องจิตเพราะ
พระพุทธศาสนาเห็นว่าจิตมีอานุภาพและเป็นแกนกลางในการพัฒนาหรือการกระทําทุกอย่างของ
มนุษย์ มนุษย์หรือสัตว์จะตกตํ่าหรือพัฒนาดีชั่วต่างกันก็เพราะจิตไม่ใช่เรื่องอ่ืน ดังน้ัน พระพุทธศาสนา
จึงสอนให้มนุษย์เข้าใจในเรื่องจิต และหาวิธีการเพ่ือท่ีจะพัฒนาจิตน้ันให้ก้าวไปสู่ความเป็นจิตที่ปลอด
จากกิเลส เป็นต้น 

  
๓.๒  แนวคิดเรื่องจิตในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

เน่ืองจากพระพุทธศาสนาน้ันถือว่าเป็นศาสนาแห่งความจริงในเรื่องต่าง ๆ โดยความจริง
นั้นเราอาจจะเรียกว่า ธรรมบ้าง กฎสากลหรือกฎธรรมชาติบ้าง โดยกฎธรรมชาติท่ีพระพุทธศาสนา
สอนนั้นเราจะพบว่าประเด็นเร่ืองจิตถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีจัดว่าเป็นกฎธรรมชาติหรือความจริงท่ี
มีอยู่ในโลก โดยจิตนั้นเป็นกฎข้อหนึ่งในนิยาม ๕ คือจิตนิยาม หมายความว่าจิตเป็นกฏธรรมชาติของ
สรรพสิ่งในโลกอย่างหน่ึงท่ีว่าด้วยความคิดหรือกระบวนการคิดของมนุษย์หรือสัตว์ และความจริงเรื่อง
จิตน้ีก็ถือว่าเป็นความจริงที่พระพุทธศาสนาเน้นยํ้าหรือสอนกันอยู่เสมอว่าจิตมีพลังและควรทําจิตให้
สะอาดหมดจดผ่องแผ้ว เป็นต้น ซ่ึงแนวคิดเรื่องจิตในทางพระพุทธศาสนาน้ันเราสามารถที่จะพิจารณา
ได้ดังต่อไปน้ี 

๓.๒.๑  ความหมาย 
จากการศึกษามาเราจะพบว่า คําว่าจิต ตามทรรศนะฝ่ายเถรวาท หมายถึง  ธรรมชาติท่ีรู้

อารมณ์, สภาพที่นึกคิด, ความคิด, ใจ
๑ ธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์หรือการนึกคิดนี้ก็ได้แก่การตามรู้อารมณ์ท่ีเข้ามาทางทวารทั้ง ๕ 



๔๔ 

คือ รูปผ่านเข้ามาทางตา เสียงผ่านเข้ามาทางหู กลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูก รสผ่านเข้ามาทางลิ้น และ
สัมผัสผ่านเข้ามาทางกาย นอกจากนี้จิตยังนําเอาอารมณ์ ต่าง ๆ ท่ีผ่านเข้ามาทางปัญจทวารมาปรุงแต่ง
และนึกคิดไปตามอารมณ์อีกด้วย อารมณ์ประเภทหลังน้ีเรียกว่าธรรมารมณ์๒ ซ่ึงการรู้อารมณ์ของจิตน้ี
อาจแบ่งได้เป็น ๓ แบบ คือ   (๑) การรู้แบบสัญญา คือจําได้ เช่นจําได้ว่า สีดํา สีขาว คนน่ัน คนน้ี 
ผู้ชาย และผู้หญิง เป็นต้น (๒) การรู้แบบปัญญา คือรู้ตามความจริง เช่นรู้ว่าสิ่งนั้นดี สิ่งนี้ช่ัวเป็นต้น (๓) 
การรู้แบบวิญญาณ คือการรู้อารมณ์ท่ีเกิดตามทวาร ๖ เช่น เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สิ่งท่ีถูกต้องกาย 
และรู้ธรรมารมณ์เป็นต้น  

คําว่า จิต น้ันมีคําอ่ืนที่เป็นไวพจน์แก่กันมากมายโดยเราอาจเข้าใจศัพท์ท่ีใช้เหล่าน้ีใน
ความหมายของคําว่าจิตได้เช่นกัน คือ คําว่า มโน มนัส หทัย  มนินทรีย์ และวิญญาณ เป็นต้น ซ่ึง
อาจจะไม่ใช่คําท่ีมีความหมายตรงกันอย่างสมบูรณ์ แต่ในบางโอกาสก็สามารถใช้แทนกันได้ ดังปรากฏ
ในพระพุทธพจน์ที่ว่า 

ตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง จิตเป็นต้นนั้น ดวงหน่ึงเกิดขึ้น ดวง
หนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวัน เปรียบเหมือนลิงเม่ือเท่ียวไปในป่าเล็กและป่าใหญ่จับก่ิงไม้ ปล่อยกิ่งไม้
นั้นแล้ว ย่อมจับกิ่งอ่ืน  ปล่อยกิ่งนั้นแล้วย่อมจับก่ิงอ่ืนต่อไป ฉะน้ัน ตถาคตจึงเรียกสิ่งนี้ว่า จิตบ้าง มโน
บ้าง วิญญาณบ้าง จิตเป็นต้นนั้น ดวงหน่ึงเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวัน๓  

จากการที่คําว่าจิตน้ันมีไวพจน์ท่ีสามารถนํามาใช้ได้หลายคําท่ีนอกเหนือจากคําว่าจิต 
มโน วิญญาณแล้วในคัมภีร์ธัมมสังคณี แสดงคําท่ีมีความหมายถึงจิตไว้ถึง ๑๐ ดังนี้ 

๑. จิต คือ ธรรมชาติที่คิดอารมณ์ 
๒. มโน คือ ธรรมชาติท่ีน้อมไปหาอารมณ์ 
๓. หทัย คือธรรมชาติของจิตที่เก็บรวบรวมอารมณ์ไว้ภายใน 
๔. มานัส คือธรรมชาติท่ีมีฉันทะ หมายถึงความพอใจภายในจิต 
๕. ปัณฑระ คือธรรมชาติที่มีลักษณะผ่องใส 
๖. มนายตนะ คือธรรมชาติท่ีต้องเข้าไปอาศัยอายตนะอันเป็นเคร่ืองติดต่อ หรือเช่ือมต่อ

อารมณ์ท่ีมากระทบ 
๗. มนินทรีย์ คือธรรมชาติที่ครองความเป็นใหญ่ในกิจการท้ังปวง 
๘. วิญญาณ คือธรรมชาติท่ีรู้แจ้งอารมณ์ 
๙. วิญญาณขันธ์ คือธรรมชาติท่ีมีวิญญาณเป็นเหตุปัจจัยประกอบ 
๑๐. มโนวิญญาณธาตุ คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์๔ 

                                                                                                                                                                           
๑ พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์  (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๘, หน้า ๔๓.  
๒ บุญทัน มูลสุวรรณ, พระไตรปิฏกสําหรับพระนวกะและพุทธศาสนิกชนท่ัวไป เล่ม ๙ (กรุงเทพฯ : 

ไทยวัฒนาพานิช), ๒๕๓๙, หน้า ๕. 
๓ สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๑/๑๑๖. 
๔ พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), จิตวิทยาในพระอภิธรรม, (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช

วิทยาลัย),๒๕๔๓, หน้า ๑๕. ,บรรจบ  บรรณรุจิ, จิตวิเคราะห์เปรียบเทียบพระพุทธเจ้ากับซิกมันค์ ฟรอยค์, หน้า 
๘-๑๐. 



๔๕ 

ในคัมภีร์ฝ่ายอภิธรรม พระอาจารย์ท้ังหลาย ได้ให้คําจํากัดความธรรมชาติของจิตไว้เม่ือ
กล่าวโดยสรุปแล้วมี ๓ อย่างคือ 

(๑)มีการคิดคือรับรู้อารมณ์(จินฺเตตีติ จิตฺตํ อารมฺมณํ วิชานาตีนิ อตฺโถ) ธรรมชาติที่ช่ือว่า
จิต เพราะอรรถว่า คิดคือรู้อารมณ์ 

(๒)เป็นเหตุให้เจตสิกทั้งหลายรู้อารมณ์(จินฺเตสิ  เอเตน  กรณภูเตน  สมฺปยุตฺตธมฺมาติ  
จิตฺตํ) ธรรมชาติท่ีช่ือว่าจิต  เพราะเป็นเหตุให้สัมปยุตตธรรม คือเจตสิกท้ังหลายรู้อารมณ์ 

(๓)ทําให้สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตวิจิตรพิสดาร(จิตฺตึ  กโรตีติ  จิตฺตํ) ธรรมชาติท่ีช่ือว่าจิต
เพราะทําสัตว์และสิ่งของท้ังหลายให้วิจตร๕ 

นอกจากน้ันจะพบว่าคําว่าจิตนั้นหากพิจารณาจากการทําหน้าท่ียังมีความหมายอีก ๔ 
ประการคือ (๑) ความหมายในแง่ “คิด/รู้อารมณ์”   ดังข้อความที่ว่า “จินฺเตตีติ จิตฺตํ. อารมฺมณํ วิชานาตี
ติ อตฺโถ”  แปลว่า ธรรมชาติใด  ย่อมคิด  อธิบายความว่า ย่อมรู้แจ้งอารมณ์ (๒) ความหมายในแง่ “ก่อ/
สร้าง” ดังข้อความท่ีว่า “วิจิตรกรณา จิตฺตํ” แปลว่า ท่ีช่ือว่าจิตเพราะก่อ/สร้างให้วิจิตร  (๓) ความหมาย
ในแง่ “เก็บ/สั่งสม”  ดังข้อความที่ว่า “จิโนติ  อตฺตสนฺตานํ”  ท่ีช่ือว่าจิต เพราะสั่งสมสันดาน(การสืบต่อ)
ของตน หรือ  “จิตฺตํ กมฺมกิเลเสหิ”  แปลว่า ที่ช่ือว่า จิต เพราะสั่งสมไว้ด้วยกรรมและกิเลส และ  (๔) 
ความหมายในแง่ “วิจิตร”  ดังข้อความท่ีว่า “จิตฺตํ  ตายติ”  แปลว่า ท่ีช่ือว่า จิต เพราะรักษาไว้ซ่ึง
ความวิจิตร  หรือ  “วิจิตฺตารมฺมณํ”  แปลว่า ที่ช่ือว่าจิต เพราะมีอารมณ์อันวิจิตร  หมายถึงวิจิตรท้ังตัว
จิตเองและอารมณ์ท่ีจิตปรุงแต่งขึ้น๖ ความหมายของจิตดังกล่าวน้ีถูกนิยามข้ึนบนฐานคิดท่ีว่าจิตมี
โครงสร้าง-หน้าที่แตกต่างกันหลายระดับ จิตบางระดับทําหน้าที่รับรู้โลกทางอายตนะ  บางระดับทํา
หน้าที่ปรุงแต่งโลกที่รับรู้ให้วิจิตรพิสดาร  และบางระดับทําหน้าที่เป็นที่เก็บสั่งสมผลแห่งการกระทํา
ท้ังหมดท้ังท่ีดีและไม่ดี 

นอกจากน้ันเราจะพบว่ามีนักปราชญ์ทางอภิธรรมได้ให้ความเห็นไว้ว่า 
จิตคือ  ธรรมชาติใดท่ีรู้อารมณ์  ธรรมชาตินั้นคือ จิต อารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ปกติ

การรู้ มี ๓ ชนิด  คือ ๑. รู้โดยสัญญาเจตสิก  เหมือนเด็กเห็นเหรียญเงิน รู้ว่าเป็นของกลมๆ แต่ไม่รู้ว่า
เงิน ๒. รู้โดยวิญญาณ เหมือนผู้ใหญ่เห็นเหรียญเงิน รู้ว่าเป็นของกลมๆ และเป็นเงิน ๓. รู้โดยปัญญา 
เหมือนผู้เช่ียวชาญดูเหรียญเงิน รู้ซ่ึงว่าเป็นเหรียญจริงหรือเหรียญปลอม และประกอบด้วยธาตุอะไร
ด้วย ดังน้ัน การรู้โดยจิตเป็นการรู้มากกว่าการรู้โดยสัญญา แต่ไม่รู้ชัดแจ้งเหมือนการรู้โดยปัญญา๗ 

ส่วนอาจารย์บุญมี  เมธางกูร  ได้ให้ความเห็นไว้น่าสนใจว่า 
จิตคือธรรมชาติอย่างหน่ึง ท่ีมีลักษณะรู้อารมณ์  คือรู้ในอารมณ์ท้ัง  ๖  และรู้ตาม

ประตู  คือทาง เช่นเม่ือรูป อันได้แก่คลื่นแสงมากระทบตาก็ เห็น สัททะ ได้แก่คลื่นเสียงมากระทบหูก็
ได้ยิน จมูกกระทบกลิ่นก็ ได้กลิ่น ลิ้นลิ้มรสก็ รู้รส กายสัมผัส เย็นร้อน อ่อน แข็ง ก็ รู้ว่าได้สัมผัส คือรู้
ในลักษณะของเย็น ร้อน อ่อน แข็งน้ัน ส่วนทวารที่เรียกกันว่า มโนทวาร คือจิตหรือใจนั้น จิตท่ีเกิดขึ้น

                                                            
๕ พระสัทธัมมโชตกิะ  ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๓), 

หน้า ๕. 
๖ อภิ.สํ.อ.(บาลี)๑/๑/๑๑๐-๑๑๓., ดูเพิ่มเติมใน วิภาวินี.(บาลี) ๒/๑๖๕-๑๖๖.   
๗ วินัย  อ.ศิวะกุล,  ทฤษฎีพุทธจิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพุทธวิทยาศาสตร์ประยุกต์อภิธรรม

มูลนิธิ วัดพระเชตุพนฯ), ๒๕๒๓, หน้า ๒๔. 



๔๖ 

ทางทวารน้ี ก็มีความรู้จักถึงการคิดนึกอารมณ์ท่ีเป็นเรื่องราวต่างๆ มีดีบ้าง ช่ัวบ้าง พูดให้ฟังง่ายๆ ก็คือ 
เห็นได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สึกเย็น ร้อน อ่อน แข็ง และคิดนึก เหล่านี้แหละเรียกว่า ธรรมชาติรู้คือ จิต๘ 

กล่าวโดยสรุปก็คือจิตเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนท่ีมองเห็นหรือสัมผัสได้ แต่แสดงออกให้รู้
ว่ามีอยู่ได้โดยทางความรู้สึก การจําได้หมายรู้ การนึกคิด และการรับรู้อารมณ์ดังกล่าว โดยจิตนั้นจะมี
สภาวะท่ีมนุษย์ไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่สามารถท่ีจะรู้ได้จากการแสดงออกของจิตผ่านทาง
พฤติกรรมทางกายน่ันเอง 

๓.๒..๒ ธรรมชาติของจิต 
ตามทรรศนะทางพุทธศาสนาเถรวาทพอจะสรุปธรรมชาติของจิตได้ดังน้ี 
๑.) เป็นธรรมชาติผ่องใส หมายถึง จิตท่ีอยู่ในภาวะเดิม แต่ท่ีกลับต้องเศร้าหมองไป

เพราะกิเลสต่างๆ เข้ามารบกวน 
๒.) เป็นธรรมชาติด้ินรนกวัดแกว่งรักษาไว้ได้ยาก ห้ามไว้ได้ยาก หมายถึง ภาวะของจิต

ขณะที่รับอารมณ์ย่อมไม่คงที่ ย่อมเปลี่ยนอารมณ์อยู่เสมอ พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายความหมาย
ของแต่ละคําไว้ดังน้ี 

(๑) ท่ีว่าด้ินรน (ผนฺทนํ) หมายถึง ด้ินรนไปหาอารมณ์ต่างๆ เม่ือกล่าวโดยสรุป คือ 
รูป (อารมณ์ท่ีรับรู้ทางตา) เสียง (อารมณ์ท่ีรับรู้ทางหู) กลิ่น (อารมณ์ท่ีรับรู้ทางจมูก) รส (อารมณ์ท่ีรับรู้
ทางล้ิน) โผฎฐัพพะ (อารมณ์ท่ีรับรู้ทางกายสัมผัส) และ ธรรมารมณ์ (อารมณ์ท่ีรับรู้ทางใจ) 

(๒) ที่ว่ากวัดแกว่ง (จปลํ) หมายถึง จับอยู่หรือหยุดอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ได้นาน 
เปรียบเทียบเหมือนกับเด็กๆ ท่ีอยู่ในอิริยาบถเดียวได้ไม่นาน 

(๓) ท่ีว่ารักษาไว้ได้ยาก (ทุรกฺขํ) หมายถึง การรักษาไว้ได้ในอารมณ์ท่ีถึงแม้จะ
เป็นสัปปายะ คือ ไม่เป็นข้าศึกต่อกิเลสทําได้ยาก อุปมาเหมือนการควบคุมโคจะไม่ให้เคี้ยวกินข้าวกล้า
ในท่ีท่ีมีข้าวกล้าขึ้นย่อมควบคุมได้ยากฉะนั้น 

(๔) ท่ีว่าห้ามได้ยาก (ทุนฺนิวารยํ) หมายถึง จะห้ามจิตไม่ให้น้อมไปสู่อารมณ์ท่ีเป็นวิ
สภาค คือ อารมณ์ท่ีก่อให้เกิดความไม่สงบแห่งจิตย่อมทําได้ยาก 

๓) เป็นธรรมชาติ ท่ีไม่มีตัวตน เ ท่ียวไปผู้ เ ดียว เที่ยวไปได้ไกล มีถ้ํ าเป็นที่อาศัย 
ความหมายของแต่ละคํามีพระอรรถกถาจารย์อธิบายดังน้ี 

(๑) ที่ว่าไม่มีตัวตน (อสรีรํ) หมายถึง ว่าจิตนั้นไม่มีเรือนร่างให้เห็น ไม่มีสีสัน เช่น 
สีเขียว สีแดง ให้กําหนดได้ 

(๒) ท่ีว่าเท่ียวไปผู้เดียว (เอกจรํ) หมายถึง ว่าการเกิดขึ้นของจิตน้ันเป็นไปทีละ
ขณะน้ันคือ จิตจะเกิดขึ้นพร้อมกันทีละ ๗-๘ ขณะน้ันไม่มีเม่ือถึงคราวเกิดย่อมเกิดขึ้นท่ีละขณะ เม่ือถึง
คราวดับก็ดับไปทีละขณะเหมือนกัน (จิตหน่ึงดวงมีการเกิดดับอยู่ ๑๗ ขณะ) 

(๓) ท่ีว่าเที่ยวไปได้ไกล (ทูรงฺคมิ) หมายถึง จิตน้ันสามารถรับอารมณ์แม้จะอยู่ในท่ี
ไกลได้นั้นทางไปและทางมาของจิตน้ันก็ไม่ปรากฏรอยแม้เพียงใยแมงมุม 

(๔) ท่ีว่ามีถ้ําเป็นที่อยู่อาศัย (คุหาสยํ) หมายถึง ร่างกายของมนุษย์และสัตว์นั้น
ประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป ๔ (รูปใหญ่หรือรูปต้นเดิม) คือ ปฐวี (ดิน) อาโป (น้ํา) เตโช (ไฟ) วาโย (ลม) 
หทัยรูปเป็นรปูที่อาศัยของจิตเกิดมาจากมหาภูตรูปนั้น ฉะน้ัน หทัยรูปจึงเหมือนถ้ํามีคํากล่าวท่ีแสดงไว้
                                                            

๘ บุญมี  เมธางกูร, ความมหัศจรรยข์องจิต, (กรุงเทพฯ: เล่ียงเชียง), ๒๕๔๕, หน้า ๒๔. 



๔๗ 

ในพระสุตตันตปิฎกเล่มท่ี ๒๕ ว่า จิตเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตน เท่ียวไปผู้เดียว เท่ียวไปได้ไกล มีถ้ําเป็น
ท่ีอยู่อาศัย ผู้ใดจักสํารวมจิตได้ ผู้น้ันจักพ้นจากมาร และบ่วงแห่งมารและในทางอภิธัมมีตกวิภาวิณี ใน
ปริจเฉทท่ี ๑ กล่าวว่า ธรรมชาติท่ีมีช่ือว่าจิต   

- เพราะทําสิ่งอันวิจิตร 
  - เพราะความท่ีตนเองก็วิจิตร 
  - เพราะอันกรรมกิเลสสั่งสมไว้ หรือ รักษาสิ่งท่ีมีกรรมกิเลสสั่งสมไว้ 
 - เพราะส่ังสมไว้ซ่ึงสันดานของตน 
 - เพราะมีอารมณ์อันวิจิตร 

ความหมายของจิตที่กล่าวข้างบนน้ีสามารถขยายความตามพระอรรถกถาได้ดังน้ี 
๑) ท่ี ช่ือว่าจิต เพราะสร้างสิ่งอันวิจิตร (จิตที่ปรุงแต่งขึ้น) ไว้ (วิจิตฺตกรณา) 

หมายถึงสิ่งท่ีวิจิตรท้ังมวลในโลก เช่น ศิลปะต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยจิตเป็นต้นคิด 
๒) ท่ีช่ือว่าจิต เพราะตนเองเป็นธรรมชาติวิจิตร (จตฺตโน วิจิตฺตาย) หมายถึง ตัว

จิตเองน้ันเป็นธรรมชาติวิจิตร (จิตท่ีปรุงแต่งขึ้น) ร่วมอยู่ด้วย (เตสิกคณสมบัติของจิต) ภูมิ (ระดับของ
จิต) และอารมณ์ (สิ่งท่ีจิตเกาะเกี่ยวหรือยึดถือ) ทั้งท่ีเลว ประณีต และปานกลาง 

๓) ท่ีเช่ือว่าจิต เพราะ อันกรรมและกิเลสเก็บสั่งสมไว้ (จิตฺตํ กมฺมกิเลเสหิ) 
หมายถึง วิบากจิต (จิตอันเป็นวิบากอันเกิดจากกรรมและกิเลส) 

๔) ท่ีช่ือว่าจิต เพราะเก็บสั่งสมไว้ซ่ึงสันดานของตน (จิโนติ อตฺตสนฺตานํ) หมายถึง 
พฤติกรรมต่างๆ ท่ีเก็บสั่งสมไว้ในจิตแล้วเกิดขึ้นกับวิถีจิตด้วย 

๕) ท่ีช่ือว่าจิต เพราะมีอารมณ์อันวิจิตร (วิจิตตฺตารมฺมณํ) หมายถึง จิตน้ันรับ
อารมณ์ได้มากมายไม่มีที่ส้ินสุด หรือจิตจะเว้นเสียจากอารมณ์ไม่ได้ 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นความหมายของจิต ส่วนที่เป็นลักษณะของจิตยังสามารถ
แบ่งออกได้ ๔ ประการ คือ 

๑) ช่ือว่าจิต เพราะเป็นสภาพธรรมท่ีรู้แจ้งอารมณ์ 
๒) ช่ือว่าจิต เพราะสั่งสมสันดานของตนด้วยการเสพอารมณ์ 
๓) ช่ือว่าจิต เพราะเป็นสภาพธรรมอันประกอบด้วยกิเลสสั่งสมวิบากผล 
๔) จิตแม้ทุกดวงช่ือว่าจิต เพราะเป็นธรรมชาติวิจิตร (ความแตกต่างกันของจิตน้ัน

ไม่มีท่ีสิ้นสุด) ตามสมควรโดยอํานาจแห่งเจตสิกเกิดร่วมด้วย ๙   
๓.๒.๓  ลักษณะของจิต 
พระพุทธศาสนายังอธิบายลักษณะของจิต ซ่ึงเป็นลักษณะทางพฤติกรรมของจิต ปกติ

นิสัยของจิต หรือธรรมชาติท่ีเป็นปกติของจิต นั้น สามารถแบ่งอย่างกว้างๆ ได้ ๒ ลักษณะ คือ 
๑. ลักษณะที่เป็นพฤติกรรมท่ัวไปของจิต การแบ่งจิตในลักษณะน้ีมุ่งสนใจไปที่พฤติกรรม

และความสามารถในการแสดงพฤติกรรมโดยทั่วๆ ไปของจิต ไม่เจาะจงว่าเป็นจิตของปุถุชน หรือพระ
อรหันต์ มี ๔ ลักษณะ คือ ๑๒ 
                                                            

                  ๙ สุจินท์   บริหารวนเขตต์, ปรมัตถธรรมสังเขปจิตสังเขปและภาคผนวก, (กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์), 
๒๕๓๖, หน้า ๑๘๐. 



๔๘ 

๑.๑ ไปได้ไกล (ทูรงฺคมํ) หมายความว่า มีความสามารถในการรับอารมณ์ได้ไกล
และมีความสามารถท่ีจะดึงหรือเหนี่ยวอารมณ์ท่ีอยู่ไกล เข้ามาหาตัวเองได้ ท้ังอารมณ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
อารมณ์ในอดีต และอารมณ์ในอนาคต 

๑.๒ เท่ียวไปแต่ผู้เดียว (เอกจรํ) หมายความว่า มีการเกิดดับอยู่ทุกขณะ และ
เกิดขึ้นคราวละดวงแล้วทําหน้าที่อย่างซับซ้อน จึงได้ช่ือว่าเท่ียวไปแต่ผู้เดียว เพราะเป็นการทํางานของ
จิตดวงเดียวกัน แต่ทํางานในรูปของการเกิดดับ 

๑.๓ ไม่มีรูปร่าง (อสรีรํ) หมายความว่า จิตไม่รู้รูปร่างให้สัมผัสได้ทางประสาท
สัมผัสทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัสทางกาย แต่มีอยู่ในรูปของพลังงานนามธรรมซ่ึงสามารถ
ทํางานและเที่ยวไปมาได้ โดยไม่ท้ิงร่องรอยที่เป็นรูปธรรมไว้ 

๑.๔ มีถ้ําเป็นท่ีอาศัย (คุหาสยํ) หมายความว่า จิตน้ันแม้จะเป็นนามธรรม แต่ต้อง
อาศัยอยู่ในถ้ําคือร่างกายชนิดใดชนิดหนึ่ง จึงจะสามารถทําหน้าท่ีของตนได้อย่างสมบูรณ์ร่างกายจึง
เปรียบเสมือนเครื่องที่ทําให้จิตสามารถทํางานได้สะดวกขึ้น เช่น ในการรับรู้กับโลกภายนอกของจิต 
จะต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ท่ีอยู่ในส่วนของร่างกายอย่างใดอย่างหน่ึงหรือแม้แต่การมีปฏิกิริยา
ต่อโลกภายนอก จิตจะต้องใช้เจตนาของตนผลักดันให้ร่างกายทํางานอย่างใดอย่างหน่ึงตามเจตนารมณ์
ของตน เม่ือร่างกายได้ทําตามเจตนารมณ์ของจิตนั้นเราเรียกว่ากายกรรมบ้าง วจีกรรมบ้าง 

๒. ลักษณะของจิตท่ีสัมพันธ์กับการฝึกหัด การแบ่งจิตตามลักษณะน้ีเป็นการแบ่งในเชิง
เตือนล่วงหน้าแก่ผู้ปฏิบัติธรรมว่า ธรรมชาติของจิตปุถุชนมักจะเป็นอย่างน้ี อย่างน้ัน อาจจะเป็นการ
ยากในการท่ีจะควบคุมสําหรับผู้ไม่เคยฝึกจิตมาก่อน จะต้องอาศัยความพยายามพอสมควรจึงจะ
ควบคุมจิตได้ จิตในแง่น้ีท่านแบ่งเป็น ๗ ลักษณะ คือ ๑๓ 

๒.๑ ด้ินรน (ผนฺทนํ) หมายถึง ด้ินรนไปกับอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบทางทวาร ทั้ง
๖ เปรียบเหมือนปลาที่ถูกเหว่ียงขึ้นบนบก แต่ก็ยังด้ินรนจมลงไปในน้ําอีก 

๒.๒ กวัดแกว่ง (จปลํ) หมายความว่า ขาดความม่ันคง จับอยู่หรือหยุดอยู่ใน
อารมณ์เดียวไม่ได้นาน แม้บางคราวจะสงบนิ่ง แต่เม่ือมีอารมณ์มากระทบเข้าก็อดที่จะหวั่นไหวไปตาม
อารมณ์น้ันไม่ได้ เปรียบเหมือนเด็กๆ ท่ีอยู่ในอิริยาบถเดียวไม่ได้นาน หรือเหมือนกับลิงท่ีอยู่น่ิงไม่ค่อย
จะเป็น จิตของปุถุชนก็มีลักษณะคล้ายกัน คือ มีการกระโดดไปจับอารมณ์นั้นบ้างอารมณ์นี้บ้าง
ตลอดเวลา 

๒.๓ รักษาได้อยาก (ทุรกฺขํ) หมายความว่า การท่ีจะรักษาจิตให้ม่ันคงสงบนิ่งอยู่
ตลอดเวลา เป็นสิ่งท่ีทําได้ยากมาก การรักษาอารมณ์ท่ีเป็นสัปปายะ (Suitable) คือเหมาะควรไม่เป็น
ข้าศึกต่อความม่ันคงของจิต ทําได้ยากย่ิง เปรียบเหมือนการควบคุมโคไม่ให้เคี้ยวกันข้าวกล้าในท่ีท่ีมี
ข้าวกล้า ย่อมควบคุมได้ยาก 

๒.๔ ห้ามได้ยาก (ทุนนิวารยํ) หมายความว่า จะห้ามจิตไม่ได้น้อมไปสู่อารมณ์ท่ี
เป็นข้าศึกต่อความสงบของจิต เป็นสิ่งท่ีทําได้ยาก เพราะธรรมชาติของจิตมักจะไหลไปสู่อารมณ์ท่ีตํ่า
เสมอ เปรียบเหมือนกระแสนํ้าท่ีมักจะไหลไปสู่ท่ีราบลุ่มเสมอ การห้ามจิตไม่ให้ตกตํ่าจึงเหมือนการทวน
กระแสน้ํา ย่อมเป็นการกระทําท่ียากกว่าการว่ายน้ําตามกระแสน้ําเพราะไม่ต้องออกแรง 



๔๙ 

๒.๕ ข่มได้ยาก (ทุนฺนิคฺคหํ) หมายความว่า เม่ือจิตเกลือกกลั้วอยู่กับอารมณ์ท่ีช่ัว
แล้ว การท่ีจะบีบบังคับให้จิตถอยห่างออกจากอารมณ์ท่ีช่ัวน้ัน ต้องใช้กําลังมากในการที่จะฉุดดึงและ
ฝืน เปรียบเหมือนการบีบบังคับให้คนที่ติดยาเสพติดอย่างหนัก ไม่ให้เสพอีกย่อมเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก๑๓ 

๒.๖ เป็นธรรมชาติท่ีเบา (ลหุนํ) หมายความว่า จิตมีการเกิดดับอย่างรวดเร็ว และ
สามารถเปลี่ยนไปยึดเกาะอารมณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพราะจิตมีธรรมชาติที่เบานั่นเอง จึงทําให้
สามารถเคล่ือนท่ีไปยึดเกาะอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

๒.๗ หมกมุ่นอยู่ในอารมณ์ท่ีน่ารัก (กามนิปาตนํ) หมายความว่า จิตปุถุชนมักติด
อยู่ในกามสุข น้อมไปแสวงหามาเสพเสวย คําว่า “กาม” หรือสิ่งท่ีน่ารักปรารถนามี ๒ ประการคือ 
กิเลสกาม ได้แก่ ความอยากท่ีเป็นตัวกิเลส และวัตถุกามได้แก่ วัตถุหรือสิ่งท่ีน่าปรารถนาเกิดขึ้นในใจ
ของปุถุชนตลอดเวลา ไม่ว่าจะไปเก่ียวข้องกับเร่ืองอะไร ปุถุชนก็จะส่งกระแสนี้ไปสัมพันธ์กับมัน คือ
คอยแต่แสวงหากามสุข เพ่ือสนองตัณหาของตน๑๐ 

นอกจากน้ันยังได้มีผู้อธิบายถึงลักษณะสําคัญของจิตเอาไว้ ดังน้ี 
๑. กระทําให้วิจิตรต่างๆ สิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดท่ีวิจิตรพิสดารน้ัน ก็เพราะอํานาจแห่งจิต

เป็นผู้ทําให้วิจิตร เช่น สรรพวัตถุท่ีเกิดขึ้น มีเครื่องยนต์กลไก ประดิษฐกรรม ศิลปะลวดลายวิจิตรกรรม
ต่างๆ ล้วนแต่เกิดด้วยจิตท้ังส้ิน สัตว์ท้ังหลายที่กําเนิดขึ้นวิจิตร ก็เพราะการกระทําทางกายวาจา ใจ
วิจิตร การกระทําวิจิตรก็เพราะตัณหาความพอใจวิจิตร ตัณหาความพอใจวิจิตรก็เพราะสัญญาความจํา
วิจิตร และสัญญาความจําวิจิตรก็เพราะจิตวิจิตร 

๒. วิจิตรด้วยตนเอง หมายถึงจิตเป็นไปได้ต่างๆ เช่น จิตเป็นบุญเป็นกุศล เป็นบาปเป็น
อกุศลได้ เป็นวิบากคือผลของบุญของบาป ทําให้สัตว์โลกทั้งหลายต่างกันด้วยกรรม ต่างกันด้วยเพศ
ต่างกันด้วยสัญญาและคติก็ได้ เป็นต้น 

๓. สั่งสมกรรมและกิเลส หมายความว่า กรรมคือการงานท่ีบังเกิดขึ้นด้วยเจตนา (เจตนา
เจตสิก) ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใด แม้แต่เพียงอารมณ์หนึ่งมากระทบจิตเกิดรู้ขึ้น เช่น เม่ือตาเห็นรูป
เจตนาเจตสิกเกิด แลกรรมคือการงานบังเกิดขึ้นจิตก็ย่อมเก็บเอาการงานน้ันประทับเข้าไว้จึงเป็นอันว่า
ไม่วาการกระทําคือ กุศล หรืออกุศลกรรมใดๆ จะมากเล็กน้อยประการใดก็ตามย่อมจะเก็บประทับไว้
ในจิตทั้งสิ้น ในทํานองน้ีสรรพกุศลกรรมคือทาน ศีล ภาวนา หรืออกุศลกรรมคือกิเลส เช่น โลภะ โทสะ 
และโมหะ ท่ีเกิดขึ้นมากมายก็ย่อมถูกประทับสั่งสมไว้ท่ีจิต 

๔. รักษาไว้ซ่ึงวิบากของกรรมและกิเลสท่ีสั่งสมไว้ หมายความว่า กรรมและกิเลสท่ีสั่งสม
ไว้ในจิตนั้นไม่สูญหายไป จิตคงรักษาวิบากของกรรมและกิเลสนั้นไว้ให้นอนเนื่องอยู่ในสันดาน เม่ือถึง
คราวใดที่มีโอกาสวิบากก็จะเกิดขึ้นแสดงไปตามอํานาจของกรรมน้ันๆ วิบากคล้ายกับพลังงานคอยหา
โอกาสแสดงออกอยู่เสมอ เม่ือได้ช่องก็จะแสดงออกในทันที ดังนี้แหละบุคคลจึงได้รับวิบากผลใน
ปัจจุบันภพต่างๆ นานา 

๕. สั่งสมสันดานตนเอง หมายความว่า จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับลง เป็นปัจจัยอุดหนุน
ให้จิตอีกดวงหน่ึงเกิดขึ้นแล้วก็ดับ และอีกดวงหน่ึงเกิดขึ้นแล้วก็ดับติดต่อกันไปไม่ขาดสาย คือ เกิดดับ
เกิดดับเป็นสันตติต่อเน่ืองสืบกัน ลงภวังค์แล้วก็เกดิขึ้นใหม่อีกดับไปอีกเสมอเป็นนิตยกาล ไม่ใช่แต่เพียง
                                                            

๑๐ ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๑๓/๑๙. ,บรรจบ บรรณรุจิ, จิต มโน วิญญาณ, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สุขภาพใจ), 
๒๕๓๕, หน้า ๓๒-๓๗. 



๕๐ 

การเกิดดับสืบเน่ืองเท่านั้น ยังส่งมอบรับช่วงบรรดากรรมและกิเลสที่จิตได้รับและเก็บสั่งสมไว้แล้วนั้น
ต่อไปอีกด้วย 

๖. มีการวิจิตรด้วยอารมณ์ต่างๆ หมายความว่า จิตนี้ย่อมรู้อารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าอารมณ์นั้น
จะเกิดกระทบในทางทวารใด จิตเป็นสามารถไปรับรู้รับเห็นได้ท้ังสิ้น เช่น รูปกระทบจักขุทวารจิตก็
แล่นไปรู้คือเห็น ครั้นเสียงกระทบโสตทวาร จิตก็แล่นไปรู้คือได้ยิน เม่ือกายถูกต้องปถวีของแข็ง จิตก็
แล่นไปรู้การกระทบนั้น อย่างน้ีแหละจึงเรียกว่าจิตน้ันวิจิตรด้วยอารมณ์ต่างๆ๑๑ 

จากการท่ีจิตมีลักษณะต่างๆ ดังท่ีกล่าวมา ก็เป็นท่ีเข้าใจได้ว่าจิตน้ันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้
ยากเพราะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเกิดดับ สามารถปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆ ได้
อย่างวิจิตร รวมท้ังเป็นที่สั่งสมของกรรมและกิเลส ฉะนั้น การที่มนุษย์สามารถควบคุมจิตใจตนเองได้
นับว่าเป็นสิ่งท่ีประเสริฐมากทีเดียว เพราะกิจกรรมหรือ การกระทําต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทาง
กาย หรือทางวาจา ล้วนเป็นผลผลิตมาจากจิตท้ังสิ้น หากจิตมีสภาพบริสุทธ์ิผ่องใส พฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมาทั้งทางกาย และวาจา ย่อมดีและมีประโยชน์ด้วยสัมผัสของมนุษย์ เราให้เกิดมีเกิดเป็นขึ้นมา 
และมีการสั่งสมภาพต่างๆ เหล่าน้ันไว้ในจิต และสามารถดึงออกมาใช้เม่ือไหร่ก็ได้ 

๓.๒.๔  จํานวนของจิต  
จิตน้ันมีเพียงดวงเดียว๑๒เท่านั้น แต่ที่มีช่ือแตกต่างกันก็เพราะเจตสิกท่ีเกิดพร้อมกับจิต 

ซ่ึงจะทําให้จิตมีหน้าท่ี(กิจ)ได้หลายอย่าง๑๓ธรรมดาแล้วจิตมีธรรมชาติเป็นกลาง ๆ ไม่เป็นบุญเป็นบาป 
มีธรรมชาติรู้หรือทําหน้าท่ีรู้เท่านั้น แต่ท่ีเป็นกุศล อกุศล นั้นเพราะมีเจตสิกมาประกอบเข้า ซ่ึงโดย
ธรรมชาติ จิตจะเกิดขึ้นโดยขาดเจตสิกไม่ได้ จิตจะมีเจตสิกเกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญทุกครั้ง 
และเจตสิกนั้นก็มีอารมณ์เดียวกันกับจิต เกิด-ดับพร้อมกับจิต มีท่ีต้ังอันเดียวกับ จิตเหมือนกับความ
ร้อน และแสงสว่างของไฟที่ไม่สามารถจะแยกจากกันได้   ดังนั้น เราจึงได้ข้อสรุปว่า จิตน้ันมีดวงเดียว 
แต่มีช่ือแตกต่างกันหรือมีจํานวนมาก เช่น  จิต ๘๑, ๘๙,๑๒๐ ก็เพราะการทําหน้าที่(กิจ) โดย
ข้อเท็จจริงแล้วจิตที่แยกออกไปน้ันก็เป็นจิตดวงเดียวเพียงแต่ทําหน้าที่ต่างกันเท่าน้ัน ดังปรากฏในภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

                                                            
๑๑ อ้างแล้ว, พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ). จิตวิทยาในพระอภิธรรม, หน้า ๑๔ – ๑๗. 
๑๒ คําว่าจิตมีเพียงดวงเดียวในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึงจิตสากลเหมือนแนวคิดเรื่องพรหมันหรือปรมาตมันของ

พราหมณ์-ฮินดู จิตดวงเดียวในท่ีน้ีหมายถึงจํานวนจิตของมนุษย์แต่ละคน จะมีเพียงดวงเดียว-ผู้วิจัย 
๑๓ ศ.นพ.เชวง  เดชไกศยะ ของดีในพระอภิธรรม  (กรุงเทพ ฯ : คัลเลอร์เพรส), ๒๕๓๗, หน้า๑๒–๑๓. 

จิต (ธรรมชาติรู้ 
อารมณ)์ 
เจตสิก 

กุศลจิต - อกุศลจิต วิถีกิจจิต-วิถีมตุตจิต 

                   จิต 
 (มธีรรมชาติเป็นกลาง ๆ) 

เจตสิก 



๕๑ 

 
ภาพ ค. แสดงจิต+เจตสิก และรายละเอียดของจิตท่ีแยกออกไป 

 

จากภาพ จะพบว่า จิตนั้นมีเพียงดวงเดียวแต่ท่ีแยกออกไปและเรียกช่ือต่างกันก็เพราะ
อํานาจของเจตสิกท่ีประกอบกับจิต ถ้าขณะใดเจตสิกท่ีเป็นกุศลเข้าประกอบจิตน้ันก็เป็นกุศล แต่ถ้าขณะ
ใดอกุศลเจตสิกเข้าประกอบจิตก็จะเป็นอกุศลตามไปด้วย นอกจากนั้นเจตสิกยังทําให้จิตมีหน้าท่ี(กิจ) ท่ี
แตกต่างกันออกไป เช่น บางขณะเป็นวิถีจิต คือจิตท่ีรับรู้อารมณ์ บางขณะก็ทําหน้าท่ีเป็นวิถีมุตตกิจ คือ 
จิตท่ีพ้นวิถีไม่มีการรับรู้อารมณ์ แต่เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้ว จิตท่ีแยกออกไปตามหน้าท่ี หรือตามชื่อท่ี
ปรากฏหลายชนิดน้ันเม่ือรวมแล้วก็มีเพียง ๑ ดวงเท่าน้ัน 

๓.๒.๕  สมรรถนะของจิต   
จิตแม้จะเป็นนามธรรม แต่ก็เป็นสิ่งท่ีมีสมรรถนะโดยตัวของมันเอง และสามารถท่ีจะ

พัฒนาให้มีสมรรถนะเพ่ิมขึ้นจนสามารถท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของมนุษย์ได้ ดังมีพุทธภาษิต
หลายข้อท่ีได้กล่าวถึงสมรรถนะของจิตว่าจิตเม่ือพัฒนาหรือฝึกฝนดีแล้วก็จะสามารถยังประโยชน์ให้
ตนเองและสังคมได้ เช่น  สิ่งท้ังหลายมีจิตเป็นที่ต้ัง มีจิตประเสริฐสุด และล้วนสําเร็จลงได้ด้วยจิต หรือ 
จิตท่ีฝึกดีแล้วย่อมนําสุขมาให้  เป็นต้น โดยวิธีฝึกฝนจิตน้ันพระพุทธศาสนาได้แบ่งไว้เป็น ๒ วิธีคือ 
สมถวิธี และวิปัสสนาวิธี  หากกล่าวถึงสมรรถนะของจิตแล้วก็มีอยู่ ๖ ประการ คือ 

๑. สมรรถนะด้านการกระทํา จิตเป็นตัวนําในการกระทําท้ังปวง เพราะจิตน้ีเองจึงทําให้
มนุษย์มีการกระทําหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งท่ีดีและไม่ดีตลอดจนทําให้มนุษย์ทําสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาท้ังท่ีมี
ประโยชน์และไม่มีประโยชน์ น่าดูและไม่น่าดู เป็นต้น 

๒. สมรรถนะภายในตัวเอง สภาพของจิตเองมีความหลากหลายทั้งท่ีเป็นกุศล อกุศล 
วิบาก กิริยา เช่น จิตประกอบด้วยราคะ โทสะ โมหะ หรือจิตมีศรัทธา มีปัญญา เป็นต้น 

๓. สมรรถนะในการสั่งสมกรรม จิตเป็นตัวเก็บสั่งสมกรรมท่ีบุคคลน้ัน ๆ กระทําท้ังที่เป็น
กรรมดี การช่ัวไว้ท้ังหมดท้ังยังสามารถนํากรรมทั้งหลายเหล่าน้ีข้ามภพชาติไปก่อให้เกิดการชดใช้กรรม
ในชาติต่อไปด้วย 

๔. สมรรถนะในการรักษาผลแห่งกรรม  ได้แก่การรักษาผลกรรมหรือวิบากที่บุคคลได้
กระทําลงไปทั้งที่ดีและช่ัวมิให้สูญหายจนกว่าจะปรากฏเมื่อมีโอกาส นอกจากน้ันตัวจิตเองก็ต้องเสวย
วิบากแห่งกรรมนั้นด้วย 

๕. สมรรถนะในการพัฒนาตัวเอง หรือสั่งสมสันดานของตน  หมายถึง จิตสามารถพัฒนา
ตัวเองได้ท้ังที่เป็นทางดีหรือทางช่ัวจากการกระทําหรือพฤติกรรมที่ทําหรือแสดงออกเสมอ ๆ จนเกิด
เป็นความชํานาญหรือความคุ้นเคยจนกลายเป็นนิสัยหรือสันดานของบุคคลน้ันไปในที่สุด 

๖. สมรรถนะในการรับอารมณ์  ได้แก่ การท่ีจิตสามารถรับอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีเข้ามาท้ังใน
ด้านการเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส รับรู้สัมผัสและปรุงแต่งอารมณ์สับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ใน
อารมณ์ท้ัง ๖ อยู่ตลอดเวลาไม่เคยว่างจากอารมณ์๑๔ 

                                                            
๑๔ บุญทัน มูลสุวรรณ, พระไตรปิฏกสําหรับพระนวกะและพุทธศาสนิกชนท่ัวไป เล่ม ๙. (กรุงเทพฯ : 

ไทยวัฒนาพานิช), ๒๕๓๙, หน้า ๕. 



๕๒ 

จะเห็นว่าจิตน้ันเป็นธรรมชาติท่ีมีสมรรถนะหรือศักยภาพเป็นของตัวเองในด้านต่าง ๆ 
มากมายทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตนั้นเป็นเสมือนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของชีวิตมนุษย์และสัตว์จะขาดไปไม่ได้ เพราะ
เม่ือใดท่ีจิตของมนุษย์และสัตว์ไม่มีก็จะไม่สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ จิตนั้นจะต้องทํางาน
ควบคู่ไปกับกาย การมีสมรรถนะและแสดงสมรรถนะเหล่าน้ันก็เป็นการแสดงออกผ่านทางกายเป็น
หลัก 

๓.๒.๖  ท่ีอาศัยของจิต   
นับเป็นเรื่องธรรมดาของสรรพสิ่งท่ีต้องมีท่ีอาศัย จิตก็เช่นกันเม่ือเกิดขึ้นมีขึ้นก็ต้องมีท่ี

อาศัยท่ีอาศัยของจิตมีอยู่ ๖ แห่งคือ  
๑.ประสาทตา (จักขุปสาท) เป็นท่ีอาศัยอยู่ของจิตท่ีทําหน้าท่ีในการเห็น คือจักขุวิญญาณ 

หมายถึงประสาทท่ีทําให้เกิดการเห็นมีความสามรถรับคลื่นแสง (รูปารมณ์) ทําให้เกิดการเห็นภาพ
ขึ้นมา 

๒.ประสาทหู (โสตปสาท) เป็นท่ีอาศัยของจิตท่ีทําหน้าท่ีได้ยินคือ โสตวิญญาณ หมายถึง 
ประสาทท่ีสามารถรับคลื่นเสียง (สัททารมณ์) ทําให้เกิดการได้ยินเสียงขึ้น 

๓.ประสาทจมูก (ฆานปสาท) เป็นที่อาศัยของจิตได้กลิ่นคือฆานวิญญาณ หมายถึง
ประสาทท่ีสามารถรับกลิ่น (คันธารมณ์) ทําให้เกิดการได้กลิ่นขึ้น 
  ๔. ประสาทลิ้น(ชิวหาปสาท) เป็นที่อาศัยของจิตลิ้มรสคือชิวหาวิญญาณ หมายถึง
ประสาทท่ีสามารถรับรส (รสารมณ์) ทําให้เกิดการรู้รสขึ้น 
  ๕.ประสาทกาย (กายปสาท) เป็นท่ีอาศัยของจิตรับรู้สัมผัส คือ กายวิญญาณ 
หมายถึง ประสาทท่ีสามารถรับการสัมผัสจากความเย็น ร้อน อ่อน แข็ง (โผฎฐัพพารมณ์) ทําให้เกิดการ
รับรู้สัมผัสขึ้น 

๖.หัวใจ (หทัยวัตถุ) เป็นท่ีอาศัยของจิตอ่ืน ๆ นอกจากจิตซ่ึงเป็นท่ีอาศัยของประสาท
ท้ัง ๕ ดังกล่าวมาแล้ว 

จะเห็นว่าการรับอารมณ์ของประสาทท้ัง ๖ ก็ถือว่าเป็นท่ีต้ังของจิตด้วยเหมือนกันใน
ฐานะที่ประสาทท้ังหมดน้ันทําหน้าท่ีในการรับรู้อารมณ์ ซ่ึงแท้จริงการรับรู้อารมณ์ก็คือตัวจิตนั้นเอง 
ดังนั้น จิตจึงมีท่ีอาศัยในประสาททั้ง ๖ ท่ีทําหน้าท่ีในการรับรู้อารมณ์น่ันเอง 

๓.๒.๗  หน้าท่ีของจิต     
หน้าท่ีของจิตน้ันเรียกว่า “กิจ” จิตแต่ละดวงก็มีหน้าท่ีหรือกิจแตกต่างกัน โดยสรุปแล้ว

จิตมีหน้าท่ีอยู่ ๑๔ อย่าง คือ 
๑. หน้าท่ีในการสืบต่อภพชาติใหม่ เรียกว่า “ปฎิสนธิกิจ” 
๒.หน้าท่ีรักษาภพชาติ คือทําให้ภพชาติต้ังอยู่เท่าท่ีอายุของสัตว์จะพึงอยู่ได้ เรียกว่า  “ 

ภวังคกิจ ” 
๓. หน้าท่ีในการน้อมนึกถึงอารมณ์ท่ีปรากฏข้ึนใหม่ เรียกว่า “ อาวัชชนกิจ ” 
๔. หน้าท่ีเห็นโดยอาศัยประสาทตา เรียกว่า “ ทัสสนกิจ ” 
๕. หน้าท่ีได้ยินโดยอาศัยประสาทหู เรียกว่า “ สวนกิจ ” 
๖. หน้าท่ีได้กลิ่นโดยอาศัยประสาทจมูก เรียก “ ฆายนกิจ” 

                                                                                                                                                                           

 



๕๓ 

๗. หน้าท่ีรู้รสโดยอาศัยประสาทล้ิน เรียกว่า “ สายนกิจ” 
๘. หน้าท่ีรับสัมผัสโดยอาศัยประสาทกาย เรียก “ผุสนกิจ” 
๙. หน้าท่ีรับอารมณ์ท้ัง ๕ อย่าง คือ รูป เสียง กลิ่น รส สมผัส แล้วส่งอารมณ์น้ันต่อให้

จิตดวงต่อไป เรียกว่า “ สัมปฎิจฉนันกิจ” 
๑๐. หน้าที่พิจารณาอารมณ์ท้ัง ๕ น้ันเฉพาะที่ผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ว่าเป็น

อารมณ์ใดเท่านั้น เรียกว่า “สันตีรณกิจ” 
๑๑.หน้าที่ตัดสินอารมณ์ทั้ง ๕ นั้นว่าเป็นอารมณ์ท่ีเป็นกุศลหรืออกุศล เป็นต้น เรียกว่า

“โวฏฐัพพนกิจ” 
๑๒. หน้าท่ีเสวยอารมณ์ คือ ถ้าอารมณ์ที่ได้รับเป็นอารมณ์ท่ีดี เช่น รูปสวย เสียงเพราะ 

ก็พอใจ(ยินดี) แต่ถ้าตรงกันข้ามก็ไม่น่าพอใจ (ยินร้าย) เรียกว่า ชวนกิจ 
๑๓. หน้าท่ีรับเก็บอารมณ์หรือยึดเหนี่ยวอารมณ์ท่ีได้เสวยในข้ันของชวนกิจนั้นก่อนท่ีจิต

จะตกสู่ภวังค์ เรียกว่า “ตทาลัมพณกิจ” 
๑๔. หน้าท่ีเคล่ือนจากภพปัจจุบันก่อนท่ีจะถือปฏิสนธิหรือเกิดในภพอ่ืน ๆ ต่อไป 

เรียกว่า “จุติกิจ”๑๕ 
จะเห็นได้ว่าจิตแม้จะมีดวงเดียวแต่ก็มีหน้าท่ีหลายอย่าง หน้าท่ีแต่ละอย่างก็มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวไม่ก้าวก่ายซ่ึงกันและกันแต่จะมีการทําหน้าท่ีเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่เร่ิมต้นคือปฎิ
สนธิกิจ จนถึงจุดสิ้นสุดกระบวนการทํางานของจิตคือจุติกิจ และผลของการทําหน้าที่ก็ก่อให้เกิด
สมรรถนะอันเป็นผลจากการทําหน้าท่ีเหล่านั้นแตกต่างกันไป 

๓.๒.๘ ประเภทของจิต   
จิตเม่ือกล่าวตามสภาวะแล้วก็มีอยู่เพียงดวงเดียว๑๖ คือ เป็นธรรมชาติท่ีคิดหรือรับรู้

อารมณ์ แต่ท่ีแบ่งจิตออกเป็นหลายประเภทก็เพราะแบ่งตามลักษณะของเจตสิกหรือธรรมชาติท่ี
ประกอบกับจิตผสมอยู่ในจิต เปรียบเหมือนน้ํากับสีท่ีผสมในนํ้า ตามปกติน้ําบริสุทธ์ิมีธรรมชาติไม่มีสีไม่
มีกลิ่น แต่เม่ือใส่สีลงไปนํ้าจึงกลายเป็นนํ้าสีต่าง ๆ เช่น นํ้าเขียว นํ้าแดง นํ้าดํา น้ําเปรียบได้กับจิต ส่วน
สีท่ีเติมเข้าไปก็เปรียบได้กับเจตสิก ดังน้ัน เม่ือจิตมีเจตสิกประเภทต่าง ๆ ผสมอยู่จึงพลอยทําให้จิต
แตกต่างกันไป  ทําให้เราสามารถจัดประเภทจิตที่มีลักษณะที่แตกต่างกันเป็นประเภทต่าง ๆได้ดังน้ี 

๓.๒.๘.๑ การแบ่งประเภทจิตตามแนวพระสูตร 
ในพระสุตตันตปิฏก ปรากฏว่ามีการวิเคราะห์จิตเป็นประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับในพระ

อภิธรรม แต่การวิเคราะห์จิตเป็นประเภทต่าง ๆ ในพระสูตรน้ันไม่ละเอียดเหมือนในพระอภิธรรม
เพราะพุทธพจน์ท่ีอธิบายจิตในพระสูตรนั้นเป็นแนวเดียวกับการอธิบายกาย คือมุ่งประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติมากกว่าในแง่เหตุผลทางเมตาฟิสิกข์ การจัดประเภทจิตตามที่ปรากฏในพระสูตรนั้น มีอยู่ในสูตร
หลายสูตรด้วยกัน แต่ในที่นี้จะนําสูตรเพียงบางสูตรมาเพ่ือเป็นแนวในทางการศึกษาพิจารณา ดังน้ี 

                                                            
๑๕ อ้างแล้ว, พระเทพวิสุทธิกวี,จิตวิทยาในพระอภิธรรม, หน้า ๔๒. 
๑๖ คําว่าจิตมีเพียงดวงเดียว หมายถึง จิตของมนุษย์เราแต่ละคนจะมีเพียงหน่ึงดวง ไม่ได้หมายความถึง

จิตดวงเดียวท่ีเป็นจิตใหญ่หรือจิตของจักรวาลดังท่ีปรากฏในแนวความคิดของปรัชญาฮินดู เร่ืองพรหมันหรือปรมาตมัน - 
ผู้วิจัย 



๕๔ 

ก.การจัดประเภทจิตตามนัยขันธ์ ๕  ตามนัยของขันธ์ ๕๑๗ ถือว่า สิ่งท่ีบัญญัติ
เรียกว่า “คน” หรือ “สัตว์” เป็นต้นน้ัน เป็นสิ่งท่ีประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบ ๕ อย่าง เรียกว่าเบญจ
ขันธ์ หรือขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ น้ันมีดังนี้ 

๑.  รูปขันธ์ คือส่วนท่ีเป็นรูปทั้งหมด ได้แก่มหาภตูรูป ๔ และอุปาทายรูป ๒๔ 
๒.  เวทนาขันธ์ คือธรรมชาติท่ีเสวยอารมณ์ เช่นความรู้สึกสบาย ไม่สบาย ดีใจ 

เสียใจ หรือเฉยๆ 
๓.  สัญญาขันธ์ คือธรรมชาติท่ีจําได้หมายรู้ เป็นความจําได้หมายรู้อารมณ์นั้น ๆ 

หรือสิ่งต่างๆ ว่าเป็นอะไร เช่น เป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ หรือมีลักษณะอย่างไร เช่น ดีหรือไม่ดี หอม
หรือเหม็น เป็นของเราหรือของเขาเป็นต้น 

๔.  สังขารขันธ์ คือธรรมชาติท่ีมีการประสม เป็นความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับอารมณ์
นั้น ๆ หรือสิ่งต่าง ๆ เช่น ดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ อยากได้หรือไม่อยากได้ รักหรือเกลียดเป็นต้น 

๕.  วิญญาณขันธ์ คือธรรมชาติท่ีรู้แจ้งอารมณ์ต่าง ๆ เช่น เห็นรูป ได้ยินเสียง ได้
กลิ่น รู้รสเป็นต้น 

ขันธ์ ๕ น้ี ย่อลงเป็น ๒ ส่วน คือ รูปกับนาม รูปเป็นรูป ส่วนเวทนา สัญญา สังขาร 
และวิญญาณเป็นนาม รูปเป็นธรรมชาติท่ีไม่น้อมไปสู่อารมณ์ ส่วนนามเป็นธรรมชาติท่ีน้อมไปสู่อารมณ์ 
ดังนั้น นามขันธ์ ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณจึงมีธรรมชาติเป็นอย่างเดียวกัน คือ
ธรรมชาติท่ีน้อมไปสู่อารมณ์ ซ่ึงเราเรียกธรรมชาติเช่นนี้ว่า “ จิต” ดังน้ันหากพิจารณาจากหลักขันธ์ ๕ 
นามขั้น ๔ ประการนั้นจัดว่าเป็นจิต 

ข.การจัดประเภทจิตตามนัยของมหาสติปัฏฐานสูตร  ในมหาสติปัฏฐานสูตร๑ 
ตอนที่ว่าด้วยจิตตานุปัสนา ได้แสดงประเภทจิตไว้เป็น ๑๖ ประเภท ดังนี้ 

(๑) สราคจิต  จิตมีราคะ 
(๒) วีตราคจิต  จิตปราศจากราคะ 
(๓) สโทสจิต  จิตมีโทสะ 
(๔) วีตโทสจิต  จิตปราศจากโทสะ 
(๕) สโมหจิต  จิตมีโมหะ 
(๖) วีตโมหจิต  จิตปราศจากโมหะ 
(๗) สังขิตตจิต  จิตหดหู่ 
(๘) วีตขัตตจิต จิตฟุ้งซ่าน 
(๙) อหัคตจิต  จิตเป็นใหญ่ด้วยสามารถข่มกิเลสได้ 
(๑๐)อมหัคตจิต จิตที่ไม่เป็นใหญ่ คือไม่อาจข่มกิเลสได้ 
(๑๑) สอุตตรจิต จิตที่มีธรรมท่ีย่ิงกว่า 
(๑๒) อนุตตรจิต จิตที่ไม่มีธรรมท่ีย่ิงกว่า 
(๑๓) สมาหิตจิต จิตเป็นสมาธิ 
(๑๔) อสมาหิตจิต   จิตที่ไม่เป็นสมาธิ 
(๑๕) วิมุตติจิต จิตหลุดพ้น 

                                                            
๑๗ สํ. ส.(ไทย)๑๗/๙๓/๔๖  อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑/๑. 



๕๕ 

(๑๖) อวิมุตติจิต จิตที่ยังไม่หลุดพ้น 
ในวิสุทธิมรรค ท่านอธิบายจิตทั้ง ๑๖ ประเภทน้ีว่า จิตที่มีราคะนั้นได้แก่ จิตที่

ประกอบด้วยโลภะ ๘ ดวง จิตปราศจากราคะได้แก่จิตท่ีเหลือ คือจิตท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤตท่ีเป็นไป
ในภูมิ ๔ (ส่วนจิต ๔ ดวงคือ โทมนัสจิต ๒ วิจิกิจฉาจิต และอุทธัจจิต ไม่นับเข้าในจิตหมวด ๒ น้ี แต่
พระเถระบางท่านสงเคราะห์จิต ๔ นี้เข้าด้วย) จิตมีโทสะได้แก่โทมนัสจิต ๒ จิตปราศจากโทสะได้แก่จิต
ท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤตที่เป็นไปในภูมิ ๔ จิตมีโมหะได้แก่จิตท่ีประกอบด้วยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ 
อน่ึง แม้อกุศลและอัพยากฤตที่เป็นไปในภูมิ ๔ จิตมีโมหะได้แก่จิตที่ประกอบด้วยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ 
อน่ึง แม้อกุศลจิต ๑๒ ดวง ก็เป็นจิตที่มีโมหะด้วย เพราะโมหะมีอยู่ในอกุศลทั้งหมด จิตปราศจากโมหะ
ได้แก่จิตทีเหลือท้ังหมด(คือจิตท่ีตรงกันข้ามกับจิตท่ีมีโมหะ) จิตหดหู่ได้แก่จิตท่ีตกไปตามถีนมิทธะ จิต
ฟุ้งซ่านได้แก่จิตที่ตกไปตามอุทธัจจะ จิตที่เป็นใหญ่ด้วยสามารถข่มกิเลสได้ ได้แก่จิตที่เป็นรูปาวจร 
และอรูปาวจร จิตที่ไม่ถึงความเป็นใหญ่ได้แก่จิตท่ีเป็นกามาวจร จิตมีธรรมที่ยิ่งกว่าได้แก่จิตท่ีเป็นไปใน
ภูมิท้ัง ๓ ท้ังหมด จิตไม่มีธรรมท่ีย่ิงกว่าได้แก่จิตที่เป็นโลกุตตระ จิตเป็น 

สมาธิได้แก่จิตท่ีเป็นอุปจารและท่ีถึงอัปปนา๑๘ จิตหลุดพ้นได้แก่จิตท่ีถึงตทังค
วิมุตติ วิกขัมภนวิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ และนิสสรณวิมุตติ จิตท่ียังไม่หลุดพ้นได้แก่จิต
ท่ียังไม่เข้าถึงวิมุตติท้ัง ๕ 

๓.๒.๘.๒ การจัดประเภทของจิตตามแนวพระอภิธรรม 
สําหรับหลักคําสอนเร่ืองจิตท่ีปรากฏในหลักอภิธรรมน้ันเราจะพบว่ามีความละเอียดมาก

เน่ืองจากคัมภีร์อภิธรรมเป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาคัมภีร์หนึ่งท่ีเน้นยํ้าในเรื่องของการศึกษาเรื่อง
จิต เป็นการเฉพาะดังนั้น การจัดประเภทของจิตตามนัยอภิธรรมจึงเป็นเรื่องที่มีความละเอียดค่อนข้า
สูง ซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของจิตในอภิธรรมน้ันมีดังต่อไปน้ี 
 ๑. การจัดประเภทจิตโดยการทอนย่อยจิตลงเป็นประเภทย่อย   

ในพระอภิธรรม ถือว่าจิตเม่ือกล่าวโดยสภาวะแล้วมีอย่างเดียว คือธรรมชาติท่ีรู้
อารมณ์ ขณะใดจิตเกิดขึ้น ขณะน้ันการรับรู้อารมณ์ก็เกิดขึ้น จะห้ามการรู้อารมณ์ไม่ให้เกิดไม่ได้  ถ้า
กล่าวถึงลักษณะท่ีรู้อารมณ์ของจิตแล้ว จิตมีความสามารถรู้อารมณ์ไม่เหมือนกัน และต่างกัน โดย
อํานาจแห่งเหตุปัจจัยบ้าง โดยหน้าที่ที่ทําบ้าง และโดยอํานาจการปรุงแต่งของเจตสิกที่เกิดร่วมกันบ้าง 
เพราะถือเอาตามนัยนี้เอง จิตจึงถูกวิเคราะห์ทอนย่อยเป็นประเภทต่าง ๆ โดยย่อเป็น ๘๙ ประเภท 
หรือ ๘๙ ดวง โดยพิสดารเป็น ๑๒๑ ประเภท หรือ ๑๒๑ ดวง ดังต่อไปนี้ 
 

                                                            
๑๘ สมาธิจิตท่ีเป็นอุปจารน้ัน คือเมื่อเจริญกรรมฐานโดยการเบ่งกสิณ อุคคนิมิตต์จะปรากฏ(อุคคนิมิตต์ 

คือภาพกสิณนั้นจะติดตาม แม้หลับตาก็เห็น) นิวรณ์ก็สงบ ซ่ึงเป็นขั้นเร่ิมต้นของการท่ีจิตมีสมาธิสมาธิจิตข้ันเริ่มต้นน้ี
เรียกว่าข้ันที่เป็นอุปจาร แต่เมื่อเจริญกรรมฐานต่อไป ปฏภาคนิมิตต์ก็เกิด คือ อาจนึกขยายส่วนหรือย่อส่วนแห่งอุคคห
นิมิตต์น้ันให้ใหญ่เล็กสมส่วนตามท่ีต้องการได้ ซ่ึงเป็นขั้นท่ีจิตมีสมาธิแน่วแน่มั่นคงอยู่กับปฏิภาคนิมิตต์น้ัน สมาธิจิตในขั้น
น้ีเรียกว่าข้ันท่ีเป็นอัปปนา 



๕๖ 

 
 จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวงตามท่ีได้แสดงในตารางน้ัน อาจจัดเป็นประเภทต่าง ๆ 
จากประเภทใหญ่ไปหาประเภทย่อยได้ดังน้ี 

(๑) จิต  จัดเป็น ๑ คือประเภทเดียว ได้แก่  ธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์  ๘๙ 
(๒) จิต จัดเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) โลกิยจิต   ๘๑ 

     ๒) กุตตรจิต   ๘ 
 ๓.  จิตจัดเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) กามาวจรจิต   ๕๔ 
     ๒) มหัคคตจิต   ๒๗ 
     ๓) โลกุตตรจิต    ๘ 
 ๔. จิตรจัดเป็น ๔ ประเภท คือ ๑) กามาวจรจิต   ๕๔ 
     ๒) รูปาวจรจิต   ๑๕ 
     ๓) อรูปาวจรจิต   ๑๒ 
     ๔) โลกุตตรจิต     ๘ 
 ๕. จิตจัดเป็น ๖ ประเภท  ๑) อกุศลจิต   ๑๒ 
     ๒) อเหตุกจิต   ๑๘ 
     ๓) กามาวจรโสภณจิต  ๒๔ 
     ๔) รูปาวจรจิต   ๑๕ 
     ๕) อรูปาวรจิต   ๑๒ 
     ๖) โลกุตตรจิต     ๘ 

๘๙ 

๘๙ 

๘๙ 

๘๙ 



๕๗ 

 ๖. จิตจัดเป็น ๑๗ ประเภท คือ ๑) โลภมูลจิต     ๘ 
     ๒) โทสมูลจิต     ๒ 
     ๓) โมหมูลจิต     ๒ 
     ๔) อเหตุกอกุศลวิปากจิต   ๗ 
     ๕) อเหตุกกุศลวิปากจิต    ๘ 
     ๖) อเหตุกกิริยาจิต    ๓ 
     ๗) กามาวจรกุศลจิต    ๘ 
     ๘) กามาวจรวิปากจิต    ๘ 
     ๙) กามาวจรกิริยาจิต    ๓ 
     ๑๐) รูปาวจรกุศลจิต    ๕ 
     ๑๑) รูปาวจรกุศลจิต    ๕ 
     ๑๒) รูปาวจรกิริยา    ๕ 
     ๑๓) อรูปาวจรกุศลจิต    ๔ 
     ๑๔) อรูปาวจรวิปากจิต    ๔ 
     ๑๕) อรูปาวจรกิริยาจิต    ๔ 
     ๑๖) โลกุตตรกุศลจิต    ๔ 
     ๑๗) โลกุตตรวิปากจิต    ๔ 
  

ซ่ึงจิต ๘๙ ดวงนั้น มีดังนี้ 
 ก.โลภมูลจิต ๘ 

(๑) จิตที่เกิดพร้อมด้วยความยินดี ประกอบด้วยความเห็นผิด (เกิดขึ้น) โดยไม่มีการชักนํา 
(๒) จิตที่เกิดพร้อมด้วยความยินดี ประกอบด้วยความเห็นผิด (เกิดขึ้น) โดยการชักนํา 
(๓) จิตที่เกิดพร้อมด้วยความยินดี ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด โดยไม่มีการชักนํา 
(๔) จิตที่เกิดพร้อมด้วยความยินดี ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด โดยมีการชักนํา 
(๕) จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบด้วยความเห็นผิด โดยไม่มีการชักนํา 
(๖) จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบด้วยความเห็นผิด โดยมีการชักนํา 
(๗) จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด โดยไม่มีการชักนํา 
(๘) จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด โดยมีการชักนํา 

ข.โทสมุลจิต ๒ 
(๙) จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเสียใจ ประกอบด้วยความโกรธ โดยไม่มีการชักนํา 
(๑๐) จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเสียใจ ประกอบด้วยความโกรธ โดยมีการชักนํา 

ค.โมหมูลจิต ๒ 
(๑๑)จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบด้วยความฟุ้งซ่าน 
(๑๒)จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบด้วยความฟุ้งซ่าน 

ง.อกุศลวิปากจิต ๗ (อเหตุกอกุศลวิปากจิต) 
(๑๓)จิตที่อาศัยจักขุวัตถุ เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ เป็นผลของอกุศลกรรม 

๘๙ 



๕๘ 

(๑๔)จิตที่อาศัยโสตวัตถุ เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ เป็นผลของอกุศลกรรม 
(๑๕)จิตที่อาศัยฆานวัตถุ เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ เป็นผลของอกุศลกรรม 
(๑๖)จิตที่อาศัยชิวหาวัตถุ เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ เป็นผลของอกุศล 
(๑๗)จิตที่อาศัยกายวัตถุ เกิดพร้อมกับทุกขเวทนา เป็นผลของอกุศล 
(๑๘)จิตที่รับอารมณ์ทั้ง ๕ เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ เป็นผลของอกุศล 
(๑๙)จิตที่พิจารณาอารมณ์ท้ัง ๕ เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ เป็นผลของอกุศล 

จ.กุศลวิปากจิต ๘ (อเหตุกกุศลวิปากจิต) 
(๒๐)จิตที่อาศัยจักขุวัตถุ เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ เป็นผลของกุศล 
(๒๑)จิตที่อาศัยโสตวัตถุ เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ เป็นผลของกุศล 
(๒๒)จิตที่อาศัยฆานวัตถุ เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ เป็นผลของกุศล 
(๒๓)จิตที่อาศัยชิวหาวัตถุ เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ เป็นผลของกุศล 
(๒๔)จิตที่อาศัยกายวัตถุ เกิดพร้อมสุขเวทนา เป็นผลของกุศล 
(๒๕)จิตที่ทําหน้าท่ีรับอารมณ์ท้ัง ๕ เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ เป็นผลของกุศล 
(๒๖)จิตที่ทําหน้าท่ีรับอารมณ์ท้ัง ๕ เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ เป็นผลของกุศล 
(๒๗)จิตที่ทําหน้าท่ีพิจารณาอารมณ์ท้ัง ๕ เกิดพร้อมกับโสมนัส เป็นผลของกุศล 

ฉ.กิริยาจิต ๓ (อเหตุกิริยา) 
(๒๘)จิตที่ทําหน้าท่ีน้อมนึกถึงอารมณ์ทางปัญจทวาร เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ 
(๒๙)จิตที่ทําหน้าท่ีน้อมนึกถึงอารมณ์ทางมโนทวาร เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ 
(๓๐)จิตที่ทําให้เกิดการย้ิมแย้มของพระอรหันต์ เกิดพร้อมกับโสมนัส 

ช.กามาวจรกุศลจิต ๘ (มหากุศลจิต) 
(๓๑)จิตที่เกิดพร้อมกับความยินดี ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักนํา 
(๓๒)จิตที่เกิดพร้อมกับความยินดี ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักนํา 
(๓๓)จิตที่เกิดพร้อมกับความยินดี ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักนํา 
(๓๔)จิตที่เกิดพร้อมกับความยินดี ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักนํา 
(๓๕)จิตที่เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักนํา 
(๓๖)จิตที่เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักนํา 
(๓๗)จิตที่เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักนํา 
(๓๘)จิตที่เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักนํา 

ซ.กามาวจรวิปากจิต ๘ (มหาวิปากจิต) 
(๓๙)จิตที่เกิดพร้อมกับความยินดี ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักนํา 
(๔๐)จิตที่เกิดพร้อมกับความยินดี ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักนํา 
(๔๑)จิตที่เกิดพร้อมกับความยินดี ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักนํา 
(๔๒)จิตที่เกิดพร้อมด้วยความยินดี ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักนํา 
(๔๓)จิตที่เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักนํา 
(๔๔)จิตที่เกดิพร้อมกับความเฉย ๆ  ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักนํา 
(๔๕)จิตที่เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักนํา 



๕๙ 

(๔๖)จิตที่เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักนํา 
ฌ.กามาวจรกิริยาจิต ๘ (มหากิริยาจิต) 

(๔๗)จิตที่เกิดพร้อมกับความยินดี ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักนํา 
(๔๘)จิตที่เกิดพร้อมกับความยินดี ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักนํา 
(๔๙)จิตที่เกิดพร้อมกับความยินดี ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักนํา 
(๕๐)จิตที่เกิดพร้อมกับความยินดี ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักนํา 
(๕๑)จิตที่เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักนํา 
(๕๒)จิตที่เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักนํา 
(๕๓)จิตที่เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักนํา 
(๕๔)จิตที่เกิดพร้อมกับความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักนํา 

ญ.รูปาวจรกุศลจิต ๕ 
(๕๕)ปฐมฌานกุศลจิต พร้อมด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา 
(๕๖)ทุติยฌานกุศลจิต พร้อมด้วยวาจาร ปีติ สุข เอกัคคตา 
(๕๗)ตติยฌานกุศลจิต พร้อมด้วยปีติ สุข เอกัคคตา 
(๕๘)จตุตถฌานกุศลจิต พร้อมด้วยสุข เอกัคคตา 
(๕๙)ปัญจมฌานกุศลจิต พร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 

ฐ.รูปาวจรวิปากจิต ๕ 
(๖๐)ปฐมฌานกุศลจิต พร้อมด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา 
(๖๑)ทุติยฌานกุศลจิต พร้อมด้วยวิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา 
(๖๒)ตติยฌานกุศลจิต พร้อมด้วยปีติ สุข เอกัคคตา 
(๖๓)จตุตถฌานกุศลจิต พร้อมด้วยสุข เอกัคคตา 
(๖๔)ปัญจมฌานกุศลจิต พร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 

ฑ.รูปาวจรกิริยาจิต ๕ 
(๖๕) ปฐมฌานกุศลจิต พร้อมด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา 
(๖๖) ทุติยฌานกุศลจิต พร้อมด้วยวิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา 
(๖๗) ตติยฌานกุศลจิต พร้อมด้วยปีติ สุข เอกัคคตา 
(๖๘) จตุตถฌานกุศลจิต พร้อมด้วยสุข เอกัคคตา 
(๖๙) ปัญจมฌานกุศลจิต พร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 

ฒ.อรูปาวจรกุศลจิต ๔ 
(๗๐)อากาสานัญจายตนกุศลจิต ท่ีพร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 
(๗๑)วิญญาณัญจายตนกุศลจิต ท่ีพร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 
(๗๒)อากิญจัญญายนตกุศลจิต ท่ีพร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 
(๗๓)เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต ที่พร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 

ณ.อรูปาวจรวิปากจิต ๔ 
(๗๔)อากาสานัญจายตนวิปากจิต ท่ีพร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 
(๗๕)วิญญาณัญจายตนวิปากจิต ท่ีพร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 



๖๐ 

(๗๖)อากิญจัญญายนตวิปากจิต ท่ีพร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 
(๗๗)เนวสัญญานาสัญญายตนวิปากจิต ท่ีพร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 

ด.อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ 
(๗๘)อากาสานัญจายตนกิริยาจิต ท่ีพร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 
(๗๙)วิญญาณัญจายตนกิริยาจิต ท่ีพร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 
(๘๐)อากิญจัญญายตนกิริยาจิต ท่ีพร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 
(๘๑)เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาจิต ท่ีพร้อมด้วยอุเบกขา เอกัคคตา 

ต.มรรคจิต ๔ 
(๘๒)โสดาปัตติมรรคจิต  
(๘๓)สกทาคามิมรรคจิต 
(๘๔)อนาคามิมรรคจิต 
(๘๕)อรหัตตมรรคจิต 

ถ.ผลจิต ๔ 
(๘๖)โสดาปัตติผลจิต  
(๘๗)สกทาคามิผลจิต 
(๘๘)อนาคามิผลจิต  
(๘๙)อรหัตตผลจิต 
จากการกล่าวมาท้ังหมดจะพบว่าแม้เราจะทราบเป็นเบ้ืองต้นว่าจิตนั้นมีเพียงหน่ึงเดียว 

หรือมีเพียงดวงเดียว แต่การทํางานของจิตในแต่ละช่วงในกระบวนการทํางานของจิตและเกิดจากการ
ปรุงแต่งจิตของกิริยาของจิตคือเจตสิกย่อมทําให้จํานวนของจิตเพ่ิมจํานวนมากข้ึนตามหน้าท่ีของจิตท่ี
ถูกปรุงแต่งด้วยกิริยาจิตคือเจตสิก ซ่ึงความหลากหลายของจิตดังกล่าวทําให้มีการจัดแบ่งประเภทของ
จิตตามหน้าที่ซ่ึงในพระสูตรอันเป็นคัมภีร์ด้ังเดิมของพระพุทธศาสนาก็แบ่งไว้แต่ไม่มาก แต่พอมาถึง
คัมภีร์อภิธรรมซ่ึงเป็นคัมภีร์ท่ีว่าด้วยเร่ืองจิตอย่างเดียวก็มีการจัดแบ่งประเภทไว้อย่างละเอียด ซ่ึงทําให้
ผู้ศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องจิตได้มากข้ึน 

๓.๒.๘.๓ การจัดประเภทจิตโดยการรวมจิตประเภทย่อยแต่ละประเภทลงเป็นกลุ่ม ๆ 
ในพระอภิธรรมนอกจากจะจัดประเภทของจิตโดยการทอนย่อยจิตเป็นชนิดต่าง ๆ ได้ถึง 

๘๙ หรือ ๑๒๑ ชนิดตามที่กล่าวแล้ว ท่านยังได้นําจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ มาแสดวงไว้ในแง่ของการจัด
ประเภทจิตเป็นกลุ่ม ๆ ได้อีกถึง ๙ นัย ดังน้ี 

(๑) ชาติเภทนัย 
ชาติเภทนัย คือการแบ่งกลุ่มจิตโดยถือตามความแตกต่างแห่งชาติหรือฐานท่ีเกิด คือกุศล 

อกุศลวิปาก และกิริยา จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวงน้ันเม่ือแบ่งประเภทโดยชาติหรือฐานที่เกิดแล้ว ก็จะได้
เป็น ๔ ประเภท คือ 

(๑) อกุศลชาติ คือจิตที่เป็นอกุศล จิตท่ีเป็นอกุศลน้ีมี ๑๒ ดวง เป็นจิตท่ีเป็นแดน
เกิดแห่งโทษและให้ผลเป็นทุกข์ 

(๒) กุศลชาติ คือจิตท่ีเป็นฝ่ายกุศล เป็นจิตที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุข มี 
๒๑ ดวง 



๖๑ 

(๓) วิปากชาติ คือวิปากจิต เป็นจิตที่เป็นผลของบาปและบุญ มี ๓๖ ดวง และ 
(๔) กิริยาชาติ คือกิริยาจิต เป็นจิตท่ีไม่เป็นบุญและบาป และท้ังไม่ใช่เป็นผลของ

บุญและบาปด้วย เป็นจิตที่เกิดเป็นเพียงกิริยา คือทําหน้าที่เพียงสักว่าทําเท่าน้ัน มี ๒๐ ดวง 
(๒)ภูมิเภทนัย 
ภูมิเภทนัย คือการแบ่งจิตโดยถือตามความแตกต่างแห่งภูมิอันได้แก่ระดับหรือสถานที่

อาศัยจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวงน้ันเม่ือแบ่งประเภทตามความต่างกันแห่งภูมิ ก็จะแบ่งเป็นได้ ๔ ประเภท 
คือ 

(๑)กามาวจรภูมิ  คือจิตที่เป็นไปในกามภูมิ  ๑๑ ภูมิ  มี ๔๕ ดวง 
(๒)รูปาวจรภูมิ คือจิตที่เป็นไปในรูปาวจรภูมิ ๑๖ ภูมิ มี ๑๕ ดวง 
(๓)อรูปาวจรภูมิ คือจิตที่เป็นไปในอรูปาวจรภูมิ ๔ ภูมิ มี ๑๒ ดวง 
(๔)โลกุตตรภูมิ  คือจิตท่ีพ้นจากภูมิท้ัง ๓ คือ กามภูมิ รูปาวจรภูมิ และอรูปาวจร

ภูมิมี ๘ (หรือ ๔๐) ดวง 
(๓)โสภณเภทนัย 
โสภณเภทนัย คือการแบ่งจิตเป็นประเภทจิตท่ีดีงาม และประเภทจิตท่ีนอกจากจิตดีงาม 

จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวงนั้น เม่ือแบ่งเป็นประเภทโดยโสภณนัย ก็จะได้เป็น ๒ ประเภท ดังน้ี 
(๑)โสภณจิต คือจิตที่ดีงาม มี ๕๙ ดวง 
(๒)อโสภณจิต คือจิตท่ีนอกจากจิตดีงาม เป็นจิตท่ีไม่ดี และจิตที่เป็นกลาง ๆ คือ

ไม่ดีและไม่ช่ัว หรือเป็นกิริยา มี ๓๐ ดวง 
(๔)โลกเภทนัย 
โลกเภทนัย คือการแบ่งจิตที่ท่องเท่ียววนเวียนไปในโลกทั้ง ๓ คือ กามโลก รูปโลก และ

อรูปโลก และจิตที่พ้นจากการเป็นไปหรือท่องเท่ียวไปในโลกท้ัง ๓ จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวงเม่ือแบ่ง
ประเภทโดยโลกเภทนัยก็จะได้เป็น ๒ ประเภท ดังน้ี 

(๑)โลกียจิต คือจิตท่ีเป็นไปในโลกท้ัง ๓ ได้แก่ กามาวจรจิต รูปาวจรจิต รูปาวจร
จิต และอรูปาวจรจิต มี ๘๑ ดวง 

(๒)โลกุตตรจิต คือจิตที่พ้นจากโลกท้ัง ๓ มี ๘ (หรือ ๔๐)  ดวง 
(๕)เหตุเภทนัย 
เหตุเภทนัย คือการแบ่งจิตโดยถือตามความแตกต่างของเหตุท่ีมาประกอบ จิต ๘๙ หรือ 

๑๒๑ ดวง เม่ือแบ่งตามเหตุเภทนัยแล้ว ก็จะได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๑)อเหตุกจิต  คือจิตท่ีไม่มีทั้งเหตุบาป(อกุศลเหตุ) และเหตุบุญ(กุศลเหตุ) 

ประกอบ มี ๑๘ ดวง 
(๒)สเหตุกจิต คือจิตท่ีประกอบด้วยเหตุท้ังท่ีเป็นอกุศลเหตุและกุศลเหตุ สเหตุก

จิตน้ี ท่ีเป็นเอกเหตุกจิตคือประกอบด้วยเหตุเดียวก็มี เป็นทวิเหตุกจิตคือประกอบด้วยเหตุ ๒ ก็มี และ
เป็นติเหตุกจิตคือประกอบด้วยเหตุ ๓ เหตุก็มี สเหตุจิตนี้มีทั้งหมด ๗๑ ดวง 

(๖)ฌานเภทนัย 
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ฌานเภทนัย คือการแบ่งจิตโดยถือเอาความต่างกันของจิตท่ีประกอบด้วยองค์ฌาน และ
ไม่ประกอบด้วยองค์ฌานเป็นหลักในการแบ่ง จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ เม่ือแบ่งโดยฌานเภทนัย ก็จะได้เป็น 
๒ ประเภท ดังนี้ 
 (๑)อฌานจิต  ได้แก่จิตที่ไม่ประกอบด้วยองค์ฌาน มี ๕๔ ดวง 

(๒)ฌานจติ ได้แก่จิตที่ประกอบด้วยองค์ฌาน มี ๓๕ ดวง โดยจัดเป็นโลกียฌานจิต 
๒๗ ดวง และโลกุตตรฌานจิต ๘ ดวง 

(๗)เวทนาเภทนัย 
เวทนาเภทนัย  คือการแบ่งจิตโดยถือตามความแตกต่างของเวทนา ๕ คือ สุขเวทนา การ

เสวยอารมณ์ท่ีดีทางกาย ทุกขเวทนา การเสวยอารมณ์ที่ไม่ดีทางกาย โสมนัสเวทนา การเสวยอารมณ์ท่ี
ดีทางใจ โทมนัสเวทนา การเสวยอารมณ์ที่ไม่ดีทางใจ อุเบกขาเวทนา การเสวยอารมณ์ปานกลางทาง
ใจ จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวงเม่ือแบ่งตามเวทนาเภทนัย ก็ได้ ๕ ประเภท ดังน้ี 

(๑)สุขเวทนาจิต  คือจิตที่เกิดพร้อมกับสุขเวทนา (สุขกาย) มี ๑ ดวง คือ สุขสหคต
กายวิญญาณจิต (จิตที่ ๒๔ ในกุศลวิปากจิต ๘) 

(๒)ทุขเวทนาจิต  คือจิตที่เกิดพร้อมกับทุกขเวทนา(ทุกข์กาย) มี ๑ ดวง คือ 
ทุกขสหคตกายวิญญาณจิต (จิตที่ ๑๗ ในอกุศลวิปากจิต ๗) 

(๓)โสมนัสเวทนาจิต  คือจิตที่เกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนา(สุขใจ) มี ๓๐ ดวง คือ 
โสมนัสโลภมูลจิต ๔  (คือจิตที่ ๑-๔ ในอกุศลจิต ๘) 
โสมนัสโลภมูลจิต ๑  (คือจิตที่ ๒๗ ในกุศลวิปาจิต) 
โสมนัสกามาวจรกุศลจิต ๔ คือจิตท่ี ๓๑-๓๔ ในกามาวจรกุศลจิต ๘)                   
โสมนัสกามาวจรวิปากจิต (คือจิตที่ ๓๙--๔๒ ในกามาวจรวิปากจิต ๘) 
โสมนัสกามาวจรกิริยาจิต ๔ (คือจิตที่ ๔๗-๕๐ ในกามาวจรกิริยาจิต ๘) 
รูปาวจรกุศลจิต ๔ (คือจิตที่ ๕๕-๕๘ ในรูปาวจรกุศลจิต ๕) 
รูปาวจรวิปากจิต ๔ (คือจิตที่ ๖๐-๖๓ ในรูปาวจรวิปากจิต ๕)              ฌานโสมนัส ๑๒ 
รูปาวจรกิริยาจิต ๔ (คือจิตที่ ๖๕-๖๘ ในรูปาวจรกิริยาจิต ๕) 

(๔)โทมนัสเวทนาจิต  คือจิตที่เกิดพร้อมกับโทมนัสเวทนา (ทุกข์ใจ) มี ๒ ดวง คือ  
โทสมูลจิต ๒ (คือจิตที่ ๙-๑๐) 
  

กามโสมนัส๑๘ 
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  (๘) สัมปโยคนัย 
สัมปโยคนัย คือการแบ่งจิตโดยถือตามความแตกต่างแห่งสภาพธรรมบางอย่างที่มาประกอบจิตและไม่
มาประกอบจิต จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ แบ่งตามสัมปโยคนัยน้ีได้ ๒ ประเภท คือ 

(๑)สัมปยุตจิต  คือจิตท่ีประกอบด้วยสภาพธรรมบางอย่างมีความเห็นผิดเป็นต้น 
สัมปยุตจิตมี ๕๕ ดวง แบ่งประเภทตามสภาพธรรมเป็น ๕ ประเภท คือ 

(๑)ทิฏฐิคตสัมปยุตจิต คือจิตท่ีประกอบด้วยความเห็นผิด มี ๔ ดวง คือ 
โลภมูลจิต ท่ีเป็นทิฏฐิสัมยุต ๔ ดวง (คือจิตที่ ๑, ๒, ๕, ๖ ในโลภมูลจิต ๘) 

(๒)ปฏิฆสัมปยุติจิต คือความจิตที่ประกอบด้วยความโกรธ มี ๒ ดวง คือ 
โทสมูลจิต ๒ (คือจิตที่ ๙, ๑๐ ในโทสมูลจิต ๒) 

(๓)วิจิกิจฉาสัมปยุตจิต คือจิตท่ีประกอบด้วยความสงสัย มี ๑ ดวง คือโม
หมูลจิตดวงท่ี ๑ (คือจิตดวงท่ี ๑๑ ในโมหมูลจิต ๒) 

(๔)อุทธัจจสัมปยุตจิต คือจิตท่ีประกอบด้วยความฟุ้งซ่าน มี ๑ ดวง คือโม
หมูลจิตดวงท่ี ๒ (คือจิตดวงท่ี ๑๒ ในโมหมูลจิต ๒) 

(๕)ญาณสัมปยุตจิต คือจิตที่ประกอบด้วยปัญหา มี ๔๗ ดวง คือ 
   -กามาวจรกุศลจิต ๔ ดวง (คือจิตท่ี ๓๑, ๓๒,๓๕, ๓๖ ในกามาวจร
กุศลจิต ๘) 
   -กามาวจรวิปากจิต ๔ ดวง (คือจิตท่ี ๓๙, ๔๐, ๔๓, ๔๔ ในกามาวจร
วิปากจิต ๘) 
   -กามาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง (คือจิตที่ ๔๗, ๔๘,๕๑,๕๒ ในกามาวจร
กิริยาจิต ๘) 
   -รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง (คือจิตที่ ๕๕-๕๙) 
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   -อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง (คือจิตที่ ๗๐-๘๑) 
   -โลกุตตรจิต ๘ ดวง (คือจิตที่ ๘๒-๘๙) 

(๒)วิปยุตจิต  คือจิตท่ีไม่ประกอบด้วยสภาพธรรมอย่าง มีความเห็นผิดเป็นต้น วิป
ยุตจิตนี้ มี ๒๔ ดวง โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภทดังน้ี 

(๑)ทิฏฐิวิปยุตจิต  คือจิตท่ีไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด มี ๔ ดวง คือ 
โลภมูลจิตที่เป็นทิฏฐิวปยุต ๔ (คือจิตที่ ๓,๔,๗ และ ๘ ในโลภมูลจิต ๘) 

(๒)ณานวิปยุตจิต คือจิตท่ีไม่ประกอบด้วยปัญญา มี ๑๒ ดวง คือ 
กามาวจรโสภณจิตที่เป็นญาณสัมปยุต ๑๒ ดวง (คือจิตท่ี ๓๓, ๓๔, ๓๗ ,๓๘,๔๑ ,๔๒ ,๔๕ ,๔๖, ๔๙, 
๕๐ ,๕๓ และ ๕๔ ในกามาวจรโสภณจิต ๒๔) 

(๓)วิปยุตจิต คือจิตที่ไม่ประกอบด้วยสภาพธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง มี 
๑๘ ดวง คือ อเหตุกจิต ๑๘ (คือจิตที่ ๑๓-๓๐) 

(๙) สังขารเภทนัย 
สังขารเภทนัย คือการแบ่งจิตโดยถือตามความแตกต่างของจิตท่ีเกิดได้โดยลําพัง ไม่มีการ

ชักนํา และจิตท่ีไม่อาจเกิดได้โดยลําพัง ต้องมีผู้อ่ืนชักนํา จิต ๘๙ ประเภทเม่ือแบ่งตามสังขารเภทนัยก็
จะเป็น ได้ ๒ ประเภท คือ 

(๑) อสังขาริกจิต  คือจิตที่เกิดขึ้นเอง ไม่มีการชักนํา มี ๓๗ ดวง คือ  
  อกุศลอสังขาริกจิต ๗ (คือจิตที่ ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑, และ ๑๒) 
  อเหตุกจิต  ๑๘ (คือจิตที่ ๑๓-๓๐) 

   กามาวจรโสภณอสังขาริกจิต ๑๒ (คือจิตที่ ๓๑, ๓๓, ๓๕, ๓๗ ,๓๙ ,๔๑ , ๔๓, ๔๕,  
๔๗, ๔๙, ๕๑ และ ๔๓ 

(๒)สสังขาริกจิต  คือจิตที่ไม่อาจเกิดเองโดยลําพัง ต้องมีการชักนํา มี ๕๒ ดวง คือ  
  อกุศลสสังขาริจิต ๕ ดวง (คือจิตที่ ๒,๔,๖,๘ และ ๑๐) 
  กามาวจรโสภณสสังขาริกจิต ๑๒ ดวง (คือจิตท่ี ๓๒, ๓๔, ๓๖, ๓๘, ๔๐, ๔๒, ๔๔, ๔๖, 
๔๘, ๕๐,๕๒ และ ๕๔) 
  มหัคคตจิต ๒๗ ดวง (คือจิตที่ ๕๕-๘๑) 
  โลกุตตรจิต ๘ ดวง (คือจิตที่ ๘๒-๘๙)๑๙ 

๓.๒.๙ องค์ประกอบของจิต (เจตสิก) 
องค์ประกอบของจิตเรียกว่า “เจตสิก” โดยท่ัวไปหมายถึง ธรรมท่ีประกอบกับจิต เป็น

อาการ หรือคุณสมบัติต่างๆ ของจิต เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ศรัทธา เมตตา สติปัญญา 
เป็นต้น เจตสิกมีทั้งหมด ๕๒ ดวง ซ่ึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช๒๐ อธิบายเจตสิกว่า 
เป็นธรรมะที่มีในใจของบุคคล มีความสําคัญต่อเน่ืองกับจิตเพราะเจตสิกเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างนั้น 
จิตมีดวงเดียวเปลี่ยนไปตามเจตสิก เกิดและดับไปพร้อมกัน ซ่ึงเจตสิก มีลักษณะ ๔ ประการ คือ 

                                                            
๑๙ วิชิต  มณโฑวงศ์ , พระอภิธัมัตถสังคหทีปนี จิตปรมัตถ์, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์บริษัท ส. พยุงพงศ์) 

, ๒๕๐๑, หน้า ๑๐๘. 
๒๐ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, ความเข้าใจเรื่องพระอภิธรรม, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย), ๒๕๔๒, หน้า ๓๔. 
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เอกุปฺปาท เกิดพร้อมกับจิต 
เอกนิโรธ ดับพร้อมกับจิต 
เอกาลมฺพณ มีอารมณ์เดียวกับจิต 
เอกวตฺถุก อาศัยวัตถุเดียวกับจิต 
จิตและเจตสิกท่ีอิงอาศัยกันน้ี ถ้าเปรียบจิตเป็นนํ้า เจตสิกเป็นสีแดง ผสมกันเป็นนํ้าแดง 

เม่ือผสมกันแล้วไม่สามารถแยกนํ้าออกจากสีแดงได้ฉันใด จิตและเจตสิกก็ไม่สามารถแยกออกจากกัน
เป็นอิสระได้ฉันนั้น และเม่ือว่าโดยลักษณะอีกประการหนึ่งของเจตสิกก็มีดังน้ี 

จิตฺตนิสฺสิตลกฺขณํ  มีการอาศัยจิตเกิดขึ้น เป็นลักษณะ 
อวิโยคุปฺปาทนรสํ  เกิดร่วมกับจิต เป็นกิจ 
เอกาลมฺพณปจฺจุปฏฺฐานํ  รับอารมณ์อย่างเดียวกับจิต เป็นผล 
จิตฺตุปฺปาทปทฏฺฐานํ  มีการเกิดขึ้นแห่งจิต เป็นเหตุใกล ้
เจตสิกน้ีแม้ว่าจะเป็นสิ่งปรุงแต่งจิต ให้จิตมีพฤติกรรมเป็นไปตามลักษณะของเจตสิกก็

ตาม แต่ก็ต้องถือว่าจิตเป็นใหญ่ เป็นประธาน เพราะเจตสิกเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยจิตเกิด ไม่ว่าจะเป็น
ความพอใจ ความไม่พอใจ ความรัก ความเกลียด ความสงบ หรือฟุ้งซ่าน  ล้วนเป็นคุณสมบัติของ
เจตสิกท้ังสิ้น แต่เจตสิกเกิดขึ้นเอง และแสดงพฤติกรรมเองไม่ได้ ต้องอาศัยจิตเป็นตัวแสดง
พฤติกรรมแทน 

เจตสิกเม่ือว่าโดยประเภทสามารถแบ่งออกเป็นอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง, อกุศล
เจตสิก ๑๔ ดวง, และกุศลหรือโสภณเจตสิก ๒๕ ดวง รวม ๕๒ ดวงดังน้ี 

๑. อัญญสมานาเจตสิก ท้ังหมด ๑๓ ดวง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ สัพพจิตตสาธารณ
เจตสิก ๗ ดวง และ ปกิณณกเจตสิก ๖ ดวง 

๑.๑ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง คือเจตสิกที่สามารถเกิดพร้อมกับจิตเสมอ
ไม่ว่าประเภทใด คือ 

๑. ผัสสะ คือ กระทบอารมณ์ 
๒. เวทนา คือ เสวยอารมณ์ 
๓. สัญญา คือจําอารมณ์ 
๔. เจตนา คือกระตุ้นชักชวนให้ธรรมชาติท่ีเกิดร่วมทําหน้าท่ีกับอารมณ์ 
๕. เอกัคคตา คือแน่วแน่ในอารมณ์เดียว 
๖. ชีวิตินทรีย์ คือรักษาธรรมชาติท่ีเกิดร่วม 
๗. มนสิการ คือมุ่งและนําธรรมชาติที่เกิดร่วมสู่อารมณ์ 

๑.๒ ปกิณณกเจตสิก ๖ ดวง คือเจตสิกท่ีเกิดแยกประกอบกับจิตบางประเภท บาง
ดวงเกิดกับกุศล บางดวงเกิดกับอกุศล คือ 

๘. วิตก คือนําธรรมชาติท่ีเกิดร่วมขึ้นสู่อารมณ์ ได้แก่ คิด หรือตรึก 
๙. วิจาร คือเคล้าคลึงอารมณ์ หรือตรอง 
๑๐. อธิโมกข์ คือ ตัดสิน ปักใจลงในอารมณ์ 
๑๑.วิริยะ คือ ความพากเพียรพยายาม แรงจูงใจ 
๑๒. ปิติ คือความช่ืนชม อ่ิมใจ 



๖๖ 

๑๓. ฉันทะ คือปรารถนาอารมณ์ 
๒. อกุศลเจตสิก เป็นเจตสิกฝ่ายช่ัว หยาบ บาป ไม่ดีงาม และไม่ฉลาด เม่ือประกอบกับ

จิตทําให้จิตเศร้าหมอง เร่าร้อน มีท้ังหมด ๑๔ ดวง มี ๕ กลุ่ม แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ๑) สัพพากุสลสาธารณ
เจตสิก และ ๒) ปกิณณกอกุสลเจตสิก 

๒.๑ สัพพกุสลสาธารณเจตสิก (เรียกอีกอย่างว่า โมจตุกกเจตสิก) มี ๔ ดวง คือ
อกุศลเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิตทุกดวง ประกอบกับจิตอ่ืนไม่ได้เลย 

๑๔. โมหะ คือความหลง 
๑๕. อหิริกะ คือความไม่ละอายต่อบาป 
๑๖. อโนตตัปปะ คือ ความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาป 
๑๗. อุทธัจจะ คือความฟุ้งซ่าน 

๒.๒ โลติกเจตสิก คือ อกุศลเจตสิกท่ีเลือกเกิดกับอกุศลจิตเฉพาะโลภมูลจิต
แบ่งเป็น อกุศลเจตสิกกลุ่มโลภ ๓ 

๑๘. โลภะ คือ ความอยากได้อารมณ์ 
๑๙. ทิฏฐิ คือ ความเห็นผิด 
๒๐. มานะ คือ ความถือตัว 

๒.๓ โทจตุกเจตสิก คืออกุศลเจตสิกกลุ่มโทสะ มี ๔ ดวง 
๒๑. โทสะ คือ ความคิดประทุษร้าย 
๒๒. อิสสา คือ ความริษยา 
๒๓. มัจฉริยะ คือ ความตระหน่ี 
๒๔. กุกกุจจะ คือ ความเดือดร้อนใจ 

๒.๔ ถีทุกะ คือ อกุศลเจตสิกกลุ่มหดหู่ มี ๒ ดวง 
๒๕. ถีนะ คือ ความหดหู่ 
๒๖. มิทธะ คือ ความง่วงเหงา ถดถอย 

๒.๕ วิจิกิจฉาเจตสิก คือ อกุศลเจตสิกดวงสุดท้าย ท่ีมีธรรมชาติสงสัย 
๒๗. วิจิกิจฉา คือ ความคลางแคลง สงสัย 

๓. โสภณเจตสิก หรือกลุ่มกุศล เป็นเจตสิกฝ่ายดีงาม ประกอบกับจิตแล้วทําให้จิตผ่องใส 
สงบ ต้ังอยู่ในความดี มี๒๕ ดวง มี ๔ กลุ่ม 

๓.๑ โสภณสาธารณเจตสิก เป็นกลุ่มคุณธรรมพ้ืนฐานท่ัวไป ๑๙ ดวง เกื้อกูล ชัก
จูงส่งเสริม 

๒๘. สัทธา คือ ความเช่ือ 
๒๙. สติ คือ ความสํานึกพร้อมอยู่ 
๓๐. หิริ คือ ความละอายต่อบาป 
๓๑. โอตตัปปะ คือ ความสะดุ้งกลัวต่อบาป 
๓๒. อโลภะ คือ ความไม่อยากได้อารมณ์ 
๓๓. อโทสะ คือ ความไม่คิดประทุษร้าย 
๓๔. ตัตตรมัชฌัตตตา คือ ความเท่ียงตรง 



๖๗ 

๓๕. กายปัสสัทธิ คือ ความสงบแห่งกองเจตสิก 
๓๖. จิตตปัสสัทธิ คือ ความสงบแห่งจิต 
๓๗. กายลหุตา คือ ความเบาแห่งเจตสิก 
๓๘. จิตตลหุตา คือ ความเบาแห่งจิต 
๓๙. กายมุทุตา คือ ความนุ่มนวลแห่งกองเจตสิก 
๔๐. จิตตมุทุตา คือ ความนุ่มนวลแห่งจิต 
๔๑. กายกัมมัญญตา คือ ความควรแก่การงานแห่งกองเจตสิก 
๔๒. จิตตกัมมัญญตา คือ ความควรแห่งการงานแห่งจิต 
๔๓. กายปาคุญญตา คือ ความคล่องแคล่วแห่งกองเจตสิก 
๔๔. จิตตปาคุญญตา คือ ความคล่องแคล่วแห่งกองจิต 
๔๕. กายุชุกตา คือ ความซ่ือตรงแห่งกองเจตสิก 
๔๖. จิตตุชุกตา คือ ความซ่ือตรงแห่งจิต 

๓.๒ วิรตีเจตสิก หรือกลุ่มพ้ืนฐานปฏิบัติ เป็นเจตสิกที่งดเว้นจากการทําบาป มี ๓ 
ดวง เป็นกุศลเจตสิกที่รองรับการปฏิบัติดีในชีวิตประจําวัน 

๔๗. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ 
๔๘. สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําชอบ 
๔๙. สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ 

๓.๓ อัปปมัญญาเจตสิก หรือ กลุ่มความสัมพันธ์ดีงาม มี ๒ ดวง คือ เจตสิกที่
กําหนดสภาวะอันไร้ขอบเขต 

๕๐. กรุณา คือ ความสงสารสัตว์ผู้มีทุกข์ 
๕๑. มุทิตา คือ ความยินดีต่อสัตว์ผู้ได้สุข 

๓.๔ ปัญญินทรีย์เจตสิก เป็นกลุ่มปัญญา ท่ีตามรู้เรื่องตามความเป็นจริงมีดวง
เดียว 

๕๒. ปัญญินทรีย์ หรืออโมหะ ความรู้เข้าใจ ไม่หลง เป็นธรรมชาติตรงข้าม
กับโมหะหรืออวิชชา 

จากการกล่าวมาเราจะพบว่านอกจากจํานวนของจิตท่ีได้กล่าวมาแล้วซ่ึงจะดูว่ามีจํานวน
รายละเอียดที่มากแล้ว เม่ือกล่าวมาถึงเจตสิกก็จะพบว่าจํานวนเจตสิกหรือองค์ประกอบท่ีเกิดดับพร้อม
กับจิตก็ยังมีจํานวนมากเกือบเท่า ๆ กับจํานวนของจิตด้วย โดยจํานวนของเจตสิกน้ันเราสามารถที่จะ
พิจารณาได้จากแผนภาพดังน้ี 



๖๘ 

 
 

ภาพ ง  แสดงจํานวนของเจตสิกท่ีจัดแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ 
 



๖๙ 

๓.๒.๑๐  กระบวนการทํางานของจิต  
ดังได้กล่าวมาแล้วว่าจิตมีธรรมชาติรับอารมณ์ทางทวารท้ัง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ

ใจ) ซ่ึงเม่ือจิตรับอารมณ์เข้ามาแต่ละครั้งก็จะมีระบบการทํางานภายในเพ่ือท่ีจะแปรสภาพอารมณ์และ
ส่งผลจากระบบการทํางานออกไปข้างนอกซ่ึงก็ได้แก่บรรดาพฤติกรรมที่มนุษย์และสัตว์ได้แสดงออกมา
ต่าง ๆ กัน กล่าวได้ว่าระบบการทํางานของจิตนั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งจนบางคราวก็ยากที่
จะทําความเข้าใจได้ง่าย ๆ  อย่างไรก็ตามก็ได้มีผู้คิดรูปแบบของระบบการทํางานของจติออกมา
เพ่ือที่จะทําให้เกิดความเข้าใจถึงระบบการทํางานของจิตได้ง่ายขึ้น โดยรูปแบบดังกล่าวถอืว่าเป็นของ
แนวคิดทางอภธิรรมของฝ่ายเถรวาท การทํางานของจิตแต่ละครั้งจะมีรูปแบบการทํางานดังปรากฏใน
แผนภาพน้ีคือ 
                                                              วิถีจิต 
                                                             ชวนจิต 
 
   ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑

๐ 
๑
๑ 

๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗    

๑ ๒ ๓               ๑ ๒ ๓ 
 ภวังคจิต              ภวังคจิต  

ภาพ จ. แสดงกระบวนการทํางานของจิต 
จากภาพ จะพบว่า  กระบวนการทํางานของจิตที่รับรู้อารมณ์ในแต่ละครั้งจะมีลักษณะ

หรือขั้นตอนกระบวนการเกิดดับของจิตอยู่  ๑๗  ขณะ  ในภาพ รูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปนั้นหมายถึงหนึ่ง
ขณะจิต ช่วงการรับรู้หน่ึงจะมีอยู่  ๑๗  ขณะจิตโดย ๓ ขณะแรกเป็นภวังคจิตซ่ึงอยู่นอกวิถีจิต นอกนั้น
เป็นขณะจิตที่ขึ้นรับอารมณ์หรือวิถีจิตมี ๑๔ ขณะแต่ละขณะจิตมีความหมายดังน้ี 

ขณะจิตที่  ๑.   ภวังคจิตเก่า  (อดีตภวังค์) เป็นขณะจิตที่ยึดหน่วงอารมณ์เก่าลงสู่ภวังค์ 
ขณะจิตท่ี  ๒.  ภวังค์ไหว  (ภวังคจลนะ)  จิตเริ่มรับอารมณ์ใหม่เกิดหว่ันไหวเพราะแรง

กระทบ ของอารมณ์ใหม่ 
ขณะจิตท่ี  ๓.   ตัดกระแสภวังค์  (ภวังคุปัจเฉทะ)  ได้รับอิทธิพลของอารมณ์ใหม่เต็มท่ี

ภวังคจิตจึงสิ้นสุดลง 
ขณะจิตท่ี  ๔.     จิตเริ่มขึ้นสู่วิถีเพ่ือรับอารมณ์ทางใดทางหน่ึงใน  ๕  ทาง เช่น ทางตา 

ทางหู เป็นต้น (ปัญจทวาราวัชชนะ) 
ขณะจิตท่ี   ๕.  จิตเริ่มรับอารมณ์ใหม่ปรากฏเป็นความรู้แจ้งอารมณ์หรือวิญญาณ เช่น 

จักขุวิญญาณ  
ขณะจิตที่   ๖.    รับอารมณ์ใหม่เต็มท่ี  (สัมปฏิจฉันนะ)              
ขณะจิตที่   ๗.    พิจารณาอารมณ์ว่าเป็นกุศลหรืออกุศล เป็นต้น   (สันตีรณะ)        
ขณะจิตท่ี  ๘. ตัดสินอารมณ์ ว่าเป็นกุศลหรืออกุศล เป็นต้นได้แล้วเพ่ือจะเสวยอารมณ์

นั้นต่อไป(โวฏฐัพพนะ) 
ขณะจิตที่  ๙-๑๕  พินิจอารมณ์ (ชวนะ) หรือเสพอารมณ์ 



๗๐ 

ขณะจิตที่  ๑๖-๑๗ จิตยึดหน่วงอารมณ์ที่ พิ นิจต่อจากชวนะก่อนตกลงสู่ภวังค์ 
(ตทาลัมพณะ)๒๑ 

จะเห็นว่า กระบวนการทํางานของจิตเม่ือครบ ๑๗ ขณะแล้วก็จะตกลงสู่ภวังค์เป็นอัน
สิ้นสุดและอายุของอารมณ์น้ันก็สิ้นสุดลงไปด้วยจนกว่าจะมีอารมณ์ใหม่มากระทบอีกหรืออาจจะเป็น
อารมณ์เดิมเกิดขึ้นมาอีกครั้งหน่ึงก็ได้ กระบวนการทํางานของจิตก็จะดําเนินไปเป็นวัฏจักรและเป็นสิ่ง
ท่ีเกิดขึ้นและดําเนินไปอย่างรวดเร็วมากจนไม่อาจจะนับได้ว่าขณะที่เราคิดอยู่น้ันกระบวนการทํางาน
ของจิตได้ดําเนินไปถึงขั้นตอนใดบ้าง 

อน่ึง ในกระบวนการทํางานของจิตน้ันไม่ได้หมายความว่ากระบวนการหรือขั้นตอนต่าง 
ๆ จะเกิดขึ้นครบท้ัง ๑๗ ขณะเสมอไปเพราะในบางขณะจิตก็มีกระบวนการทํางานท่ีไม่ครบ เช่น 
บางครั้งอาจเหลือแค่ ๘ ขณะหรือ ๑๑ ขณะ เป็นต้น ซ่ึงก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่มนุษย์และสัตว์จะรับเข้า
มาหรืออยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงซ่ึงก็จะมีผลต่อการทํางานของจิต เช่นในขณะเกิด(ปฎิสนธิ )กับขณะ
ตาย(คือจุติ) กระบวนการทํางานของจิตย่อมแตกต่างกัน แต่ที่นํามาแสดงในภาพน้ีก็เพ่ือที่จะให้เข้าใจ
ถึงภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการทํางานของจิตตามปกติซ่ึงจะมีมาตรฐานอยู่ท่ี ๑๗ ขณะ 

๓.๒.๑๑ ความสําคัญของจิตในทัศนะของพุทธศาสนา 
แม้พุทธศาสนาจะเห็นว่ากายกับจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่กายกับจิตก็จัดว่าเป็นสิ่งที่มี

ความสัมพันธ์กัน อาศัยกันและกันอย่างท่ีจะจัดแยกออกจากกันไม่ได้ ดังข้อความในวิสุทธิมรรคท่ีว่า 
“รูปและนาม (กายและจิต) เป็นของคู่กัน ท้ังคู่อาศัยกันและกัน เม่ืออย่างหนึ่งแตกสลาย ก็แตกสลาย
ท้ังคู่ตามปัจจัย ” (มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖ข: ๑๙) โดยทั้งจิตและกายก็ต่างทําหน้าท่ีอย่างสอด
ประสานกัน คือ หน้าท่ีของกาย ได้ แก่ การทําหน้าท่ีเช่ือมต่อหรือเป็นทางในการรับรู้โลกภายนอกผ่าน
ทางอายตนะ และทําหน้าที่แสดงพฤติกรรมหรือการกระทําต่อโลกภายนอก แต่อย่างไรก็ตาม พุทธ
ศาสนาถือว่า กายน้ันเป็นเพียงตัวเช่ือมต่อหรือเป็นทางให้จิตรับรู้ กายจึงไม่ได้เป็นสิ่งท่ีรู้ แต่สิ่งที่รู้คือ 
จิต จิตเป็นตัวรับรู้ ดังน้ัน ถ้ามองในแง่น้ี กายก็เป็นเพียงเครื่องมือของจิตในการรับรู้อารมณ์ อารมณ์คือ
สิ่งที่ยึดเหน่ียวจิตหรือสิ่งที่ถูกรับรู้ อารมณ์ของจิตหรือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตน้ันก็คืออารมณ์ ๖ หรือ
อายตนะภายนอก ๖ อันได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ(สิ่งต้องกาย) และธรรมารมณ์ (เรื่องในใจ) 
นั่นเอง  ดังน้ัน จิตจึงมีความสําคัญมาก ทั้งน้ีก็เพราะจิตเป็นมูลบท หรือเป็นแกนกลางที่สําคัญของคํา
สอนทั้งหมด จะเห็นได้ว่าคําสอนเร่ืองต่างๆ เช่น คําสอนเก่ียวกับความทุกข์หรือความสุขก็ตาม กุศล
หรืออกุศลก็ตาม หรือที่เป็นฝักฝ่ายโลกียะ และโลกุตระเป็นต้นก็ตาม เม่ือวิเคราะห์ถึงท่ีสุดแล้ว ท้ังหมด
ล้วนมีจิตเป็นแกนกลางหรือเป็นตัวกลางที่เป็นหลักยืนให้แก่ธรรมเหล่าน้ันทั้งสิ้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
สภาพธรรมท่ีเป็นกุศลหรืออกุศล บุญหรือบาป เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จิต ถ้าไม่มีจิตเป็นฐานให้แล้ว ถ้าไม่มี
จิตเป็นฐานให้แล้ว สภาพธรรมเหล่าน้ันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยดังน้ัน จิตหรือใจน้ีจึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่าง
ย่ิง ดังข้อความที่ปรากฏต่างๆ ซ่ึงยกมาเป็นตัวอย่างพอสังเขป คือ 

๓.๒.๑๑.๑ ความสําคัญของจิตในพระไตรปิฎก   จากการศึกษามาท้ังหมดเราจะพบว่า
พระพุทธศาสนาได้ระบุว่าจิตมีความสําคัญไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฏก ดังปรากฏในหลักฐานหลายแห่งว่า 

“ธรรมท้ังหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว 
                                                            

๒๑ สุนทร ณ รังษี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งท่ี ๒. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) , ๒๕๔๓, หน้า ๒๖๔. 



๗๑ 

กล่าวอยู่ก็ดี ทําอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมเป็นไปตามเขา… ”๒๒  
“ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อกุศลธรรมที่เป็นไปในส่วนอกุศล ท่ีเป็นไปในฝักฝ่ายอกุศลท้ังหมด 
มีใจเป็นหัวหน้า ใจเกิดก่อนธรรมเหล่าน้ัน อกุศลธรรมเกิดขึ้นทีหลัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
กุศลธรรม 
ท่ีเป็นไปในส่วนกุศล ท่ีเป็นไปในฝักฝ่ายกุศลท้ังหมด มีใจเป็นหัวหน้า ใจเกิดก่อนธรรม
เหล่านั้น 
กุศลธรรมเกิดขึ้นทีหลงั ” ๒๓ 
“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลายจะเศร้าหมอง เพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์ท้ังหลายจะ
บริสุทธ์ิ เพราะจิตผ่องแผ้ว ” ๒๔ 
“ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนห้วงนํ้าขุ่นมัวเป็นตม บุรุษผูมี้จักษุยืนอยู่บนฝั่ง ไม่พึงเห็น
หอยโข่งและหอยกาบบ้าง ก้อนกรวดและกระเบ้ืองถ้วยบ้าง ฝูงปลาบ้าง ซ่ึงเท่ียวไปบ้าง
ต้ังอยู่บ้าง ในห้วงน้ําน้ัน ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะน้ําขุ่น ฉันใดภิกษุก็ฉนัน้ันเหมือนกัน 
จักรู้ประโยชนต์นบ้าง จักรู้ประโยชน์ผู้อ่ืนบ้าง จักรู้ประโยชน์ท้ังสองบ้าง จักกระทําให้
แจ้งซ่ึงคุณวิเศษ คือ อุตตริมนุสสธรรม อันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐ อย่าง
สามารถ ได้ด้วยจิตที่ขุ่นมัว ข้อน้ีไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตขุ่น
มัว.” ๒๕ 
“ โลกอันจิตย่อมนําไป อันจิตย่อมเสือกใสไป โลกทัง้หมดเป็นไปตามอํานาจของธรรม
อันหน่ึง คือ จติ ” ๒๖ 
จากพระพุทธที่ได้ยกมากล่าวน้ันจะพบว่าจิตมีความสําคัญมาก และดูเหมือนว่าจิตจะเป็น

องค์ประกอบท่ีสําคัญของชีวิต โลกและจักรวาลท้ังมวล ท้ังน้ีเน่ืองมาจากจิตนั้นเป็นผู้นําหรือก่อให้เกิด
การกระทํากรรมต่างๆทั้งดีและชั่วอันเป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฎฎสงสารสืบมา  

๓.๒.๑๑.๒  ความสําคัญของจิตในทัศนะของนักวิชาการไทย   อย่างไรก็ตามข้อความ
ยืนยันว่าจิตมีความสําคัญนั้นไม่ได้มีเฉพาะในคัมภีร์เท่าน้ัน บรรดานักปราชญ์ชาวพุทธในสังคมไทย
ปัจจุบันก็ได้เน้นย้ําเป็นคํารับรองหลักฐานในคัมภีร์ว่าจิตน้ันมีความสําคัญดังปรากฏในหลักฐานท่ีท่าน
ได้แสดงไว้ดังนี้ 

(๑) พร รัตนสุวรรณ ในทัศนะของท่านอาจารย์พร รัตนสุวรรณท่านได้กล่าวถึง
ความสําคัญของจิตเอาไว้ว่า “ ร่างกายกับจิตใจมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เหมือนต้นไม้กับดิน ดิน
ดีต้นไม้งามดินไม่ดีต้นไม้ไม่งาม…ถา้หากความสุขใจมันต้องขึ้นอยู่กับความสบายกาย ความสมบูรณ์ทาง
วัตถุน่ันก็คือทางที่จะทําให้จิตใจมีความอ่อนแอ และไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ เพราะความจริงจิตใจของ
คนเราน้ัน ถ้าต้ังใจรักษาไม่ให้มีความทุกข์ใดๆ เกิดขึ้น เป็นสิ่งท่ีได้โดยไม่ต้องอาศัยวัตถุหมายความว่า 
แม้ร่างกายจะเจ็บป่วย จะมีความยากจนมีความลําบากในความเป็นอยู่ หรือเกิดภัยอันตรายใดๆ แก่

                                                            
๒๒ ขุ.ธ.(ไทย)๔๐/๑๑/๑. 
๒๓ องฺ. เอก.(ไทย)๓๒/ ๕๗-๕๘/๑๐๗. 
๒๔ สํ.ข.(ไทย)๒๗/๒๕๙/๓๔๓. 
๒๕ อํ.เอก.(ไทย)๓๒/๔๖/๙๔. 
๒๖ สํ.ส.(ไทย)๒๔/๑๘๑/๒๘๖. 



๗๒ 

ร่างกายแก่ทรัพย์สมบัติ สําหรับผู้ฝึกจิตเอาไว้ดีแล้ว เหตุการณ์เหล่าน้ันจะไม่สามารถก่อให้เกิดความ
ทุกข์ได้เลย… ” ๒๗ และอีกแห่งหนึ่งว่า “…ความทุกข์ในทางจิตใจน้ี เป็นยาพิษท่ีทําให้ระบบประสาท
เกิดความพิการไปทีละน้อยๆ จนกระท่ังกลายเป็นโรคประสาท…ความทุกข์ในทางจิตใจ คือ ยาพิษท่ีทํา
การฆ่ามนุษยชาติไปทีละน้อย ๆ แต่เราส่วนมากยังไม่รู้สึกถึงภัยอันนี้กันเลย…”๒๘   

(๒) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ท่านได้
แสดงความเห็นเก่ียวกับประเด็นความสําคัญของจิตในทางพระพุทธศาสนาไว้ว่า “…ใจสําคัญท่ีสุด 
ความสุขความทุกข์ของทุกคนเกิดขึ้นจากใจ ใจดีทําให้เกิดสุข ใจไม่ดีทําให้เกิดทุกข์…” ๒๙  และว่า 
“บุคคลท่ีมีใจร้าย คือ บุคคลผู้มากด้วยกิเลส บุคคลผู้มีใจผ่องใสคือบุคคลผู้ไกลกิเลส หรือมีกิเลสเบา
บาง …บุคคลผู้มากด้วยกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง จะคิด จะพูด จะทําอะไร ย่อมเป็น
เหตุให้ตนเองเป็นทุกข์ ส่วนบุคคลผู้ไกลกิเลส หรือมีกิเลสเบาบาง คือ ไม่มีความโลภ ความโกรธ ความ
หลง หรือ มีเพียงบางเบา จะคิด จะพูด จะทําอะไร ย่อมเป็นเหตุให้ตนเองเป็นสุข” ๓๐    

(๓)สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) ท่านได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ความสําคัญของจิตเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า “…สิ่งสําคัญท่ีสุดของตัวเราคือใจ เม่ือบํารุงร่างกายให้มี
อนามัยแล้ว ต้องบํารุงใจให้มีอนามัยด้วย เพราะร่างกายสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยแล้ว แต่ใจมีโรค
เบียดเบียนให้เดือดร้อน ก็จะอยู่ไม่เป็นสุขสําราญ…” ๓๑  หรือว่า “…โรคใจก็เช่นกัน ย่อมมีพิษร้าย
กาจ…เพราะว่าจิตใจเป็นมูลฐานของชีวิต เม่ือจิตใจของเรามีโรคต้องเดือนร้อน กระวนกระวายไม่เป็น
สุขแล้ว อวัยวะร่างกายท้ังหลายก็ต้องพลอยเกิดอันตรายให้เดือดร้อนไปตามๆ กัน เป็นอันทอนกําลัง
กาย กาํลังใจ และกําลังความคิดให้เสื่อมถอยลงทุกวัน”๓๒  

(๔) ท่านพุทธทาส ท่านได้กล่าวว่า“…การศึกษาของเรามันเรียนแต่หนังสือ กับ
เรียนวิชาชีพ ไม่ได้เรียนเรื่องชีวิตจิตใจไม่ได้เรียนเรื่องว่าจะเป็นมนุษย์อย่างไร จึงจะได้สิ่งที่ดีท่ีสุดท่ี
มนุษย์ควรจะรับ ดังน้ันให้เรียนมาปริญญายาวเป็นหาง มันก็ไม่รู้เรื่องน้ี คือ ไม่รู้เรื่องชีวิต …มันก็หยุด
อยู่แค่ว่า ทําอาชีพได้ดีมีเงินมาก แล้วก็เป็นสุขสนุกสนานเอร็ดอร่อยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน 
ทางกาย…เม่ือยังไม่มีความรู้ทางจิตใจ ก็ต้องเป็นทาสของกิเลส ของกามารมณ์ทางเพศ แล้วก็เป็นเหตุ
ให้ทําผิด ต่อไปอีกหลายขั้นตอน” ๓๓ 

(๕) พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ท่านได้กล่าวถึงจิตว่ามีความสคัญ
ต่อการพัฒนาชีวิตมนุษย์ว่า“…ถ้าเรามีจิตใจไม่ถูกปรุงแต่ง ก็เรียกว่าเรามีจิตเป็นพุทธะข้ึนมา เป็นผู้รู้
                                                            

๒๗ พร รัตนสุวรรณ. คู่มือการฝึกอานาปานสติสมาธิ. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ), ๒๕๓๗, 
หน้า ๓๘-๔๑. 

๒๘ พร รัตนสุวรรณ. สุขภาพทางจิต. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ.๒๕๓๗) หน้า ๘๘. 
๒๙ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. ความสุขหาได้ไม่ยาก.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์), ๒๕๓๓, หน้า ๑๕. 
๓๐ อ้างแล้ว, สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. ความสุขหาได้ไม่ยาก

,หน้า ๑๔. 
๓๑ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), พิมพ์พจน์, (กรุงเทพมหานคร: วัดพระศรีมหาธาตุ

วรมหาวิหาร), ๒๕๔๐, หน้า ๑๒๕. 
๓๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๗. 
๓๓ พุทธทาส, พื้นฐานของชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ธรรมสภา), ๒๕๔๒, หน้า ๑๕๗-๑๕๘. 



๗๓ 

ขึ้นมาทันที รู้อะไรถูกต้องขึ้นมาแล้ว ก็เป็นตัวเองอย่างแท้จริง…ไม่ถูกฉาบด้วยกิเลส เรียกว่าไม่ถูกปรุง
แต่ง…”๓๔ หรือว่า  “…คนเรามีแต่ร่างกายแล้วจะเป็นอยู่ได้เม่ือไหร่? เราต้องมีใจด้วย เราจึงพูดว่ากาย
กับใจรูปกับนาม รูปก็คือร่างกาย นามก็คือเรื่องใจ มันมี ๒ เรื่อง ๒ อย่าง ถ้า ๒ อย่างน้ีอยู่ด้วยกันอย่าง
ถูกต้อง ชีวิตก็ดีขึ้น แต่ถ้า ๒ อย่างน้ีอยู่ด้วยกันอย่างไม่ถูกต้อง ชีวิตก็ไม่ดีขึ้น คือ มีแต่ร่างกาย แต่ไม่มี
ใจ ใจที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนกับไม่มีชีวิตชีวา เป็นอะไรท่ีเขาเรียกว่าเป็นศพเดินได้ แล้วก็ไม่เดินเปล่านะ 
เดินไปสร้างปัญหาในสังคม ไปเท่ียวฉกชิงว่ิงราว ล้วงกระเป๋า อะไรของเขาไปตามเรื่องตามราว มัน
สร้างปัญหา”๓๕  

(๖)พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) สําหรับพระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านได้
แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความสําคัญของจิตไว้ว่า “…ชีวิตของคนเราน้ัน ประกอบด้วยกายกับใจ 
มีสองส่วนเท่าน้ัน กายกับใจรวมกันเข้าเป็นชีวิตของเรา กายก็ตาม ใจก็ตาม จะต้องให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
ต้องรักษาไว้ให้มีสุขภาพดีจึงจะมีความสุข ชีวิตจึงจะดําเนินไปโดยราบรื่น…เม่ือร่างกายไม่สบาย จิตใจก็
พลอยไม่สบายไปด้วยในทางกลับกัน เม่ือจิตใจไม่สบายมีความทุกข์ มีความหวาดระแวง มีความกลัว มี
คามกังวลใจ มีห่วงหน้าพะวงหลังต่างๆ มีความไม่สมปรารถนา ผิดหวัง ท้อแท้ใจต่างๆ ก็ทําให้แสดง
ออกมาทางร่างกาย เช่นว่าหน้าตาไม่สดช่ืน ผิวพรรณไม่ผ่องใส ย้ิมแย้มไม่ออก ตลอดจนกระทั่งว่าเบ่ือ
อาหารเป็นต้น ไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกําลัง…การรักษาใจนั้นเป็นเรื่องสําคัญ ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยน้ี กายเป็น
หน้าท่ีของแพทย์…แต่ใจนั้นเป็นของเราเอง ต้องรักษาใจตนเอง…จริงอยู่ก็เป็นธรรมดาที่ว่าทุกขเวทนา 
ความเจ็บปวดต่างๆ ความอ่อนแรงอ่อนกําลังของร่างกายน้ัน ย่อมมีผลต่อจิตใจ แต่ถ้ารักษาใจไว้ให้ดี
แล้ว ความเจ็บปวดน้ันก็มีแต่น้อย พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เสมอว่า ให้รักษาใจของตนเอง…เพราะว่าชีวิต
ของคนเราน้ันก็เป็นดังที่ได้กล่าวว่า มีกายกับใจสองอย่าง โบราณกล่าวไว้ว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว 
กายน้ันรับใช้ใจ ใจเป็นแกนของชีวิต ถ้ารักษาใจไว้ได้แล้ว ก็นับว่าเป็นการรักษาส่วนประเสริฐของชีวิต
ไว้”๓๖  

ความสําคัญของจิตมีมากอย่างไร เราอาจเห็นได้จากประสบการณ์ธรรมดาใน
ชีวิตประจําวันของเรา เช่น ร่างกายใดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของคนหรือสัตว์ ถ้าปราศจากจิตหรือมีจิต
แยกออกไปแล้ว ร่างกายน้ันก็ไม่ผิดอะไรกับก้อนหินหรือท่อนไม้ เป็นร่างกายท่ีไร้ชีวิต และไม่อาจดํารง
อยู่ในสภาพของสิ่งมีชีวิตได้ต่อไป ต้องเปื่อยเน่าผุพังไปในเวลาอันรวดเร็ว แต่ถ้ายังเป็นร่างกายท่ียังมีจิต
ประกอบอยู่ ร่างกายนั้นก็ปรากฏเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างตัวเราเวลาน้ี ไม่เป่ือยเน่าผุพังไปในเวลาอันรวดเร็ว 
เม่ือได้อาศัยเหตุปัจจัยเหมาะสมคํ้าจุนสนับสนุนร่างกายซ่ึงปรากฏเป็นสิ่งมีชีวิตน้ันก็อาจดํารงอยู่ได้โดย
ไม่เป่ือยเน่านับเวลาเป็นเดือนเป็นปีหรือเป็นสิบๆ ปี สภาพดังกล่าวมานี้เป็นสิ่งที่เราอาจพิจารณาเห็นได้
จากปรากฏการณ์และประสบการณ์ในชีวิตประจําวันตามปกติท่ัวไป๓๗  

๓.๒.๑๒ ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต 

                                                            
๓๔ พระธรรมโกศาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ), ความสงบ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ธรรมสภา.

ม.ป.ป.) หน้า ๘๕. 
๓๕ อ้างแล้ว, พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ). ความสงบ, หน้า ๑๖๒. 
๓๖ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). รักษาใจยามป่วยไข้. (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมมิก จํากัด), 

๒๕๓๗, หน้า ๒-๗. 
๓๗ อ้างแล้ว, สุนทร ณ รังสี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก, หน้า ๒๖๐. 



๗๔ 

นับว่าเป็นประเด็นท่ีมีการถกเถียงกันมากอีกประเด็นหน่ึงท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างกายกับจิต เนื่องจากพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาท่ียอมรับว่ากายกับจิตน้ันเป็นเหตุปัจจัยแก่
กันในการทําหน้าท่ี แต่แม้ว่าจะเป็นเช่นก็ตามก็ปรากฏว่ามีหลักฐานช้ันต้นคือคัมภีร์พระไตรปิฏกได้ระบุ
ในลักษณะที่โน้มเอียงไปในทางที่เข้าใจว่าจิตน้ันมีค่ามากกว่ากาย ดังปรากฏในพระพุทธพจน์ว่า “เหล่า
ชนรู้จักสํารวมจิตท่ีไม่มีรูปร่าง มีซองหทัยเป็นท่ีอยู่อาศัย ดวงเดียวเท่ียวไปไกลก็จะพ้นจากบ่วงมาร
ได้”๓๘ หมายความว่า จิตคือธรรมชาติไปท่ีไกล ไปด้วยการคิด เท่ียวไปดวงเดียวคือการท่ีจิตคิดได้ทีละ
อย่างแต่มีการเกิดขึ้นต่อเน่ืองกันเร็วมากจนเราเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ใน
ร่างกายนี้ แสดงว่าจิตไม่ได้เป็นตัวการอิสระท่ีอยู่ภายนอกร่างกาย และคอยบังคับบัญชาร่างกาย แต่
เป็นธรรมชาติ ท่ีเน่ืองด้วยร่างกาย คืออาศัยร่างกายจึงมีจิต ซ่ึงตรงกับวิญญาณในขันธ์ ๕ตามหลัก
พระพุทธศาสนาสอนว่า ชีวิตประกอบข้ึนจากส่วนสําคัญ ๕ ส่วน อันเรียกว่า ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณ หรือว่าโดยย่อ มีสองส่วนคือ รูปธรรมและนามธรรมหรือรูปขันธ์และนาม
ขันธ์ ขันธ์ ๕ นี้ เป็นกระบวนการที่ดําเนินไปตามกฎแห่งปฎิจจสมุปบาท คือมีอยู่ในรูปกระแสแห่ง
ปัจจัยต่างๆ ท่ีสัมพันธ์เน่ืองอาศัยสืบต่อกัน ไม่มีส่วนใดในกระแสท่ีอยู่ได้มีแต่การเกิดขึ้นแล้วสลายไป 
พร้อมกับท่ีเป็นปัจจัยให้มีการเกิดขึ้นแล้วสลายตัวต่อๆ ไปอีก ดังพุทธพจน์ท่ีว่า 

เม่ือสิงน้ีมีอยู่ สิ่งน้ีนี้ย่อมมี 
เพราะส่ิงน้ีน้ี สิ่งนี้น้ีจึงบังเกิดขึ้น 
เม่ือปัจจัยนี้ไม่มีอยู่ ผลน้ีย่อมไม่มี 
เพราะการดับแห่งปัจจัยน้ี ผลน้ีจึงดับ๓๙ 

พุทธธรรมแยกแยะชีวิต พร้อมท้ังองคาพยพท้ังหมดท่ีบัญญัติเรียกว่า “สัตว์” “บุคคล” 
ฯลฯออกเป็นส่วนต่างๆ ๕ ประเภท หรือ ๕ หมวด เรียกทางธรรมว่า เบญจขันธ์ คือ 

๑. รูป (Corporeality) ได้แก่ ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด ร่างกาย และพฤติกรรม
ท้ังหมดของร่างกาย หรือสสาร และพลังงานฝ่ายวัตถุ พร้อมท้ังคุณสมบัติและพฤติการณ์ต่างๆของ
สสารพลังงานเท่าน้ัน 

๒. เวทนา (Feeling หรือ Sensation) ได้แก่ความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉยๆ ซ่ึงเกิดจาก
ผัสสะทางประสาทท้ัง ๕ และทางใจ 

๓. สัญญา (Perception) ได้แก่ ความกําหนดได้ หรือ หมายรู้ คือ กําหนดรู้อาการ
เครื่องหมายต่างๆ อันเป็นเหตุให้จําอารมณ์น้ันได้ (อารมณ์ในท่ีน้ีหมายถึงสิ่งที่ถูกรับรู้โดยอาศัยทวารทั้ง 
๖ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ และธรรมารณ์) 

๔. สังขาร (Mental Formation หรือ Volitional Activities) ได้แก่ องค์ประกอบหรือ
คุณสมบัติต่างๆ ของจิตมีเจตนาเป็นตัวนํา ซ่ึงแต่งจิตให้ดีหรือช่ัว หรือ เป็นกลางๆ ปรุงแปรการตริตรึก
นึกคิดในใจ และการแสดงออกทางกายวาจา ให้เป็นไปต่างๆ เป็นท่ีมาของกรรม เช่น ศรัทธาสติ 
หิริโอตตัปปะ เมตตา มุทิตา อุเบกขา ปัญญา โมหะ โลภะ โทสะ มานะ ทิฐิ เป็นต้น เรียกรวมอย่าง
ง่ายๆ ว่า เครื่องปรุงของความจิต เครื่องปรุงของความคิด หรือ เครื่องปรุงของกรรม 

                                                            
๓๘ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๗/๒๕. 
๓๙ สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๑-๒๒/๓๕-๓๖. 



๗๕ 

๕. วิญญาณ (Consciousness) ได้แก่ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาทท้ัง ๕ และทางใจ 
คือการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้สัมผัสทางกาย และการรู้อารมณ์ทางใจ๔๐  

จะเห็นได้ว่าท้ังกาย และจิตหรือใจน้ีต่างอิงอาศัยกันและกัน และเกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่
ออกขันธ์ท้ัง ๕ น้ัน ต่างเก่ียวโยง อาศัยซ่ึงกันและกัน โดยรูปขันธ์เป็นส่วน กาย และนามขันธ์ท้ัง ๔ เป็น
ส่วนใจ มีท้ังกาย และใจ จึงจะเป็นชีวิต กายกับใจ ทําหน้าท่ีเป็นปรกติ และประสานสอดคล้องกัน ชีวิต
จะดํารงอยู่ได้ด้วยดี เช่น กิจกรรมของใจ ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับโลกซ่ึงเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยอารมณ์ 
คือ รูป เสียง กลิ่นรส และสิ่งต้องกาย ผ่านเข้ามาทาง ตา หู จมูก ลิ้นและกาย อารมณ์ทั้ง ๕ ก็ดี ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ดี ต่างก็เป็นรูปธรรมอยู่ในรูปขันธ์ คือ เป็นฝ่ายกาย๔๑  และจากการศึกษามาจะ
พบว่าคําสอนของพระพุทธศาสนา ที่แสดงให้เห็นถึงความเก่ียวโยงระหว่าง กาย กับจิตน้ันมีมาก ขอยก
มาสัก ๒ ตัวอย่าง ดังน้ี 

“เม่ือเราตรึกตรองอยู่นานเกินไป ร่างกายก็เหน็ดเหน่ือย เม่ือร่างกายเหน็ดเหน่ือย
จิตก็ฟุ้งซ่าน เม่ือจิตฟุ้งซ่าน จิตก็ห่างจากสมาธิ”๔๒  
“ถ้าบุคคลมีใจช่ัวแล้ว จะพูดหรือทําก็ตาม ทุกข์ย่อมตามเขาไป...ถ้าบุคคลมีใจดี
แล้ว จะพูดหรือทําก็ตาม สุขย่อมตามเขาไป” ๔๓ 

จะเห็นได้ว่า ท้ังจิตและกายต่างก็มีความสําคัญด้วยกัน และอิงอาศัยกัน รวมกันเป็นชีวิต
ถ้ามีร่างกายหรือจิตเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ เพราะจิตใจก็ต้องอาศัยร่างกาย 
และร่างกายก็เป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดของจิตใจเช่นกนั อย่างไรก็ตามเราจะพบว่าในทัศนะของ
พระพุทธศาสนาเห็นว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิต ความสัมพันธ์กันน้ีมองได้หลาย
ลกัษณะ ท้ังในแง่ของหน่วยมูลฐานท่ีทําให้เกิดชีวิต ท้ังในแง่ของการทํางานประสานสัมพันธ์กัน และใน
แง่ของการสง่ผลกระทบต่อกัน ดังนี ้

๓.๒.๑๒.๑ ความสัมพนัธ์ในฐานะเป็นองค์ประกอบของชีวิต 
ในทัศนะของพระพุทธศาสนาชีวิตเกิดมาจากการรวมตัวกันขององค์ประกอบหลัก ๒

ประเภท คือ องค์ประกอบฝ่ายนามธรรมและองค์ประกอบฝ่ายรูปธรรม ในองค์ประกอบสองอย่างน้ี ถ้า
ขาดอย่างใดอย่างหน่ึง ชีวิตก็เกิดขึ้นไม่ได้ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า 

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ือปัจจัยสามประการมาประจวบกันเข้า การต้ังครรภ์ย่อมเกิดขึ้น 
แม้มารดาและบิดาจะมีเพศสัมพันธ์กัน แต่มารดายังไม่อยู่ในวัยมี ระดูและคันธัพ
พะ ก็มิได้ปรากฏ การต้ังครรภ์ย่อมไม่สามารถเกิดมีได้ แม้มารดาและบิดาจะมี
เพศสัมพันธ์กัน และมารดาก็อยู่ในวัยมีระดู แต่คันธัพพะมิได้ปรากฏการต้ังครรภ์
ย่อมไม่สามารถเกิดมีได้ ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใดก็ตามท่ีมารดาและบิดามีเพศสัมพันธ์
กันมารดาอยู่ในวัยมีระดู และคันธัพพะปรากฏ เม่ือปัจจัยสามประการตามที่กล่าว

                                                            
๔๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖, หน้า ๑๖.  
๔๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า  ๒๔-๒๕. 
๔๒ ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๐๙/๒๒๑. 
๔๓ ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๑-๒/๑๗. 



๗๖ 

มาน้ีประจวบพร้อม การตั้งครรภ์ย่อมเกิดขึ้นได้”๔๔๑๙จากพุทธพจน์ท่ียกมานี้ จะ
เห็นได้ว่า ชีวิตจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าขาดองค์ประกอบสองฝ่าย คือ ฝ่าย
รูปธรรม ได้แก่ การมีระดูของมารดา และการมีเพศสัมพันธ์ของบิดา และมารดา 
และองค์ประกอบฝ่ายนามธรรม คือ การที่คันธัพพะ หรือปฏิสันธิวิญญาณก้าวลงสู่
ครรภ์มารดา นั่นคือ ชีวิตเริ่มต้นได้ต้องประกอบไปด้วย ๑) มีจิตดวงแรกท่ีเกิดใน
ครรภ์มารดา ๒) อรูปขันธ์ ๓ ท่ีมาเกาะเกี่ยวกับจิต ๓) กลละรูปที่เกิดพร้อมกับจิต 
จะเป็นกลละรูปของหญิงหรือชายก็ได้ซ่ึงมีขนาดเล็กมาก จนได้เปรียบเทียบไว้ว่า 
“ขนาดจะเท่าหยาดน้ํามันที่ช้อนขึ้นด้วยปลายข้างหนึ่งของขนแกะแรกเกิด และ
เป็นวัถตุใส” 

อีกประการหน่ึง นอกจากจะมององค์ประกอบท่ีทําให้เกิดมีชีวิตขึ้นมาแล้ว พุทธศาสนายัง
ได้มองความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต ในฐานะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ชีวิตแต่ละชีวิตดํารงอยู่ได้ 
ชีวิตหน่วยหน่ึงๆ เม่ือวิเคราะห์จนถึงท่ีสุดแล้ว ไม่มีอะไรเลยที่เรียกว่า “อัตตา” หรอื“อาตมัน” ที่เป็น
ตัวตน หรือ วิญญาณอมตะ มีเพียงการรวมตัวกันของขันธ์ ๕ เท่าน้ัน๔๕  

๓.๒.๑๒.๒ ความสัมพนัธ์ในแง่ของการทํางานประสานสัมพนัธ์กัน 
กายกับจิตทํางานสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แม้ว่าในแง่ของบทบาทแล้ว จิตจะเป็นตัวนํา 

เป็นตัวบงการ แต่ถ้าไม่มีองค์ประกอบฝ่ายกายเป็นเคร่ืองมือ การทํางานของจิตก็จะไม่มีประสิทธิผล ใน
ขณะเดียวกันการทํางานของกายจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีจิตเป็นตัวชักนํา ดังน้ัน ในการทํางานท่ีสัมพันธ์
กับโลกภายนอก กายและจิตทํางานสัมพันธ์กัน ดังน้ี๔๖ 

การเสพเสวยโลก หรือการรับข้อมูลจากภายนอก กระบวนการรับรู้ข้อมูลจากภายนอก
เป็นการทํางานสัมพันธ์กันระหว่างกายกับจิต เช่น การรับรู้ข้อมูลทางตา จะต้องมีเจตนาหรือความจงใจ
ฝ่ายจิตเป็นตัวนํา (มโนสัญเจตนา) แล้วผลักดันให้กายหรือตาทํางาน (กายกรรม)รับรู้ข้อมูลจาก
ภายนอก ในขณะท่ีข้อมูลผ่านเข้ามาทางตาน้ัน จิตก็ทําหน้าท่ีรับรู้พร้อมกันไปด้วยเรียกว่าจักษุวิญญาณ 
การประจวบพร้อมกันแห่องค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ ประสาทตา (กาย)ข้อมูลภายนอก (อารมณ์) และ
วิญญาณ (จิต) รวมเรียกว่า ผัสสะ๔๗ 

๓.๒.๑๓.๓ ความสัมพนัธ์ในแง่ท่ีส่งผลกระทบถึงกัน 
ความสัมพันธ์ในแง่ท่ีส่งผลกระทบถึงกัน หมายความว่า กายและจิตมีการถ่ายทอด

ผลกระทบบางอย่างถึงกันได้ เช่น คนท่ีมีจิตประกอบด้วยเมตตา มีความโอบอ้อมอารีมีจิตผ่องใสย่อม
ส่งผลทําให้ใบหน้าเบิกบานแจ่มใส ผิวพรรณผุดผ่องด้วย หรือคนท่ีมีจิตใจขุ่นมัว เป็นคนมักโกรธ มี
อารมณ์ฉุนเฉียว ย่อมจะส่งผลให้ผิวพรรณเศร้าหมองด้วย๒๔ ในทางตรงกันข้าม คนท่ีได้รับความ
เจ็บปวดทางร่างกาย เช่น ถูกทรมานด้วยการเอาไฟจ้ี เป็นต้น ย่อมจะส่งผลให้เกิดความกดดัน บีบคั้น
ทางจิตใจอย่างรุนแรง จนอาจจะทําให้เป็นคนจิตหลอนมีอาการหวาดผวาก็ได้ 

                                                            
๔๔ ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๘๗. 
๔๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์คร้ังท่ี 

๙,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๓, หน้า ๑๕-๑๖. 
๔๖ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๐. 
๔๗ อ้างแล้ว, พระธรรมปฎิก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๔๐. 



๗๗ 

 
๓.๓ พลังอํานาจจิต 
  
 จิตใจท่ีจะมีพลังอํานาจได้น้ันก็ย่อมมีการฝึกฝนอบรมจิต ให้ได้ซ่ึงสมาธิในขั้นต่างๆ มีขณิก 
สมาธิ อุปจารสมาธิ และ อัปปนาสมาธิ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานแห่งพลังอํานาจจิตที่บุคคลทั้งหลายได้มาซ่ึง
อํานาจจิต 

สมาธิ คือ การบําเพ็ญภาวนาอบรมจิตให้ต้ังม่ันมีอารมณ์เป็นหน่ึงเดียวไม่ให้จิตฟุ้งซ่าน
อ่อนไหวต่ออารมณ์ท่ีมาทบทางทวารท้ังหลายมีตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ เป็นต้น 

ขณิกสมาธิ คือ ความต้ังใจช่ัวขณะหนึ่ง หรือสมาธิช่ัวขณะ เช่น คนที่เจริญสมาธิภาวนา
พุทธโธ จิตใจก็จดจ่ออยู่กับพุทธโธ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คิดเรื่องอ่ืน หรือจะภาวนาสัมมาอรหัง หรือยุบหนอ 
พองหนอ จิตที่เป็นสมาธิช่ัวขณะนั้นก็จะต้ังม่ันในอารมณ์ที่กําหนดน้ัน ๆ หรือ คนท่ีอ่านหนังสือ จิตใจก็
จดจ่ออยู่กับการอ่านไม่คิดไปในที่อ่ืนเรื่องอ่ืน เม่ืออ่านก็ย่อมได้รับความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี 
ลักษณะ เช่นน้ี เรียกว่า ขณิกสมาธิ 

อุปจารสมาธิ คือ สมาธิท่ีเฉียดจะได้ฌาน แต่ไม่ถึงฌาน  ในขณะน้ันจิตละนิวรณ์ท้ังห้าได้
หมดแล้ว แต่องค์ของฌานท้ังห้าไม่ปรากฏชัด 

องค์ทั้ง ๕ ของฌาน ก็คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา โดยเฉพาะ เอกัคคตานั้น
ท่านว่าจิตนั้นยังส่ายอยู่นิด ๆ ยังไม่แนบแน่น สมาธิในขั้นอุปาจารสมาธินี้จิตเป็นสมาธิมาก หูการได้ยิน
เสียงข้างนอกน้ันแทบจะไม่ได้ยินแล้ว เพราะจิตนั้นเป็นสมาธิมาก 

อัปปยสมาธิ คือ สมาธิที่แนบแน่น เป็นสมาธิขั้นฌานทีเดียว จิตละองค์ ๕ ได้องค์ ๕ จิต
ละองค์ ๕ คือละนิวรณ์ท้ัง ๕ ได้ และพร้อมกันน้ันจิตก็มีคุณสมบัติ ๕ ประการเกิดขึ้นประดับตัวผู้นั้น 
คือ องค์ฌานท้ัง ๕ ได้แก่ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา 

การท่ีได้อารมณ์เช่นน้ีเป็นขั้นของสมาธิจิต เม่ือจิตได้รับการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอจิตน้ันก็
ยกระดับของจิตขึ้นสูงกว่าสมาธิจิตธรรมดาเป็นขั้นของอภิญญาจิต อภิญญาจิตนี้เป็นขั้นท่ีได้ฤทธ์ิได้
อํานาจและหมดกิเลส  สาํหรับพลังอํานาจจิตในระดับอภิญญาจิตเม่ือโยคีน้ันได้ปฏิบัติสมาธิจนดํารงอยู่
ในจตุตถฌานได้อย่างสะดวกสบาย ย่อมสามารถทําให้เกิดอภิญญา 6 อย่าง คือ 
   อิทธิวิธญาณ   แสดงฤทธ์ิได้ 
   ทิพโสตญาณ   หูทิพย์ 
   เจโตปริยญาณ   รู้ใจคนอ่ืน 
   ทิพพจักขุญาณ   ตาทิพย์ 
   บุพเพนิวาสนุสสติญาณ  ระลึกชาติก่อนๆ ได้ 
   อาสวักขยญาณ   ญาณท่ีทําให้อาสวะสิ้นไป๔๘ 
 คําว่า อิทธิวิธี หมายถึง การเปล่ียนร่าง ทิพโสต หมายถึง เหนือการได้ยินของมนุษย์เจโต
ปริยญาณ หมายถึง การเข้าใจความคิดของผู้อ่ืน ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ หมายถึง การจําอดีตชาติได้ 

                                                            
๔๘

 ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๓๑/๓๐๑. 



๗๘ 

ทิพจักษุ หมายถึง เหนือการเห็นของมนุษย์ อาสวักขยญาณ หมายถึงหมดกิเลสตัณหา โลภะ โทสะ 
โมหะ 

สําหรับวิชชา ๘ น้ัน เพ่ิม วิปัสสนาญาณ คือญาณในวิปัสสนา ญาณท่ีเป็นวิปัสสนา คือ
ปัญญาที่พิจารณาเห็นสังขารคือนามรูปโดยไตรลักษณ์ มีต่างกันออกไปเป็นขั้น ๆ ต่อเน่ืองกัน และ
มโนมยิทธิ ฤทธ์ิสําเร็จด้วยใจ คือนิรมิตกายอ่ืนออกจากน้ีดุจชักไส้จากหญ้าปล้อง ชักดาบจากฝัก หรือ
ชักงูออกจากคาบ 

สําหรับวิชชา ๓ น้ัน ก็ตรงกับวิชชา ๘ น้ันเอง คือ บุพเพนิวาสนุสสติญาณ ระลึกชาติ
ก่อนๆ ได้ จุตูปปาตญาณ ญาณกําหนดรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ท้ังหลาย อันเป็นไปตามกรรม เห็นการ
เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียกอีกอย่างว่า ทิพพจักขุญาณ อาสวักขยญาณ ญาณที่ทําให้อา
สวะสิ้นไป 
 
๓.๔ ความเกิดแห่งจิต ความต้ังอยู่แห่งจิต ความดับแห่งจิต 
 

พระพุทธองค์ตรัสว่า ลัดน้ิวครั้งเดียว จิตเกิดขึ้นต้ังแสนโกฏิขณะ ในหนึ่งวินาที จิตเกิด
ดับๆ ต้ังล้านล้านขณะขึ้นไป หากเราต้ังคําถามว่า ในตัวเราซ่ึงประกอบด้วยร่างกายและจิตใจอะไรเกิด
ดับรวดเร็วท่ีสุด ร่างกายของคนเราซ่ึงเรียกว่ารูปธรรม แม้จะเกิดดับรวดเร็วแต่ช้ากว่าจิตประมาณ ๑๗ 
เท่า  ซ่ึงจิตใจของคนเรามีการเกิดดับๆ อย่างรวดเร็วโดยไม่มีการหยุดน่ิง หากมีใครถามขึ้นว่า คุณเคย
เศร้าโศกเสียใจติดต่อกันนานสัก ๑ วินาทีไหม? ผู้น้ันอาจตอบว่า อย่าว่า ๑ วินาทีเลย ๑ ช่ัวโมง ก็เคย
เสียใจมาแล้ว ผู้ถามนั้นยํ้าว่า คุณต้องเสียใจติด ๆ กันนะ ผู้ถูกถามก็ตอบว่า ก็ใช่สิ การตอบเช่นน้ี 
ถูกต้องหรือไม่ เราจะทราบว่าถูกหรือไม่ เราต้องอาศัยพระปัญญาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น จึง
จะทราบ หาใช่วิสัยของนักวิชาการอ่ืนใดในโลกอันผู้หนาไปด้วยกิเลส ปัญหานี้ตอบได้ดังนี้ การกล่าวว่า
มีความเศร้าโศกเสียใจติดต่อกันนาน ๑ วินาที ความจริง ใน ๑ วินาที ความเศร้าโศกไม่สามารถ
ติดต่อกันในเวลาเช่นน้ันเนื่องด้วยมีความรู้สึกอ่ืนมาสลับคั่นอย่างรวดเร็วจนทําให้ผู้เศร้าโศกไม่รู้ตัว คิด
ว่าเศร้าโศกตลอด ๑ วินาที สําหรับ การเศร้าโศกนาน ๑ ช่ัวโมง จึงไม่จําเป็นต้องไปกล่าวถึง เปรียบได้
กับกระแสไฟฟ้าท่ีว่ิงผ่านสายไฟหรือดวงไฟที่เปิดอยู่ ซ่ึงมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลา  อน่ึง เราจะพบว่า 
จิตของคนเราหรือสัตว์โลกนั้นย่อมสิ้นสุดลงได้ด้วยการดับกิเลสโดยไม่มีเบญจขันธ์เหลือคือการพ้นจาก
อํานาจแห่งตัณหา ภพชาติ ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ ไม่ตายอีกต่อไป จิตใจนั้นก็ดับว่างจากอํานาจแห่งกิเลส
ท้ังหลายท้ังปวง 
 
 
 



๘๔ 
 

 
บทที่ ๔ 

 
วิเคราะห์แนวคิดเร่ืองจิตวิทยาเชิงพุทธในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
๔.๑ บทนํา 
 

ภายหลังจากท่ีเราได้ทําการศึกษากรอบแนวคิดเรื่องจิตวิทยาทางพระพุทธศาสนา จะ
พบว่ามีหลายประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับจิตท่ีพะพุทธศาสนาได้นําเสนอไว้และถือว่าบางประเด็นไปที่มี
ความสําคัญกับพระพุทธศาสนา เช่น ประเด็นเกี่ยวกับท่าทีของจิตวิทยาพระพุทธศาสนากับจิตวิทยา
ตะวันตกว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร หรือกรอบการอธิบายเรื่องจิตนั้นพระพุทธศาสนาได้เสนอ
แนวทางที่ เป็นไปตามกรอบของจิตวิทยาตะวันตกหรือไม่ หรือประเด็นเกี่ยวกับจิตวิทยาทาง
พระพุทธศาสนาท้ังส่วนของกรอบแนวคิดเชิงปรัชญา เช่นการหาความจริงเรื่องจิตว่าเป็นส่ิงที่บริสุทธ์ิ
มาแต่ด้ังเดิมหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงแค่กระบวนการ หรือประเด็นเกี่ยวกับจิตกับการบรรลุธรรมหรือจิต
กับการหาคําตอบว่าเป็นเอกจิตนิยมหรือไม่ เป็นต้น นอกจากน้ันยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
พยายามหาแนววิเคราะห์จิตกับการพัฒนา จิตกับการบรรลุธรรมหรือการหาคําตอบเก่ียวกับจิตวิทยา
ในเชิงประยุกต์ เช่น การศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู้ของจิต เป็นต้น ซ่ึงถือว่าเป็นประเด็นท่ีเราจะต้อง
นํามาศึกษากันต่อไป 

 
๔.๒ วเิคราะห์แนวคิดเรื่องจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

หลังจากท่ีเราได้ทําการศึกษากรอบแนวคิดเรื่องจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาทมาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ประเด็นต่อไปที่จะต้องนํามาศึกษาต่อเพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับแนวคิดเรื่อง
จิตวิทยาพระพุทธศาสนาเถรวาทมากขึ้นก็คือการนําเอาประเด็นต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับจิตในทาง
พระพุทธศาสนามาวิเคราะห์เป็นประเด็นๆไปทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะทําให้เราได้ทราบถึงความจริงเกี่ยวกับ
หลักการทางจิตวิทยาของพระพุทธศาสนามากขึ้น โดยรายละเอียดเก่ียวกับจิตท่ีจะต้องนํามาวิเคราะห์
นั้นมีดังต่อไปน้ี 

๔.๒.๑ วิเคราะห์แนวคิดเร่ืองจิตวิทยาในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับจิตวิทยาตะวันตก 
นับเป็นประเด็นที่จะต้องนํามาศึกษาเป็นอันดับแรกก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

วิเคราะห์แนวคิดเรื่องจิตวิทยาเชิงพุทธกับจิตวิทยาตะวันตก ท้ังก็สืบเน่ืองมาจากผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ศึกษากรอบแนวคิดเรื่องจิตวิทยาตะวันตกมาเป็นเบ้ือต้นแลและเพ่ือให้เห็นถึงประเด็นในเชิง
เปรียบเทียบและสารัตถะที่เกี่ยวข้องกับความคิดเรื่องจิตวิทยาตะวันตกว่ามีความเหมือนแตกต่างกัน
อย่างไรบ้าง 

จากการศึกษามาจะพบว่า เนื่องจากคัมภีร์ของพระพุทธศาสนามักยืนยันการมีอยู่ของจิต
ว่า มีอยู่ต้ังแต่เกิด และสิ่งที่พระพุทธศาสนาอธิบายเรื่องของจิตนั้น มีความแตกต่างกับจิตวิทยา
ตะวันตกอย่างมากโดยเฉพาะในกรณีน้ีจะแตกต่างจากกลุ่มพฤติกรรมนิยมโดยสิ้นเชิง เน่ืองจากกลุ่มน้ี
ปฏิเสธเรื่องของจิต และมองว่าพฤติกรรมเท่าน้ันท่ีมีความหมาย รวมทั้งกลุ่มชีวประสาทวิทยาด้วย ท่ี



๘๕ 
 

เช่ือว่าสมองและจิตคือสิ่งเดียวกัน การจะเข้าใจเรื่องจิตก็เพียงการศึกษาทําความเข้าใจการทํางานของ
สมอง ก็สามารถเข้าจิตได้ เพราะนั่นคือสิ่งเดียวกัน ถึงแม้ว่ากลุ่มจิตวิทยาเชิงรู้คิดจะยอมรับว่ามีสิ่งหนึ่ง
หรือกระบวนการหนึ่งในร่างกาย ที่ทํางานอยู่ด้วยตลอดเวลา นอกจากสิ่งเร้าและการตอบสนองทาง
พฤติกรรมแล้ว แต่น่ันก็ไม่ได้หมายความว่ายอมรับเร่ืองการมีอยู่ของจิต กลุ่มนี้ให้ค่าเพียงเท่ากับ
โปรแกรมระบบการจัดการของเครื่องคอมพิวเตอร์ ์ เม่ือมีสิ่งเร้าหรือข้อมูลถูกบรรจุลงไป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ก็จะทํางานตามระบบที่คงที่ และก็จะให้ผลผลิตอย่างหน่ึงออกมา ซ่ึงท่ีจริงแล้ว เม่ือ
กล่าวถึงความคงท่ีหรือคงอยู่โดยถาวรนั้นกลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยม กลุ่มจิตวิทยาอัตถิ
ภาวนิยม หรือจิตวิทยาผ่านตัวตน ก็ไม่ได้แสดงข้อความยืนยันว่ามีจิตอยู่จริง เพียงแต่อธิบายว่ามี
กระบวนการหนึ่งท่ีเกิดขึ้นพร้อมร่างกาย และมีการทํางานลักษณะที่พิเศษกว่าการทํางานของร่างกาย 
เช่น กลุ่มจิตวิเคราะห์จะเห็นว่ากระบวนการนี้สะสมรูปแบบหน่ึงในจิตไร้สํานึก ฟรอยด์เรียกภาวะปกติ
ของกระบวนการน้ีเป็นภาวะจิตสํานึก ซ่ึงเป็นภาวะที่รู้ตัว ส่วนกลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยม คิดว่าภาวะที่
พิเศษของมนุษย์ก็คือมีการเลือกอย่างเจตจํานงเสรี ซ่ึงกลุ่มจิตวิทยาอัตถิภาวะเรียกว่าเป็นความหมาย
ของชีวิต ท่ีทําให้มนุษย์สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ไม่ว่าจะได้รับความยากลําบากเพียงใดก็ตาม แต่เพ่ือ
ความหมายท่ีแท้ท่ีพัฒนาไปตามต้องการหรือเป้าหมายแต่ละขณะ ทําให้มนุษย์ดําเนินชีวิตไปได้ เช่น 
วิกเตอร์ แฟรงเคิล (Victor Frankl) ท่ีถูกกักกันตัวในค่ายนาซี โดยไม่มีทรัพย์สิน เงินทอง ลูกและ
ภรรยาก็หายสาบสูญ แต่ก็ไม่ได้ท้อแท้ และยังรับรู้ผ่านความรู้สึกจากเพ่ือนๆ ท่ีอยู่ในค่ายน้ัน ซ่ึงบางคน
ก็ไม่ได้ท้อแท้หมดหวังไปกับสภาพที่รันทดหดหู่ของชีวิต ท้ังตัวเขายังสามารถผลิตงานเชิงวิชาการ
ออกมาได้ จนต้ังเป็นแนวทางการบําบัดแบบโลกอส(Logostherapy) หลังสงครามโลกยุติลงแล้ว 
ความหมายของชีวิตของวิกเตอร์ แฟรงเคิล จึงอธิบายเกี่ยวเน่ืองกับภาวะจิตวิญญาณท่ีอยู่ภายในใจ 

แม้กระท่ังกลุ่มจิตวิทยาผ่านตัวตน ก็อธิบายถึงประสบการณ์ล้ีลับต่างๆ ท่ียอมรับว่าเป็น
ระสบการณ์ชนิดหนึ่ง ท่ียอมรับว่าเป็นจริงได้เช่นเดียวกับประสบการณ์เชิงสสารท่ีพิสูจน์ และเห็นจรงิ
ได้ หรือการอธิบายถึงการพัฒนาจิตสํานึกรู้ (A Developmental View of Consciousness) ของ 
เคน วิลเบอร์

๑  นักทฤษฎีของกลุ่มจิตวิทยาผ่านตัวตน ก็อธิบายในความหมายของกระบวนการ
วิวัฒนาการต้ังแต่หน่วยเล็กที่สุดของสสาร คือ อะตอม (atom)วิวัฒนาการเรื่อยมาจนกระท่ังเป็นจิต 
ร่วมกับ ด้านสังคม ด้านศาสตร์ต่างๆ และด้านภาษา ต้ังแต่กลุ่มเล็กๆ จนเป็นจักรวาล น่ันคือ ทุกระบบ
ของจิตวิทยาตะวันตก ไม่ได้ยอมรับการปรากฏอยู่ มีอยู่ของจิตเชิงจิตนิยม (Idealism) ซ่ึงเป็นความเช่ือ
การมีอยู่ของจิต อย่างมีตัวตน เป็นของจริง มีความเป็นนิรันดร์ ไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีความสมบูรณ์
ด้วยตนเอง ลักษณะการยอมรับการมีอยู่ของจิตของกลุ่มจิตวิทยาตะวันตกนี้ มีอยู่ในลักษณะของแนว
ปรัชญาธรรมชาตินิยม ท่ีมีทัศนะระหว่างกลางของปรัชญาสสารนิยมและจิตนิยม ท่ีเช่ือว่าจิตเป็น
ผลิตผลวิวัฒนาการของสสาร ที่นําให้เกิดสิ่งใหม่ และคุณสมบัติน้ี หรือตัวจิตนี้เอง ก็ไม่สามารถลดทอน
ต่อไปได้ยังต้นกําเนิดของมัน และเช่ือต่อมาว่าจิตไม่ใช่ “ของจริง” ท่ีเป็นอิสระจากร่างกาย แต่กระนั้นก็
มีความสามารถดํารงคุณสมบัติท่ีเรียกว่า “ปรากฏการณ์” ท่ีสสารหรือกายไม่สามารถกระทําได้ เช่น 

                                                            
๑ Ken Wilber, “A Developmental View of Consciousness”, The Journal of 

Transpersonal Psychology, Vol.11 No1 (1979) : 1-21. 



๘๖ 
 

ความรู้สึก ความคิดอารมณ์ การตัดสินใจ หรือ ปัญญา (wisdom) ฯลฯ ด้วยเหตุน้ีเม่ือจิตวิทยา
ตะวันตกกลุ่มที่ยอมรับเรื่องจิต และเม่ือกล่าวถึงจิต จึงเป็นปรากฏการณ์หน่ึงที่เกิดขึ้น และมีลักษณะ
พิเศษเป็นแบบของตัวเอง 

การศึกษาเรื่องของจิตแบบการศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงสสาร หรือกึ่งสสารน้ัน ไม่ตรงกับ
การอธิบายเรื่องแนวคิดในพระพุทธศาสนา เพราะประการแรก พระพุทธศาสนายอมรับการมีอยู่ของ
จิต และให้ความสําคัญของการมีอยู่นั้น ประการที่สองการมีอยู่ของจิตในพระพุทธศาสนาไม่ได้คงอยู่
ตายตัวและเป็นอมตะ แต่เป็นลักษณะของความที่ไม่มีรูปร่าง หรือไม่มีตัวตน และต่อเน่ืองไม่ใช่สิ่ง 
(thing) เชิงสสาร แต่อยู่ในรูปของปรากฏการณ์ ประการท่ีสามเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของจิตและกาย 
เป็นไปในลักษณะคล้ายมโนทัศน์ของจิตวิทยาตะวันตก แต่ไม่แยกอิสระต่อกันเด็ดขาดจึงอยู่ในลักษณะ
ของการผสมกลมกลืนท่ีมักเรียกว่า “กระแส” ที่เกิดเป็นปรากฏการณ์แต่ละขณะความเกิด-ดับของจิต
เป็นลักษณะพิเศษท่ีสําคัญของจิต ดังท่ีอธิบายมาแล้วว่าจิตวิทยาตะวันตกทุกแนวคิด ไม่มีแนวคิดใด
ยืนยันการมีอยู่ของจิต แต่ละแนวคิดเพียงแต่อธิบายว่าเป็นสภาวะหน่ึงท่ีดํารงอยู่จริง ถึงแม้ว่าจะคิดว่า
มีอยู่ แต่ก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง เพราะจิตวิทยาตะวันตกใช้ระบบการค้นหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์
ท้ังหมด จึงไม่ตอบคําถามเชิงอภิปรัชญาท้ังสิ้น อย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการศึกษาท่ีไม่ตรงตาม
หลักการท่ีวางไว้นั้น จะเป็นการศึกษาบทต่อไปของอีกกลุ่มหนึ่งท่ีจะศึกษาต่อไป แม้แต่จิตวิทยาผ่าน
ตัวตนก็ยังหลีกเลี่ยงที่จะไม่กล่าวถึงเพียงต้ังเป็นสมมุติฐานเพ่ือการนําไปสู่การศึกษาวิจัยปรากฏการณ์
ต่างๆ เพ่ือช้ีนําให้เป็นเรื่องจริง(fact) ก่อน จึงสรุปว่ามีสิ่งน้ันจริง หลักการน้ีเป็นหลักการวิทยาศาสตร์
ซ่ึงน่าสนใจ และพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้หลักการน้ีในการอธิบาย เห็นได้จากการทรงทรมานกายเพ่ือ
ศึกษาผลของการปฏิบัติสมาธิท่ีคัมภีร์ต่างๆ ในยุคน้ันเชื่อ หรือการอธิบายปัญหากับพราหมณ  ์เช่น เรื่อง
กําเนิดของพราหมณ์ ว่า “เป็นวรรณะที่พรหมสร้างขึ้น… เกิดจากโอษฐ์ของพรหม…” แต่ทรงแย้งกลับ
ตามสภาพความจริงของมนุษย์ผู้หญิงท้ังหลาย คือ 

“… ก็ปรากฏชัดอยู่ว่า นางพราหมณีของพราหมณ์ท้ังหลายมีระดูบ้าง มีครรภ์บ้างคลอด
อยู่บ้าง ให้ลูกด่ืมนมบ้าง น่ันพราหมณ์เหล่าน้ัน เป็นผู้เกิดจากช่องคลอดของนาง
พราหมณ์ท้ังน้ัน “๒ 
ประเด็นเรื่องของการแสวงหาความรู้น้ี จึงเป็นเร่ืองการฝึกฝนในความรู้ระดับญาณและ

โพธิ ดังน้ัน การอธิบายของจิตในพระพุทธศาสนาเป็นการอธิบายเชิงอภิปรัชญา คล้ายกับในปรัชญา
ตะวันตกเดิม เม่ือกล่าวถึงจิตก็ใช้หลักตรรกศาสตร์ แต่จิตของปรัชญาตะวันตกมักหมายถึงวิญญาณ
อมตะ (soul) ท่ีสภาพไม่สูญหายถงึแม้ร่างกายจะดับสูญแล้ว แต่จิตในพระพุทธศาสนาเป็นธาตุประเภท
หนึ่งท่ีมีธรรมชาติการเกิดและดับ โดยอธิบายไว้ว่า จิตเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเร็วท่ีสุด๓ ไม่มีสิ่งใดในโลก
ท่ีสามารถเกิดและดับได้รวดเร็วเท่าจิต กล่าวว่าในช่วงเวลาที่ดีดน้ิวมือแปะเดียวจิตจะเกิดดับเป็นแสน
โกฏิ หรือล้านล้านดวง หรือช่วงอายุของจิตหน่ึง หรือขณะจิตหนึ่งเท่ากับ๑๐-๑๒ วินาที๔เม่ือจิตดวง
หนึ่งดับไป ก็จะมีจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแทนที่ แต่ท่ีสําคัญคือก่อนท่ีจิตดวงก่อนจะดับ จะท้ิงเช้ือของ
กรรมและกิเลสไว้ให้จิตดวงต่อไปด้วย ซ่ึงจิตและเจตสิกหรือเคร่ืองประกอบจิตท่ีเกิดขึ้นก่อน เป็นปัจจัย
                                                            

๒ ที.ปา.(ไทย )๑๑/๑๑๔/๘๕. 
๓ องฺ.เอก.(ไทย) ๒๐/๔๘/๙. 
๔ ระวี ภาวิไล,อภิธรรมสําหรับคนรุ่นใหม่,ไม่ปรากฏท่ีพิมพ์, ๒๕๓๕, หน้า ๒๒๓. 



๘๗ 
 

หนุนให้จิตและเจตสิกดวงถัดมาให้สืบต่อเช้ือที่เหลือทิ้งไว้ โดยไม่มีช่องว่าง เป็นไปตามลําดับ โดยไม่มี
หยุดพักจนกว่าจะถึงนิพพาน การฝึกฝนเพ่ือให้เกิดความรู้เชิงประจักษ์ในระดับโพธิจึงต้องทําความรู้นั้น 
ให้เป็นเนื้อเดียวกับตัวเอง ทฤษฎีความรู้ของพระพุทธศาสนาจึงแยกไม่ออกกับการปฏิบัติเน่ืองจากจิต
เป็นสภาพที่ไวจึงรับอารมณ์หรือสิ่งที่จิตรับรู้อยู่เสมอ อีกนัยหนึ่งคือไม่มีจิตท่ีไม่รับอารมณ์ แต่จะรับได้
เพียงอารมณ์เดียวในขณะจิตหนึ่งๆ ไม่สามารถเกิดได้หลายอารมณ์ การภาวะปกติรู้สึกว่ามีความรู้สึก
หลายแบบ เป็นเพราะธรรมชาติของจิตเองท่ีอยู่นิ่งไม่ได้และเกิดดับได้อย่างรวดเร็ว จนดูคล้ายกับมี
หลายความรู้สึกเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน การสังเกตจึงต้องใช้วิธีพิเศษ ซ่ึงกรณีน้ีการฝึกการสังเกตภายใน
ของกลุ่มโครงสร้างนิยมจึงไม่สามารถทําได้ การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบความจําท่ีเก็บไว้ ไม่ใช่
ลักษณะปัจจุบันทันที ท่ีสําคัญไม่สามารถให้อีกผู้หนึ่งมาทําการตรวจสอบส่ิงท่ีรับรู้ขณะน้ันได้ตรงกันได้ 

การสืบต่อเช้ือในจิตดวงก่อนไปยังดวงใหม่ ไม่ใช่ในลักษณะของเหตุวิสัยจากการถูก
กําหนดมาแล้วจากอดีต เพราะการส่งต่อเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์เช่นกัน เหตุวิสัยท่ีกลุ่มจิตวิเคราะห์
เช่ือว่าเป็นการถูกกําหนดฝังมาในจิตไร้สํานึกที่ไม่อาจแก้ไขได้ นอกจากการต้องกลับไปหาปมที่เป็นต้น
กําเนิดน้ันจึงจะแก้ไขให้หายขาดได้ ถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธว่ามีบางพฤติกรรมของมนุษย์ 
อาจเป็นผลจากการกระทําในอดีตท่ีสั่งสมไว้ หรือถูกกําหนดไว้โดยเงื่อนไขทางสรีรวิทยา แต่ก็ยังถือว่า
มนุษย์มีอิสระอยู่เสมอในการเลือกการกระทํา แต่จิตในพระพุทธศาสนาเถรวาทถือเป็นดวงใหม่เสมอ 
จึงทําให้เปิดโอกาสให้แก้ไขการกระทําได้เสมอ ถ้าแก้ไขกระบวนการรับรู้ ถือว่ามนุษย์เป็นอิสระที่จะ
เลือกได้ใหม่ตลอดเวลา อัตตาหรือตัวตนของจิตวิทยาตะวันตกเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ของจิต เป็น
ลักษณะของตัวตนที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า “อหังการ(ตัวกู) มมังการ (ของกู)” ซ่ึงเป็นคําท่ีท่านพุทธ
ทาสชอบใช้๕ สภาพทางจิตลักษณะนี้ เกิดขึ้นจากการท่ีเจตสิกฝ่ายอกุศลมาครอบงําให้จิตขณะน้ันไม่
แจ่มใส เจตสิกไม่อาจถือว่าคงท่ีตายตัว แต่ตัวตนของจิตวิทยาตะวันตกทุกสํานัก ถือว่าเป็นสภาพท่ี
ค่อนข้างคงที่ ตายตัว เปลี่ยนแปลงได้ยากเพราะถูกหล่อหลอมพัฒนามาต้ังเด็กจากการเลี้ยงดู และ
สังคม เป็นภาพรวมของความคิด ความเช่ือ และการเรียนรู้ส่วนบุคคล ในลักษณะความสัมพันธ์ของ
ตนเองกับสิ่งแวดล้อม แต่เจตสิกเป็นเพียงองค์ประกอบในจิตเพราะจิตในพระพุทธศาสนาเป็น
ปรากฏการณ์ ดังนั้นเจตสิกที่มาประกอบ อาจเรียกว่าเป็นเพียง “ปรากฏการณ์ ของปรากฏการณ์แต่
ละขณะ” เท่าน้ันปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีนอกเหนือประสาทสัมผัส เช่น การระลึกชาติ หรือภาวะนิพพาน 

พระพุทธศาสนายังถือเป็นสิ่งที่ต้องสัมผัสด้วยสภาวะทางจิตเท่าน้ัน และยอมรับว่าเป็น
จริงเช่นเดียวกับแนวคิดของวิลเลียม เจมส์ ในกลุ่มจิตวิทยาตะวันตก คือกลุ่มหน้าท่ีนิยม และกลุ่ม
จิตวิทยาผา่นตัวตนเม่ือพิจารณาดูกระบวนการรับรู้ของพระพุทธศาสนา แบบหรือภาพรวมของการรับรู้
ก็คล้ายกับกลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์ และพบว่าคล้ายกับกลุ่มจิตวิทยาเชิงรู้คิดด้วย ท่ีศึกษากระบวนการ
ทํางานของการรับรู้ การคิด การจํา การใช้ภาษา ฯลฯ ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ตรงกับพระพุทธศาสนา
ท้ังหมด รวมท้ังแนวคิดการบําบัดด้วย แนวคิดของกลุ่มน้ีก็ใช้กระบวนการสร้างความคิดใหม่ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนความคิดเดิมที่ถือว่าไม่ถูกต้อง แต่ส่วนท่ีแตกต่างกันอย่างมากก็คือเรื่องจิต ท่ีกระบวนการ
ศึกษาของกลุ่มจิตวิทยาเชิงรู้คิด เป็นกระบวนการเชิงสสารทั้งหมด ไม่ใช่ปรากฏการณ์๖แม้แต่กลุ่ม
                                                            

๕ พุทธทาสภิกขุ, ตัวก-ูของกู ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา), ไม่ปรากฏปีพิมพ์,หน้า ๗๔-๗๕. 
๖  Robert Lundin, Theories and Systems of Psychology, 5th ed (MA : D.C. Heath and 

Co.,1996), p.172. 



๘๘ 
 

เกสตัลท์เอง ก็ศึกษาผ่านจากประสาทสัมผัสท้ัง ๕ เท่าน้ัน ไม่มีกระบวนการของมโนวิญญาณ จึงไม่อาจ
ศึกษาจิตได้โดยตรง ความรู้จึงเป็นความรู้ในระดับท่ี ๒หรือ ญาณ ท่ีเป็นทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์ที่คงที่ ท่ี
สามารถพิสูจน์ให้ประจักษ์ชัดได้เชิงปรวิสัยฉะนั้นสุดท้ายของการค้นพบ ก็อาจพบกฎเกณฑ์ของ
กระบวนการรับรู้เชิงประจักษ์ได้ละเอียดกว่าปัจจุบัน แต่อาจจะไม่สามารถนําไปสู่การค้นพบจิตท่ี
เป็นอัตวิสัยท่ีต้องสืบค้นด้วยตนเอง แต่ก็ถือว่านําไปสู่ความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ ของการอธิบาย
กระบวนการทํางานของจิตให้มากขึ้นอย่างมาก  ดังน้ัน การศึกษาแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
พระพุทธศาสนา ต้องใช้วิธีการ ๓ แบบ คือ 

๑. ความรู้ระดับประสาทสัมผัส หรือทิฏฐิ ซ่ึงโดยท่ัวไปในจิตวิทยาตะวันตกจะผ่านทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ แต่ของพระพุทธศาสนามีเพ่ิมเติมทางจิต (มโนทวาร) อีกทางหน่ึง และเกิดขึ้นได้
ท้ังมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไป ความรู้ประเภทน้ี สามารถตรวจสอบด้วยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้
แม่นยํา หรือวิธีอุปนัย 

๒. ความรู้ระดับประสบการณ์ทางจิต หรือญาณ เป็นความรู้ท่ีอาศัยการคิดเชิงเหตุผล
ผ่านระบบความคิด เป็นความรู้ระดับวิชาการต่างๆ ในโลก ซ่ึงเกิดขึ้นได้เฉพาะมนุษย์ อาจเป็นไปได้ว่า
ในสัตว์ช้ันสูงบางประเภท ก็มีความคิดเช่นนี้ สังเกตได้จากการทดลองของกลุ่มจิตวิทยาเกสตัทส์ ในลิง
ชิมแพนซี ก็สามารถมีการคิดแบบหย่ังเห็น (insight) เพ่ือแก้ปัญหาได้ การตรวจสอบความรู้ระดับน้ี จึง
เป็นการศึกษาโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ หรือนิรนัย การวิจัยเชิงคุณภาพอรรถปริวรรตศาสตร์หรือการ
ตีความ 

๓. ความรู้ระดับเหนือประสบการณ์ หรือโพธิญาณ ท่ีเป็นความรู้ท่ีต้องรู้เห็น หรือ
ประจักษ์แจ้งในตนเองเท่าน้ัน ซ่ึงมีในมนุษย์เท่าน้ัน การตรวจสอบความรู้ระดับนี้ ค่อนข้างเป็นเชิง
อัตนัยท้ังหมด อาจไม่สามารถทําให้เป็นเชิงประจักษ์ได้ หรือภาษาก็อาจส่ือสารไม่ได้นอกจากผู้ท่ีเคย
ผ่านความรู้ระดับน้ีมาเท่านั้นท่ีจะสามารถตรวจสอบได้ อาจกล่าวได้ว่าความรู้ระดับนี้เป็นปรากฏการณ์
วิทยาที่แท้จริง และแตกต่างจากปรากฏการณ์วิทยาที่กลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยม และจิตวิทยาอัตถิภาวะ
นิยมอธิบาย เพราะแนวคิดท่ีเสนอให้ใส่วงเล็บ หรือเก็บความเป็นส่วนตัวไว้ในการสังเกตปรากฏการณ์
ต่างๆ น้ัน เกิดในภาวะจริงได้ยาก ถึงอย่างไรก็มักมีความคิดเห็น ความเช่ือ โลกทัศน์ของบุคคลนั้น
ปะปนอยู่ด้วยเสมอ จึงไม่อาจเรียกว่าเป็นผู้รับรู้กับสิ่งที่ถูกรับรู้เป็นสิ่งเดียวกันหรือเป็นเน้ือเดียวกัน 
วัตถุประสงค์หลักจึงเป็นการนําเสนอ “ความเข้าใจ(understanding)”มากกว่าเป็น “การอธิบาย 
(explanation)” ๗๖๐ ในปรากฏการณ์ต่างๆ ซ่ึงการอธิบายความเป็นการนําเสนอที่มีการวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ โดยท้ังหมดเป็นความคิดเห็นของผู้นําเสนอ แต่ความเข้าใจจะเป็นการ
นําเสนอเรื่องราวตามความจริงท่ีปรากฏโดยไม่นําอารมณ์ หรือความรู้สึกของผู้นําเสนอข้าไปเกี่ยวข้อง
ใดๆ เลย อีกประการหน่ึงคือการนําภาวะของปรากฏการณ์มาสร้างเป็นการวัดเชิงวัตถุวิสัย อาจมี
ข้อบกพร่องที่อาจไม่สามารถประสานเป็นเน้ือเดียวกันกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดได้ เช่น 
แนวคิดผู้มาปรึกษาเป็นศูนย์กลาง ท่ีรอเจอร์และกลุ่มผู้ร่วมงานของเขา ต้ังสมมติฐานเงื่อนไขที่จําเป็น 
๓ ประการของการรักษา ได้แก่ความรู้สึกที่แท้ของตน (genuineness) การยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไข 
                                                                                                                                                                           

 
๗ Elizabeth R. Valentine, Conceptual Issues in Psychology, 2nd ed (London : 

Routledge,1992), p. 178. 
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(unconditional positive regard) และความเข้าใจร่วมรู้สึก (empathic understanding) เงื่อนไข
ท้ัง ๓ ประการเป็นปรากฏการณ์ผู้ปรึกษาจําเป็นต้องปฏิบัติต่อผู้มาปรึกษา เพ่ือก่อให้เกิดมิติการ
เปลี่ยนแปลงจากการสื่อสาร ที่ทําให้การรับรู้เรื่องของผู้มาปรึกษาราวกับเปน็ เรื่องของตนนั้น ซ่ึงเป็น
เรื่องยากท่ีจะผสานได้ท้ังหมด ผลการปรึกษาจึงไม่อาจยืนยันได้เต็มท่ีว่าเกิดขึ้นจากใคร ตัวผู้มาปรึกษา
เอง หรือนักจิตวิทยา อีกทั้งการนําเงื่อนไขที่จําเป็นน้ีไปสร้างมาตรวัดประเมินผล ย่ิงเพ่ิมความห่างไกล
ของความเป็นปรากฏการณ์ เพราะเป็นการมองผ่านกรอบที่ตรึงไว้แคบๆ กรอบหน่ึงเท่าน้ัน 

ปรากฏการณ์ท่ีแท้จริงอย่างเป็นเน้ือเดียวกันจึงไม่น่าใช่จากวิธีน้ี๘ระเบียบวิธีวิจัยท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพในปัจจุบันน้ี อาจไม่สามารถครอบคลุมความรู้ระดับน้ีได้เลย ความรู้ระดับการ
ประจักษ์แจ้งในตนเอง ที่พระพุทธศาสนาระบุว่าเกิดขึ้นได้จากการวิปัสสนาเท่านั้น ท่ีต้องประสบด้วย
ตนเอง ผู้ประเมินภาวะน้ีได้ถูกต้อง ต้องเป็นผู้ท่ีเคยผ่านภาวะนี้มาแล้ว ซ่ึงก็คือ พระพุทธเจ้า และพระ
อรหันต์ท้ังหลาย๙ 

อย่างไรก็ตาม การท่ีจะทําให้เกิดความรู้ถึงระดับที่ ๓ ได้ ต้องผ่านการฝึกฝนมาตามระดับ
ขั้นต้ังแต่ระดับที่๑ จนถึงระดับที่ ๓ เน่ืองจากในพระไตรปิฎก เม่ือกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทการเกิดขึ้น
จะต้องมาจาก “ผัสสะ” การกระทบกัน ระหว่างข้อมูลภายนอก (อารมณ์) หรืออายตนะภายนอก และ
วิญญาณ (จิต) เหตุผลอีกประการหนึ่ง หลักกาลามสูตร ๑๐ ประการ๑๐ท่ีสอนให้ไม่ปักใจเช่ืออะไรที่ดู
เหมือนน่าเช่ือถือก่อนการตรวจสอบด้วยตนเอง ด้วยประสบการณ์ตรงก่อน หรือแม้แต่อานาปานสติ 
และสติปัฏฐาน ๔ ก็เริ่มต้นที่การรับรู้จากหมวดกาย (กายานุปัสสนา) หมวดความรู้สึก (เวทนานุปัสส
นา) หมวดจิต (จิตตานุปัสสนา) และหมวดธรรม (ธัมมานุปัสสนา) ซ่ึงหมวดกาย เป็นการรับรู้ประสาท
สัมผัสโดยตรงความรู้ในศาสนาพุทธจึงเป็นไปในลักษณะเปลี่ยนแปลงตนเอง จัดระเบียบความขัดแย้ง
ภายในตนเอง ควบคุมตนเองเป็นปัจจัยหลัก สังคมเป็นเรื่องรอง ซ่ึงผิดกับจิตวิทยาในตะวันตกท่ีเพ่ือ
ควบคุมพฤติกรรมของคน โดยคํานึงถึงการปรับเปลี่ยนมนุษย์ให้เข้ากับสังคมปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
หรือบางแนวคิด เช่น กลุ่มพฤติกรรมนิยมก็ปรับจากสิ่งแวดล้อมภายนอกแทน “ชีวิตที่ดี” ของจิตวิทยา
เกือบทั้งหมดจึงอิงอยู่กับความต้องการของสังคม มากกว่าจะอิงกับหลักปรัชญาหรือศาสนาเช่นในอดีต 
ซ่ึงทําให้ขาด “คุณค่า” บางอย่างของการมีชีวิต 

                                                            
๘ Del Loewenthal and Robert Snell, Postmodernism for Psychotherapists : A 

CriticalReader, (NY : BrunnerRouteldge, 2003), p. 10. 
๙ วิทย์ วิศทเวทย์, “ความรู้ในทัศนะของพระพุทธศาสนา”, วารสารพุทธศาสน์ศึกษา, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี 

๓ (ก.ย.-ธ.ค. ๒๕๓๘) : ๔๕. 
๑๐ องฺ ติก.(ไทย)๒๐/๖๖/๒๕๗ กาลามสูตร ๑๐ ประการ มีดังน้ี ๑) อย่าปลงใจเช่ือด้วยการฟังตามๆ

กันมา ๒) อย่าปลงใจเช่ือด้วยการถือสืบๆ ตามกันมา ๓) อย่าปลงใจเช่ือ ด้วยการเล่าลือ ๔) อย่าปลงใจเช่ือ ด้วยการ
อ้างคัมภีร์หรือตํารา ๕) อย่าปลงใจเช่ือเพราะตรรกะ ๖) อย่าปลงใจเช่ือ เพราะการอนุมาน ๗) อย่าปลงใจเช่ือด้วย
การคิดตรองตามแนวเหตุผล ๘) อย่าปลงใจเช่ือเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว ๙) อย่าปลงใจเช่ือ เพราะ
มองเห็นรูปลักษณ์น่าจะเป็นไปได้ ๑๐) อย่าปลงใจเช่ือ เพราะท่านสมณะน้ีเป็นครูของเรา 
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สมภาร พรมทา ได้เสนอแนวคิดว่า จิตวิทยาตะวันตกรักษาได้เฉพาะทุกข์ระดับจิตวิทยา 
แต่ไม่ได้รักษาทุกข์ระดับจิตวิญญาณ๑๑ ท้ังน้ีเพราะการพัฒนาของศาสตร์ คือจิตวิทยามีการแสวงหา
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แต่ของพระพุทธศาสนามุ่งไปที่ความจริงตัวจิตโดยตรง ในการ
ปฏิบัติให้ทุกข์ในใจหายในตัวของผู้น้ันเอง ทุกข์ท่ีเกิดระดับจิตวิญญาณ น่ีคือ “ทุกข์ในความจริงขั้น
ปรมัตถ์” ส่วน “ทุกข์ในเชิงจิตวิทยา” เป็นทุกข์ของข้ันบัญญัติ ซ่ึงต้องใช้การเยียวยาคนละแบบ 
อย่างไรก็ตาม ข้อบกพร่องของแนวคิดของจิตวิทยาตะวันตกนั้น ไม่น่าจะถือเป็นข้อเสียจนไม่เห็น
ประโยชน์ของศาสตร์น้ี เพราะข้อมูลเชิงประจักษ์หลายประการของแนวคิดจากจิตวิทยาตะวันตก ท่ี
เสนอความคิดเชิงนามธรรมเป็นรูปธรรมต้ังแต่เริ่มต้นของการพัฒนาศาสตร์ ในการทําความเข้าใจใน
ชีวิต พฤติกรรมทางจิต และพฤติกรรมทางกาย เป็นร่องรอยความคิดในสาเหตุของความยึดม่ันในความ
คิดเห็นตนเอง และไม่ตอบสนองท่ีตรงตามสภาพจริงน้ัน และเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ หรือผู้
ต้องการศึกษาเรื่องของจิตในการพัฒนาชีวิตในข้ันสูงต่อไป ซ่ึงจิตวิทยาตะวันตกได้อธิบายด้านจิตใจใน
เรื่องของกระบวนการความรู้สึก การรับรู้ และปรากฏการณ์ต่างๆของจิต ไว้อย่างลึกซ้ึง แม้ว่ายังเป็นข้อ
ถกเถียงและอยู่ระหว่างการค้นคว้าวิจัยเชิงรูปธรรม สําหรับนักจิตวิทยาบางสาขา เพ่ือหาต้นตอสาเหตุ
ของพฤติกรรมต่างๆ ต่อไป 

สรุป ภาพรวมของกรอบการศึกษา พ้ืนฐานแนวคิดเชิงจิตวิทยาในพระพุทธศาสนาเถร
วาท เม่ือพิจารณาผ่านกรอบแนวคิดพ้ืนฐานของจิตวิทยาตะวันตกแล้ว พบว่า แนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท มีลักษณะเป็นอัตวิสัย แบบไม่ใช่ตัวตน มีลักษณะเป็นปรากฏการณ์วิทยา และ
อยู่กึ่งกลางระหว่างเจตจํานงเสรีและเหตุวิสัย ท่ีพระพุทธศาสนามักเรียกว่า “เหตุ-ปัจจัย” ซ่ึงเป็น
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน และเป็นกระบวนการที่ดําเนินไปในธรรมชาติ 

๔.๒.๒ วิเคราะห์ธรรมชาติด้ังเดิมของจิต 
นับเป็นประเด็นที่น่าสนในอีกประเด็นหน่ึงท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องจิตก็คือประเด็น

เรื่อง “จิตด้ังเดิม” หรือธรรมชาติด้ังเดิมของจิตว่า ก่อนท่ีจิตของมนุษย์จะรับกิเลสน้ันจิตของมนุษย์มี
สภาพเป็นอย่างไร ซ่ึงความจริงในเรื่องน้ีในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาก็มีหลักการไว้ให้พิจารณา
อยู่ว่า จิตด้ังเดิมของมนุษย์น้ัน (๑) มีความหมดจด ผ่องแผ้ว บริสุทธ์ิ (๒) แต่เศร้าหมองเพราะกิเลสท่ีจร
มา ดังปรากฏในพระพุทธพจน์ท่ีว่า 

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผ่อง แต่ว่าจิตนั้นและ เศร้าหมอง แล้วด้วยอุปกิเลสที่จรมา
ปุถุชนผู้มิได้สดับ ย่อมจะไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริง ฉะน้ัน เราจึงกล่าวว่า ปุถุชนผู้
มิได้สดับ ย่อมไม่มีการอบรมจิต” 
“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย จิตน้ีผุดผ่อง และจิตน้ันแล พ้นวิเศษ แล้วจากอุปกิเลสท่ีจรมาพระ
อริยสาวกผู้ได้สดับ ย่อมมีการอบรมจิต” ๑๒ 

                                                            
๑๑ สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญา: มนุษย์ สังคม และปัญหาจริยธรรม. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๗๓ ; ดานีโล อี ปอนเช, “พุทธศาสนาเป็นการบําบัดทางจิตหรือไม่”แปล
โดยสมภาร พรมทา, วารสารพุทธศาสน์ศึกษา, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓ (ก.ย.-ธ.ค. ๒๕๓๙), หน้า ๖๓-๗๔. 

๑๒ องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๕๑–๕๒/๑๑–๑๒. 
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จากพระพุทธพจน์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าสภาพดั้งเดิมของจิตมีลักษณะผุดผ่อง แต่กลาย
สภาพเป็นเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรเข้ามา ด้วยความท่ีจิตใจเศร้าหมองด้วยอํานาจน้ีเอง พฤติกรรมท่ี
มนุษย์แสดงออกมาก็เศร้าหมองไปด้วยตามกิเลสแต่ละตัวท่ีปรุงแต่งน้ัน ดังพระพุทธพจน์ท่ีว่า 

“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลาย ย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์ทั้งหลาย
ย่อมบริสุทธ์ิ เพราะจิตผ่องแผ้ว ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ภาพนิทรรศการน้ัน เธอทั้งหลาย 
เห็นแล้วหรือ ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลว่า เห็นแล้วพระเจ้าข้า” 
พ. ภาพนิทรรศการแม้น้ันแล ช่างเขียนคิดแล้วด้วยจิตน่ันแหละ จิตน้ันแหละ วิจิตรกว่า
ภาพนิทรรศการแม้น้ัน เพราะเหตุน้ัน เธอท้ังหลาย พึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆ ว่า จิต
นี้__เศร้าหมองด้วย ราคะ โทสะ โมหะ สิ้นกาลนาน สัตว์ท้ังหลายย่อมเศร้าหมอง เพราะ
จิตเศร้าหมอง สัตว์ท้ังหลายย่อมบริสุทธ์ิ เพราะจิตผ่องแผ้ว ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เราย่อม
ไม่พิจารณาเห็นหมู่สัตว์อ่ืนแม้เพียงหมู่หน่ึง ซ่ึงวิจิตรเหมือนอย่างสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายน้ี
เลย  
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย สัตว์ดิรัจฉานแม้เหล่าน้ีแล คนคิดด้วยจิตนั่นแหละ จิตน่ันแหละ
วิจิตรกว่าสัตว์ดิรัจฉานแม้เหล่านั้น เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตน
เนืองๆว่าจิตนี้ เศร้าหมองแล้วด้วยราคะ โทสะ โมหะ สิ้นกาลนาน สัตว์ท้ังหลายย่อมเศร้า
หมองเพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์ท้ังหลาย ย่อมบริสุทธ์ิ เพราะจิตผ่องแผ้ว๑๓  
โลภะ โทสะ และโมหะ เป็นรากเหง้าของอกุศล ท่ีเรียกว่าอกุศลมูล เป็นธรรมท่ีเป็นไปใน
ฝ่ายเสื่อม ดังท่ีพระพุทธพจน์ที่ว่า 
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย อกุศลมูลนี้มี ๓ ประการ คือ 
๑.โลภะ ความอยากได้ และติดอยู่ 
๒. โทสะ ความประทุษร้าย 
๓. โมหะ ความหลงไม่รู้จริง๑๔  
จิตที่มีโลภะ โทสะ โมหะ ครอบงํานอกจากนําความทุกข์มาสู่ตนเองแล้ว ยังทําให้บุคคลผู้

นั้นกระทําสิ่งท่ีก่อทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย ดังพระพุทธพจน์ท่ีว่า 
กรรมท่ีบุคคลกระทําทางกาย วาจา และใจจัดเป็นอกุศลกรรม แม้กรรมของบุคคลผู้มีโล
ภะ ถูกโลภะครอบงํา มีจิตถูกโลภะกลุ้มรุม ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืนด้วยเร่ืองที่ไม่จริง
ด้วยการเบียดเบียน จองจํา ให้เสียทรัพย์ ติเตียน หรือขับไล่ โดยอวดอ้างว่า “เรามีกําลัง
เราทรงพลัง” ก็จัดเป็นอกุศลกรรม บาปอกุศลธรรมจํานวนมากเหล่าน้ีท่ีเกิดจากโลภะ
มีโลภะเป็นเหตุ มีโลภะเป็นแดนเกิด มีโลภะเป็นปัจจัยย่อมเกิดแก่บุคคลผู้มีโลภะน้ันด้วย
ประการฉะน้ี 
“โทสะจัดเป็นอกุศลมูล...โมหะจัดเป็นอกุศลมูล...บาปอกุศลธรรมจํานวนมากเหล่าน้ีท่ี
เกิดจากโมหะ มีโมหะเป็นเหตุ มีโมหะเป็นแดนเกิด มีโมหะเป็นปัจจัยย่อมเกิดแก่บุคคลผู้
มีโมหะน้ันด้วยประการฉะน้ี”๑๕  

                                                            
๑๓ สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๐๐/๑๘๐–๑๘๑. 
๑๔ ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๕๐/๓๒๖. 
๑๕ อง.ติก.(ไทย)๒๐/๑๑๒/๓๕๔. 
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พระพุทธศาสนาถือว่า กิเลสตัณหาในจิตใจของคนน้ีเอง ท่ีเป็นแรงกระตุ้นให้คนคิดดีบ้าง
คิดช่ัวบ้าง เม่ือคิดดีก็ทําดี เม่ือคิดช่ัวก็ทําช่ัว แล้วก็ก่อให้เกิดผลดีผลช่ัวน้ัน แก่ตัวผู้กระทํา นอกจากน้ี
กิเลสตัณหาน้ีเช่นกันที่เป็นเสมือนเช้ือแห่งความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตของคนและเช้ือเหล่าน้ี
เองที่เป็นตัวทําให้จิตของมนุษย์มีความรู้สึกต่อสิ่งที่กาย และ จิตสัมผัสว่า เป็นสุข หรือเป็นทุกข์ท่ี
เรียกว่า รู้สึกสุข หรือรู้สึกทุกข์ หากไม่มีเช้ือของความรู้สึกสุขหรือเช้ือของความรู้สึกทุกข์เหล่านี้อยู่ใน
จิตใจของมนุษย์แล้ว แม้กาย หรือ จิตจะสัมผัสอะไร ก็จะไม่เกิดความรู้สึกว่าสุข หรือทุกข์ แต่จะรู้สึก
เพียงได้สัมผัสอะไร เช่นได้เห็นอะไร หรือได้ฟังอะไรเท่านั้น ดังนั้น จิตจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากต่อ
การแสดงออกของมนุษย์ คือมนุษย์จะมีพฤติกรรมทางกายหรือวาจาท่ีดีได้ก็ด้วยการท่ีมีจิตที่บริสุทธ์ิ
หรือผ่องแผ้ว ในทางตรงกันข้าม ถ้าจิตเศร้าหมองด้วยกิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น พฤติกรรม
ท่ีมนุษย์แสดงออกทางกายและวาจาก็ย่อมไม่บริสุทธ์ิและเศร้าหมองไปด้วย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาจะยืนยันความมีธรรมชาติด้ังเดิม
ของจิตไว้ดังกล่าวแล้ว แต่เราจะพบว่าความจริงในเรื่องนี้ คือ (๑) เรื่องจิตด้ังเดิมบริสุทธ์ิผ่องแผ้วมาแต่
เดิม และ (๒)แต่เศร้าหมองเพราะถูกครอบงําด้วยกิเลสในภายหลังนี้ในระยะต่อมาตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาได้มีกลุ่มนักคิดชาวพุธกลุ่มหน่ึง คือ กลุ่มนิกายมหาสังฆิกะท่ี
พัฒนาข้ึนมาภายหลักการปรินิพพานของพระพุทธองค์ได้ราว ๑๐๐ กว่าปี ได้นําเอากรอบความคิด
เรื่องนี้ไปตีความและมีข้อสรุปดังปรากฏในคํากล่าวของอาจารย์เสถียร โพธินันทะที่ว่า 

ฝ่ายมหาสังฆิกะอธิบายว่า กิเลสต่างๆ เป็นเพียงสิ่งภายนอกที่มาหุ้มห่อจิตอันบริสุทธ์ิไว้  
เหมือนเมฆมาบังดวงอาทิตย์  กิเลสก็ไม่ใช่จิต  ธรรมชาติจิตน้ีสะอาดหมดจด  แต่ท่ีเห็น
ขุ่นหมอง  เพราะกิเลสมาเคลือบ เหมือนน้ําบริสุทธ์ิกับสี  เม่ือเอาสีแดงเจือลงไปน้ําก็มีสี
แดง  เอาสีเขียวเจือลงไป  น้ําก็มีสีเขียว  สภาวะเดิมของจิตบริสุทธ์ิปลอดโปร่งจากปวง
กิเลส๑๖ 
แต่เถรวาทเราไม่ยอมรับมติอันน้ี เราถือว่า คําว่าผุดผ่องประภัสสรน้ัน ไม่ได้หมายความ

ว่าบริสุทธ์ิ  พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คําว่า “วิสุทธิ”...ใช้แต่เพียงคําว่า “ผุดผ่อง” คําว่าผุดผ่องน้ีไม่
จําเป็นต้องบริสุทธ์ิ  จิตท่ีเป็นสมาธิ เช่น ในปฐมฌาน ก็ช่ือว่าผุดผ่องแล้ว  ผุดผ่องจากนิวรณ์ ๕...พระ
พุทธภาษิตที่ว่า ธรรมชาติจิตเป็นประภัสสร...จากปริยุฏฐานะกับวีติกกมะเท่านั้น  แต่ทว่ายังมีกิเลสท่ี
เป็นเช้ือสายนอนอยู่ในขันธสันดาน คือ อนุสัยกิเลส คือ กิเลสตามนอนเน่ือง กิเลสประเภทนี้ไม่ได้อยู่ใน
คําว่าประภัสสรด้วยเลย๑๗ 

จะเห็นว่า คําอธิบายเรื่องจิตประภัสสรของนิกายมหาสังฆิกะท่ีอาจารย์เสถียรมองว่าฝ่าย
เถรวาทไม่ยอมรับนั้นเพราะเห็นว่าจะไปขัดแย้งกับแนวคิดเร่ือง “อนุสัย”๑๘ ของฝ่ายเถรวาท  ซ่ึง
                                                            

๑๖ เสถียร  โพธินันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ-     
ราชวิทยาลัย), ๒๕๔๑, หน้า ๒๕๕-๒๕๖. 

๑๗ เสถียร  โพธินันทะ, แนวพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย), 
๒๕๔๓, หน้า ๕๒-๕๕. 

๑๘ คําว่า “อนุสัย” แปลตามศัพท์ว่า การนอนเนื่อง  หมายถึงกิเลสท่ีแฝงตัวนอนเน่ืองอยู่ภายในจิต   
กิเลสท่ีเป็นความโน้มเอียงภายในจิต (latent dispositions/underlying tendencies)  หรือกิเลสท่ียังไม่ได้แสดงบทบาท
ทําให้จิตเศร้าหมอง  อุปมาเหมือนคนท่ีมีโรคทางกรรมพันธุ์ เช่น กรรมพันธ์ุโรคเบาหวาน  อนุสัยเหมือนช่วงท่ี
โรคเบาหวานแฝงตัวอยู่ในร่างกาย   อุปกิเลสเหมือนช่วงท่ีโรคเบาหวานปรากฏตัวออกมาทําให้ร่างกายเจ็บป่วย  อนุสัยมี 
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อาจารย์มองว่าเป็นกิเลสท่ีนอนเน่ืองยืนพ้ืนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าในขณะน้ันอุปกิเลสจะจรมาหรือไม่ก็ตาม 
ดังน้ัน จิตประภัสสรในทัศนะของอาจารย์เสถียรก็คือช่วงเวลาที่อนุสัยยังไม่ฟุ้งขึ้นมาเป็นปริยุฏฐาน
กิเลส (กลุ้มรุมอยู่ภายในใจ) และยังไม่ปรากฏออกเป็นวีติกกมกิเลส (แสดงออกทางพฤติกรรม) เท่านั้น 
และหมายถึงความผุดผ่องในจิตของผู้ได้ฌานสมาบัติอันเนื่องมาจากนิวรณ์ระงับไปเท่านั้น๑๙ 

ในประเด็นนี้พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร ได้ให้ข้อเสนอโดยละเอียดว่า แนวคิดเรื่องจิต
บริสุทธ์ิไม่น่าจะเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างนิกาย-มหาสังฆิกะกับเถรวาท  ท้ังสองฝ่ายมีความเห็น
ตรงกันในเรื่องน้ี   แต่ประเด็นข้อขัดแย้งเป็นเรื่องของอนุสัยต่างหาก  ในคัมภีร์กถาวัตถุ๒๐  มีข้อความ
ว่าด้วยการถกเถียงกันระหว่างฝ่ายเถรวาทกับฝ่ายมหาสังฆิกะในเรื่องอนุสัย  ฝ่ายเถรวาทมองว่าจิตของ
ปุถุชนอยู่ในสภาพที่มีอนุสัยนอนเน่ืองอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงจิตท่ีอยู่ในสภาพเช่นน้ีเรียกว่าเป็นกลางๆ หรือ
อัพยากฤต  คือยังบอกไม่ได้ว่าดีหรือไม่มี  เป็นกุศลหรืออกุศล  เม่ือไรเกิดความคิดไม่ดีขึ้นมา เช่น คิด
อยากจะฆ่าสัตว์  เราก็เรียกว่าอกุศลจิต  เม่ือไรท่ีเกิดจิตเมตตาอยากจะช่วยเหลือสัตว์ เราก็เรียกว่ากุศล
จิต  อุปมาเหมือนนํ้าท่ีอยู่ในแก้ว  เม่ือตะกอนนอนก้นน้ําก็จะใส  เม่ือตะกอนฟุ้งขึ้นมานํ้าก็จะขุ่น  แต่
ไม่ว่านํ้าจะใสหรือขุ่นก็ตาม จะต้องมีตะกอนชนิดละเอียดอ่อนนอนก้นอยู่ตลอดเวลา  ฝ่ายมหาสังฆิกะ
ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ พวกเขามองว่าจิตจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงระหว่างกุศล กับ อกุศลเท่านั้น 
ไม่มีสภาพแบบกลางๆ หรืออัพยากฤต อุปมาเหมือนความมืดกับความสว่าง  เม่ือความสว่างปรากฏขึ้น
ท่ีใด ท่ีน้ันก็จะไม่มีความมืดเหลืออยู่  เช่นเดียวกันเม่ือความมืดปรากฏขึ้นท่ีใด  ท่ีน้ันก็จะไม่มีความ
สว่างเหลืออยู่  จะเห็นว่า ท้ังสองฝ่ายไม่ได้ถกเถียงกันเลยว่าเน้ือแท้ๆ ของจิตเป็นประภัสสรหรือไม่เป็น
ประภัสสร  ประเด็นอยู่ท่ีว่าในขณะท่ีเกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต  มีอนุสัยยืนพ้ืนอยู่ในจิตตลอดเวลา
หรือไม่เท่านั้นเอง 

ประเด็นท่ีว่าฝ่ายเถรวาทไม่ยอมรับเรื่องจิตบริสุทธ์ิน้ันถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะจริงอยู่ที่ว่า
พระพุทธเจ้าไม่ทรงใช้คําว่า “บริสุทธ์ิ” กับจิตประภัสสร  แต่พระอรรถกถาจารย์ได้ใช้คําว่าบริสุทธ์ิและคํา
อ่ืนๆ อีกมากมายสําหรับนิยามความหมายของจิตประภัสสร เช่น คําว่า “ปริสุทฺธ” (บริสุทธ์ิ) หรือ “ปกติ
ปริสุทฺธ” (บริสุทธ์ิโดยธรรมชาติ) หรือ “ปณฺฑร” (ขาวผ่อง)๒๑ หรือ “สุกฺก” (ขาว/สว่าง) หรือ “โอทาต” 
(ขาว/หมดจด)๒๒  และการใช้คําว่าบริสุทธ์ิกับจิตประภัสสรนี้ก็ไม่จําเป็นต้องขัดแย้งกับเรื่องอนุสัย เพราะ
ความบริสุทธ์ิในที่นี้ไม่ได้มุ่งประเด็นว่ามีกิเลสหรือยังไม่มีกิเลส  หากแต่มุ่งถึงเน้ือแท้ของจิตมากกว่า 
กล่าวคือ เวลาพูดถึงจิตบริสุทธ์ิ  เราต้องแยกเป็นสองส่วนระหว่างเน้ือแท้ของจิตกับสิ่งแปลกปลอมที่มาทํา
ให้จิตเศร้าหมอง  ธรรมชาติของจิตน้ันไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่ถูกกิเลสห่อหุ้มหรือไม่ก็ตาม  ก็ถือว่ายังมี
ความบริสุทธ์ิอยู่เช่นเดิม ส่วนกิเลสที่จรเข้ามาแม้จะทําให้จิตเศร้าหมอง  แต่ก็ไม่ได้ทําให้จิตสูญเสีย
ธรรมชาติอันเป็นเนื้อแท้ของมัน  เหมือนครูอาจารย์ผู้มีความบริสุทธ์ิงดงาม  แต่ช่ือเสียงกลับมามัวหมอง

                                                                                                                                                                           

๗ อย่าง คือ  (๑) กามราคานุสัย อนุสัยคือความกําหนัดในกาม  (๒) ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือความหงุดหงิด (๓) ทิฏฐานุสัย  
อนุสัยคือความเห็นผิด  (๔) วิจิกิจฉานุสัย  อนุสัยคือความลังเลสงสัย  (๕) มานานุสัย  อนุสัยคือความถือตัว  (๖) ภวราคา
นุสัย อนุสัยคือความกําหนัดในภพ  และ (๗) อวิชชานุสัย  อนุสัยคือความไม่รู้   ดู ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๗. 

๑๙ อ้างแล้ว, เสถียร  โพธินันทะ, แนวพระพุทธศาสนา, หน้า ๒๕๗. 
๒๐ ดูเพิ่มเติมใน อภิ.ธา.(ไทย)๓๗/๖๐๕/๖๖๑-๖๗๐.   
๒๑ องฺ.เอกก.อ.(บาลี)๑/๔๙/๕๓. 
๒๒ อภิ.สงฺ.อ.(บาลี)๑/๕๑/๕๔. 



๙๔ 
 

ลงเพราะการกระทําไม่ดีของศิษย์  ความมัวหมองของ ครูอาจารย์นี้เป็นเพียงเรื่องที่คนอ่ืนสร้างขึ้นหรือ
เรื่องท่ีสายตาสังคมมองเข้ามาเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าความบริสุทธ์ิในเน้ือในตัวของครูอาจารย์จะ
สูญเสียตามไปด้วย  หรืออุปมาเหมือนเพชรที่เปล่งประกายแวววาวอยู่โดยธรรมชาติ  แต่กลับมาเศร้า
หมองลงเพราะหล่นลงไปหมกอยู่ในโคลนตม ความมัวหมองของเพชรน้ีเป็นเพียงพ้ืนผิวภายนอกเท่านั้น  
ไม่ได้หมายความว่าเน้ือแท้ของเพชรจะสูญเสียความเปล่งประกายตามไปด้วย  ธรรมชาติของเพชรเคย
เป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นอย่างนั้น  ไม่ว่าจะถูกห่อหุ้มด้วยโคลนตมหรือไม่ก็ตาม   

นอกจากน้ัน อาจารย์เสถียรยังมองอีกว่า เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับแนวคิดท่ีว่าจิตมี
อนุสัย พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงเลือกที่จะไม่ใช้คําว่า “บริสุทธ์ิ” กับจิตประภัสสรเหมือนฝ่ายมหาสังฆิ
กะ หากแต่ใช้คํากลางๆ ว่า “อัพยากฤต”  ดังข้อความที่ว่า  

ทางฝ่ายบาลีเราใช้อย่างยุติธรรมท่ีสุด  ไม่ให้เกิดปัญหา คือมติทางพุทธศาสนาฝ่ายบาลีถือ
ว่าธรรมชาติของจิตน้ันไม่ใช่กุศลร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่อกุศลร้อยเปอร์เซ็นต์...ธรรมชาติของ
จิตนะเป็นอัพยากฤตแท้ๆ แต่ว่าในอัพยากฤตนั้นมันเก็บเอาทั้งกุศลอกุศล อยู่ในน้ันด้วย” ๒๓  
จะเห็นว่า คําว่า “อัพยากฤต” ในทัศนะของอาจารย์เสถียรมีความหมายแบบกลางๆ  

ไม่ใช่กุศลร้อยเปอร์เซ็นต์ และไม่ใช่อกุศลร้อยเปอร์เซ็นต์  ความหมายแบบกลางๆ น้ีเข้ากันได้พอดีกับ
ความหมายของจิตประภัสสรว่า “จิตผุดผ่อง” ในทัศนะของอาจารย์  เพราะคําว่า “จิตผุดผ่อง” ไม่ได้
หมายถึงจิตบริสุทธ์ิ  หากหมายเอาช่วงเวลาท่ีอนุสัยนอนเน่ืองแฝงตัวอยู่ในจิต   อย่างไรก็ตาม  เหตุผล
ของอาจารย์เสถียรตรงน้ีถือว่าตกไป  เพราะจากคํานิยามจิตประภัสสรของฝ่ายเถรวาทที่ยกมาข้างต้น
แสดงให้เห็นว่า ฝ่ายเถรวาทก็ได้ใช้คําว่า “บริสุทธ์ิ” กับจิตประภัสสรเช่นเดียวกับกับฝ่ายมหาสังฆิกะ 

คําถามคือการใช้คําว่า “บริสุทธ์ิ” กับจิตประภัสสรขัดแย้งกับเรื่องอนุสัยอย่างท่ีอาจารย์
เสถียรกลัวหรือไม่   ถ้าตอบตามทัศนะของฝ่ายเถรวาทก็ต้องบอกว่าไม่ขัด  ส่วนเหตุผลท่ีบอกว่าไม่ขัดก็
อย่างท่ีได้อภิปรายมาแล้ว คือ เวลาที่ฝ่ายเถรวาทใช้คําว่า “บริสุทธ์ิ” กับจิตประภัสสรนั้น  ไม่ได้
หมายถึงจิตที่ปราศจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง  แต่หมายเอาช่วงเวลาอนุสัยยังไม่ปรากฏออกมาทําให้จิต
เศร้าหมองน่ันเอง    อีกเหตุผลหนึ่ง เวลาพูดถึงจิตประภัสสรเรามุ่งเอาธรรมชาติท่ีเป็นเนื้อแท้ของจิต  
จิตระดับน้ีแม้จะมีอนุสัยนอนเน่ืองแฝงตัวอยู่  แต่เราก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นจิตบริสุทธ์ิ  เพราะมุ่งเอา
ธรรมชาติท่ีเป็นเน้ือแท้ของมัน  เหมือนการพูดถึงธรรมชาติอันบริสุทธ์ิของนํ้าในท่ามกลางการเจือปน
ของสีต่างๆ  

การที่ฝ่ายเถรวาทใช้คําว่า “อัพยากฤต” กับจิตประภัสสรน้ัน  คงไม่ใช่เพราะกลัวว่าเม่ือใช้
คําว่า “บริสุทธ์ิ”  แล้วจะไปขัดแย้งกับเร่ืองอนุสัย  แต่เหตุผลควรจะเป็นว่า จิตประภัสสรหรือภวังคจิต
เป็นแหล่งที่รวมวิบากกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลคละเคล้ากันไป  จนเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นจิต
ดีหรือไม่ดี  เป็นกุศลหรืออกุศล   บอกได้แต่เพียงว่าเป็น “อัพยากฤต” คือเป็นกลางทางจริยธรรม 
(morally neutral)  อีกเหตุผลหน่ึงคือ เน่ืองจากภวังคจิตเป็นวิปากจิตหรือจิตที่เป็นผลของกรรม 
(ภวังคจิตเป็นจิตผลท่ีเกิดขึ้นสืบเนื่องจากจิตเหตุคือชวนจิต)   พระพุทธศาสนาถือว่าวิบากกรรมและโลก
แห่งวัตถุท้ังหมดเป็น “อัพยากฤต”๒๔ หรือมีธรรมชาติเป็นกลางๆ ไม่สามารถตัดสินในทางจริยธรรมได้
                                                            

 ๒๓ อ้างแล้ว, เสถียร  โพธินันทะ, แนวพระพุทธศาสนา, หน้า ๖๕-๖๖. 
๒๔ พระพุทธศาสนาใช้คําว่า “อัพยากฤต” สําหรับเรียกส่ิงท่ีเป็นวิบากกรรมทุกชนิด ท้ังท่ีเป็นรูปและ

นาม    คือวิบากจิตทุกประเภท  ร่างกายอันเป็นผลกรรมในอดีต (กัมมชรูป) รวมท้ังโลกแห่งวัตถุภายนอกท้ังหมด  ส่ิง



๙๕ 
 

ว่าดีหรือช่ัว   คําว่า “ดี-ช่ัว” น้ันเป็นคําท่ีพระพุทธศาสนาใช้สําหรับเรียกตัวกรรมหรือการกระทําที่เกิด
จากแรงจูงใจท่ีเป็นกุศลหรืออกุศลเท่านั้น  การกระทําใดเกิดจากแรงจูงใจที่เป็นกุศล เช่น ความโลภ 
เป็นต้น  ถือว่าการกระทํานั้นช่ัว  การกระทําใดเกิดจากแรงจูงใจที่เป็นกุศล เช่น ความเมตตา เป็นต้น 
ถือว่าการกระทําน้ันดี   เม่ือภวังคจิตเป็นจิตที่เป็นผลของกรรม  เป็นจิตท่ียังไม่ได้ทํากรรมจากแรงจูงใจ
ท่ีเป็นกุศลและอกุศล  ดังน้ัน  เราจึงบอกไม่ได้เป็นจิตดีหรือจิตชั่ว  บอกได้เพียงว่าเป็นกลางๆ    

ในครั้งพุทธกาลมีภิกษุรูปหน่ึงช่ือว่าจูฬปันถก เป็นคนมีสติปัญญาน้อย บวชมาแล้วต้ังสี่
เดือนแต่ไม่สามารถเรียนธรรมได้แม้แต่คาถาเดียว จึงถูกพระภิกษุผู้เป็นพ่ีชายช่ือว่ามหาปันถกตําหนิว่า
เป็นผู้ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในพระศาสนา  ถ้าเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ทําไม่ได้แล้วจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
บรรพชิตได้อย่างไร  แล้วขับให้ท่านออกไปจากอารามพร้อมตัดกิจนิมนต์  ท่านจูฬปันถกรู้สึกน้อยเน้ือตํ่า
ใจ  คิดว่าอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์  ลาสิกขาไปเล้ียงชีพเป็นฆราวาสดีกว่า  พอเรื่องราวท้ังหมดทราบถึง
พระพุทธเจ้า  จึงเสด็จไปปลอบโยนและยับย้ังไม่ให้ท่านลาสิกขา  ทรงแนะวิธีปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆ โดย
ให้ท่านนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก  แล้วเอามือลูบผ้าเช็ดธุลีผืนหน่ึงพร้อมบริกรรมว่า “รโชหรณํ รโช
หรณํ” (ผ้าเช็ดธุลีๆ) ขณะท่ีท่านกําลังลูบผ้าไปเรื่อยๆ น้ัน  ปรากฏว่าผ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่เคย
สะอาดกลายไปเป็นผ้าเศร้าหมอง ท่านจึงเกิดความคิดว่า “ผ้าท่อนน้ีบริสุทธ์ิอย่างย่ิง (อติวิย ปริสุทฺธํ) แต่
อาศัยภาวะของตนนั้นแล้ว (ตํ อตฺตภาวํ)๒๕ กลับละธรรมชาติด้ังเดิมเสีย   (ปุริมปกตึ) แล้วกลายเป็นผ้า
เศร้าหมองอย่างน้ีไป”  เม่ือท่านจูฬปันถกคิดได้ดังนี้  พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนโยงไปหาธุลีคือกิเลสภายใน
ใจว่า “จูฬปันถก  เธออย่าทําความหมายเฉพาะท่อนผ้านั้นว่า เศร้าหมองแล้ว   ติดธุลีแล้ว  ก็ธุลีท้ังหลาย
มีธุลีคือราคะเป็นต้น มีอยู่ในภายในของเธอ  เธอจงนํา (กําจัด) มันออกเสีย”๒๖   

จากตัวอย่างเรื่องที่ยกมา  ประเด็นท่ีน่าต้ังคําถามคือ ทําไมพระพุทธเจ้าให้พระจูฬปันถก
นั่งหันหน้าไปหาดวงอาทิตย์ทางทิศตะวันออก  ดวงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของอะไร  ทําไมให้น่ังลูบผ้า
บริสุทธ์ิ   ผ้าบริสุทธ์ิเป็นสัญลักษณ์ของอะไร  และทําไมให้ลูบผ้าไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นผ้าเศร้าหมอง  
ความเศร้าหมองเป็นสัญลักษณ์ของอะไร  คําตอบน่าจะเป็นว่า พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้พระจูฬปัน
ถกเกิดความคิดเชิงเปรียบเทียบว่า ดวงอาทิตย์น้ันมีความสว่างรุ่งเรืองอยู่ตามธรรมชาติ  แต่กลับเศร้า
หมองลงเพราะถูกบดบังดัวยเมฆหมอก  ผ้าสะอาดบริสุทธ์ิโดยธรรมชาติ  แต่กลับเศร้าหมองเพราะ
ความสกปรกอันเกิดจากการลูบบ่อยๆ  ในที่สุดวิธีการของพระพุทธเจ้าก็ได้ผล  เม่ือ พระจูฬปันถกเกิด
ความคิดเช่นนั้นขึ้นมาจริงๆ  จากน้ันพระองค์ก็โยงความคิดน้ีเข้ามาหาเรื่องข้างในคือเรื่องจิตกับกิเลส  
ทรงเน้นยํ้าว่า อย่าได้หยุดคิดเพียงว่าผ้าเศร้าหมองเพราะแปดเป้ือนด้วยธุลี  แต่ให้คิดต่อไปอีกว่าจิต
ของเราก็เศร้าหมองเพราะแปดเป้ือนด้วยธุลีคือกิเลสเหมือนกัน  แล้วทรงแนะให้กําจัดมันออกไปเสีย   
ดังนั้น ดวงอาทิตย์ก็คือสัญลักษณ์ของจิตท่ีสว่างหรือมีรัศมี (ประภัสสร) และผ้าบริสุทธ์ิก็สัญลักษณ์ของ

                                                                                                                                                                           

เหล่าน้ีมีธรรมชาติเป็นกลางๆ ไม่ดีไม่ช่ัว  ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล   ส่วนคําว่า “ดี-ช่ัว” พระพุทธศาสนาใช้สําหรับเรียก
กรรมหรือการกระทําท่ีเกิดขึ้นบนฐานแรงจูงใจ(เจตนา)ท่ีเป็นกุศลและอกุศล   

๒๕ คําว่า “อตฺตภาวํ” นิยมแปลทับศัพท์ว่า อัตภาพ หมายถึง ภาวะของตน ธรรมชาติของตน  หรือ
ความเป็นตัวของตัวเอง  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “one’s own nature”, “individuality”, หรือ “personality” 
ในข้อความน้ีท่านใช้คําว่า “ตํ อตฺตภาวํ” เพื่อเน้นยํ้าข้อความท่ีอยู่ข้างหน้าว่า ผ้าน้ันมันมีภาวะของตน คือความ
บริสุทธ์ิของมันน่ันเอง   

๒๖ ขุ.ธ.อ.(บาลี)๑/๑๗/๑๘๕. 



๙๖ 
 

จิตท่ีบริสุทธ์ิโดยธรรมชาติ (ปกติปริสุทฺธ) เมฆหมอกและธุลีท่ีเป้ือนผ้าก็คือสัญลักษณ์ของกิเลสท่ีจรเข้า
มาทําให้จิตเศร้าหมอง (อุปกิเลส) และการลูบผ้าบ่อยๆ ก็คือสัญลักษณ์ของการสั่งสมกิเลสไว้ในจิตอยู่
บ่อยๆ 

คําสอนของท่านพุทธทาสภิกขุเรื่อง “จิตเดิมแท้” หรือ “พุทธภาวะ” หลายคนวิจารณ์ว่า
ท่านรับแนวคิดน้ีมาจากนิกายเซนแล้วอธิบายปะปนคําสอนของเถรวาท  ผู้วิจัยมองว่าส่วนหนึ่งน่าจะ
เป็นอย่างนั้นแต่คงไม่ใช่ท้ังหมด  เหตุผลหลักน่าจะเป็นเพราะท่านมองเห็นความสอดคล้องกันระหว่าง
แนวคดิของเซนกับของเถรวาทมากกว่า  ดังข้อความที่ว่า 

จิตเดิมแท้คําแรก คือจิตท่ีเป็นธรรมชาติจิต เป็นธาตุของจิต เป็นของเดิมแท้  ก่อนแต่ท่ี
จะถูกปรุง  ชีวิตประกอบด้วยจิตชนิดท่ียังไม่มีการปรุง  เพราะมันปรุงไม่เป็น  มันยังไม่
ถูกปรุง  นี้ก็เรียกว่าจิตเดิมแท้  จนกว่าจะถูกปรุงเป็นจิตใหม่คือเป็นจิตท่ีมีกิเลส...ทีนี้เดิม
แท้มันมีคุณสมบัติ  คือรู้อะไรได้ น่ีเรียกว่ามันประภัสสร  มันมีรัศมี มีความเรืองแสงเป็น
ประภัสสร เพราะมันไม่ถูกหุ้มห่อด้วยอะไร  ไม่ถูกห่อหุ้มด้วยกิเลส  ไม่ถูกห่อหุ้มด้วยผล
ของกิเลส คือความดีความช่ัวเป็นต้น  มันจึงเรืองแสงได้เหมือนเพชร  เพชรอย่างดีในตัว
มันเอง  มันมีรัศมีอยู่ในตัวมันเอง  มันเรืองรัศมีของมันได้  แต่ถ้าเอาโคลนไปหมกเสีย  
มันก็รัศมีไม่ออก  น้ีเรียกว่ามันไม่เดิมแท้  มันไม่ประภัสสร  ทีน้ีถ้าว่ามันผิดจากเดิมแท้  
หรือไม่ประภัสสรแล้ว เราเรียกว่าผิดปรกติแล้ว๒๗ 
จะเห็นว่า เวลาที่ท่านพุทธทาสภิกขุพูดถึงจิตเดิมแท้หรือจิตประภัสสร ท่านจะแยก

ออกเป็นสองส่วน คือ จิตล้วนๆ หรือเน้ือแท้ของจิต กับ กิเลสท่ีเข้ามาห่อหุ้ม เนื้อแท้ของจิตมีความเรือง
แสงหรือมีรัศมีในตัวมันเอง กิเลสเป็นส่ิงท่ีเข้ามาห่อหุ้มให้มันเปล่งรัศมีออกมาไม่ได้  เหมือนเพชรเปล่ง
รัศมีออกมาไม่ได้เพราะถูกหมกอยู่ในโคลนตม   และจิตประภัสสรนี้เองท่ีท่านมองว่ามีธรรมชาติหรือ
เช้ือแห่งพุทธภาวะอยู่ภายใน  ดังข้อความที่ว่า 

ธรรมชาติท่ีจะทําให้สิ่งที่ มีชีวิตเจริญขึ้นมา  จนถึงลักษณะอย่างน้ีในท่ีสุด  เรียกว่า 
ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะบ้าง  ธรรมชาติแห่งพุทธภาวะบ้าง  ท่ีเรียกว่าธรรมชาติก็
เพราะมีอยู่แล้ว  มีอยู่เองโดยธรรมชาติ  หรือจะเรียกว่าธรรมชาติที่เป็นเช้ือแห่งความเป็น
พุทธะ  มีอยู่แล้ว  ในสิ่งมีชีวิตก็มีเช้ืออันนี้อยู่แล้ว๒๘   
จะเห็นว่า ท่านพุทธทาสภิกขุไม่ได้มองว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับมีความเป็นพุทธะเสร็จ

สมบูรณ์อยู่แล้วในตัว  เพียงแต่มีเช้ือหรือศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นพุทธะได้เท่าน้ัน  ซ่ึงเช้ือ
ท่ีว่าก็คือสิ่งที่ท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้หรือจิตประภัสสรดังกล่าวมาแล้วน่ันเอง ผู้วิจัยมองว่า ถ้าเราไม่ยึด
ติดกับถ้อยคําแปลกใหม่ท่ีท่านนํามาใช้ เช่น “จิตเดิมแท้” หรือ “พุทธภาวะ”  โดยถือเอาเฉพาะ
สาระสําคัญท่ีท่านต้องการอธิบาย  ก็ไม่น่าจะขัดแย้งกับจารีตเดิมของเถรวาท  ความจริงแล้วเวลาที่
ชาวมหายานพูดถึงพุทธภาวะ  พวกเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีความเป็นพุทธะเสร็จสิ้นสมบูรณ์อยู่

                                                            
๒๗ พุทธทาสภิกขุ, ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ เล่ม ๓, รวบรวมโดย นายพินิจ  รักทองหล่อ              

( กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สุขภาพใจ), ๒๕๔๐, หน้า ๘๔-๘๖. 
๒๘ พุทธทาสภิกขุ, ไกวัลยธรรม ,(กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร), ๒๕๒๓, หน้า ๑๔๖-๑๔๗. 



๙๗ 
 

แล้วในตัว  เพียงแต่บอกว่าเรามีธรรมชาติท่ีจะกลายเป็นพุทธะได้หรือมีหน่ออ่อนท่ีจะพัฒนาไปสู่ความ
เป็นพุทธะได้เท่าน้ัน (พุทธธาตุ/พุทธโคตร/ตถาคตครรภ์)๒๙  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ช่ือว่าเป็นผู้ตีความพระพุทธศาสนาแบบเคร่งครัด
คัมภีร์  ก็ได้อธิบายเรื่องจิตประภัสสรไม่ห่างไกลจากท่านพุทธทาสภิกขุ  ดังคํากล่าวของท่านท่ีว่า “จิต
นี้โดยธรรมชาติของมันเอง  มิใช่เป็นสภาวะที่แปดเป้ือนสกปรก  หรือมีสิ่งเศร้าหมองเจือปนอยู่  แต่
สภาพเศร้าหมองน้ันเป็นของแปลกปลอมเข้ามา ฉะนั้น การชําระจิตให้สะอาดหมดจดจึงเป็นสิ่งท่ี
เป็นไปได้”๓๐  “เปรียบได้กับน้ํา  ถึงจะขุ่นมัวสกปรกเพียงใด  เราก็สามารถชําระให้ใสสะอาดได้  
เพราะสิ่งท่ีทําให้ขุ่นมัวน้ันเป็นของแปลกปลอม  หมายความว่านํ้าโดยสภาวะของมันเองก็คือนํ้า  ไม่ใช่
เป็นของสกปรก...” จะเห็นว่า พระพรหมคุณาภรณ์ได้อธิบายโดยแยกให้เห็นว่าอะไรคือธรรมชาติของ
จิตและอะไรคือสิ่งแปลกปลอมท่ีเข้ามาทําให้จิตเศร้าหมอง  ซ่ึงการแยกแบบน้ีท่านมองว่าทําให้การ
ชําระความเศร้าหมองออกจากจิตเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้  ส่วนประเด็นเร่ืองความเป็นพุทธะท่านมองใน
ความหมายของศักยภาพภายในตัวมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้  ดังข้อความท่ีว่า “ความเช่ือในศักยภาพ
ของมนุษย์  เรียกเป็นศัพท์ว่า ศรัทธาในโพธิ หมายความว่าเป็นความเช่ือในปัญญาของมนุษย์ที่สามารถ
พัฒนาเป็นพุทธะได้”๓๑  ถ้าคําว่า “ศรัทธาในโพธิ” ในท่ีน้ีหมายถึงความเช่ือในศักยภาพของมนุษย์ที่จะ
พัฒนาไปเป็นพุทธะได้ ก็คงมีความหมายไม่ห่างไกลจากสิ่งท่ีท่านพุทธทาสเรียกว่า “จิตเดิมแท้” หรือที่
มหายานเรียกว่า “พุทธธาตุ” มากนัก  เพราะต่างก็มีฐานคิดอยู่บนเรื่องศักยภาพของมนุษย์ท่ีสามารถ
พัฒนาไปเป็นพุทธะได้ 

กล่าวโดยสรุปแล้วจากหลักฐานอันเป็นข้อเสนอและข้อวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการท่ี
ยกมาท้ังหมดเราจะพบว่า คําว่าจิตด้ังเดิมของมนุษย์น้ันบริสุทธ์ิและผ่องใส แต่เศร้าหมองเพราะกิเลสท่ี
จรมา ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกน้ัน แม้จะมีผู้เสนอว่าจิตด้ังเดิมเช่นนั้นเป็นจิตท่ีถือว่าบริสุทธ์ิอยู่แล้ว
จนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพุทธะมาแต่เดิมนั้นดูเหมือนว่าจะถูกโต้แย้งโดยนักวิชาการบางท่านที่เห็นว่า 
การท่ีจิตบริสุทธ์ิอยู่แล้วนั้นเป็นหลักการท่ีขัดแย้งกับคําว่าอนุสัย ดังน้ัน ความคิดท่ีว่าจิตมนุษย์บริสุทธ์ิ
อยู่แล้วจึงขัดแย้งกับหลักการของฝ่ายเถรวาทเร่ืองอนุสัย แต่ทัศนะหรือตําอธิบายน้ีก็ไม่ได้ขัดกับ
คําอธิบายของนักวิชาการที่อธิบายว่าธรรมชาติของจิตนั้นบริสุทธ์ิ และสามารถท่ีจะพัฒนาให้บริสุทธ์ิได้
เหมือนเดิมหลังจากท่ีถูกกิเลสครอบงําแล้ว หรือสามารถท่ีจะชําระกิเลสหมดจากจิตแล้วให้จิตบริสุทธ์ิ
เหมือนเดิมได้  แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นจะต้องเข้าใจก่อนว่า  

(๑) จิตด้ังเดิมบริสุทธ์ิน้ัน เป็นจิตที่ไม่ได้แปดเปื้อนด้วยกิเลสและเป็นจิตท่ียังไม่ได้ทํางาน
ในกรอบกระบวนการทํางานแบเกิดดับๆ เป็นขณิกวาท พระพุทธศาสนาในยุคต้นได้เสนอแนวคิดว่า
ด้ังเดิมจริงๆจิตผ่องใส บริสุทธ์ิ น้ันเป็นเรื่องจริง แต่เป็นการกล่าวถึงจิตในช่วงท่ียังไม่ได้ทํางานตาม

                                                            
๒๙ พุทธธาตุ แปลว่า ธรรมชาติแห่งพุทธะ (Buddha-nature)   พุทธโคตร แปลว่า เมล็ดพันธ์แห่งการ

ตรัสรู้ (Seed of Enlightenment) และ ตถาคตครรภ์ แปลว่า  ตัวอ่อนหรือหน่ออ่อนแห่งพระตถาคต (Embryo of   
the Tathāgata)  คําเหล่าน้ีบ่งบอกถึงความเช่ือว่า สรรพสัตว์มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาไปสู่ความเป็นพุทธะได้    

๓๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท เอส. อาร์. พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด), ๒๕๔๖, หน้า ๑๖๘-๑๖๙. 

๓๑ พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๔, หน้า ๑๒๖. 



๙๘ 
 

ระบบของกระบวนการทํางานแบบรับ- เสวยอารมณ์ ธรรมชาติท่ียังไม่ได้รับเสวยอารมณ์นั้นจิตด้ังเดิม
บริสุทธ์ิแน่นอน จิตที่ไม่ได้ทํางานในครั้งแรกนั้นจิตจะอยู่ในสภาวะของภวังคจิต ซ่ึงภวังคจิตแรกนี้ถือว่า
บริสุทธ์ิเพราะยังไม่ได้เสพเสวยอารมณ์ แต่ก็ต้องเข้าใจว่าภวังคจิตเริ่มแรกน้ีมีกระบวนการทํางานแบบ
เกิดดับแล้วแต่ยังไม่รับอารมณ์ใดๆ ในคัมภีร์น่าจะหมายเอาจิตด้ังเดิมแบบนี้ซ่ึงไม่มีความดีความช่ัวใด 
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจิตดวงแรกน้ีเป็นจิตพระพุทธเจ้าหรือจิตพระอรหันต์ หากเป็นจิตที่มี
องค์ประกอบและกระบวนการทํางานที่พร้อมสรรพท่ีจะทํางานแบบเสพเสวยอารมณ์ตามปกติ   

(๒) แต่เม่ือจิตเริ่มกระบวนการทํางานตามปกติแบบขณิกวาท คือ เกิดดับ ๆ แล้ว
กระบวนการทํางานเริ่มต้นขึ้นมีการับการเสพเสวยอารมณ์แล้ว มีการปรุงแต่ง มีการเสพเสวยอารมณ์
ทางทวารทั้ง ๖ แล้ว จุดน้ีเองท่ีเป็นจุดเริ่มของความเศร้าหมอง ซ่ึงความเศร้าหมองในที่น้ีก็คือความดี
ความชั่วที่เกิดขึ้นนั่นเอง จิตในระยะท่ีสองนี้เป็นจิตที่มีกระบวนการเสพรับอารมณ์ท่ีเป็นแบบปุถุชน คือ
รับเสวยอารมณ์และแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมออกสู่ภายนอกตามปกติ คือ มีสุข ทุกข์ ไม่สุขไม่
ทุกข์ เพราะกระบวนการทํางานแบบเสพเสวยแบบปุถุชนนั้นเป็นการเสพเสวยอารมณ์แบบปกติ คือ
ไหลตามกิเลสท่ีเข้ามาสู่จิต อันน้ีถือว่าเป็นกระบวนการทํางานของจิตตามปกติ ซ่ึงศักยภาพเช่นนี้ก็ไม่ได้
แตกต่างไปจากศักยภาพของจิตด้ังเดิมท่ียังไม่ได้ทํางาน คือมีกระบวนการทํางานแบบเสพเสวยเช่นกัน 
แต่ยังบริสุทธ์ิเพราะยังไม่ได้ทํางาน  

(๓) เม่ือมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการฝึกจิตซ่ึงในสมัยพุทธกาลนั้นมีอยู่อย่างหลากหลายไม่ว่า
จะเป็นศาสนาพราหมณ์ เชน หรือนักปฏิบัติกลุ่มอ่ืน ๆ คนเหล่าน้ันก็จะพยายามหาวิธีการที่จะฝึกจิต
เพ่ือ (ก)ไม่ให้จิตไหลไปสู่ท่ีตํ่าหรือไหลตามกระแสกิเลส (ข) พยายามฝึกจิตเพ่ือให้มีกระบวนการทํางาน
แบบใหม่ คือไม่ไหลไปตามกิเลส และมีกระบวนการทํางานที่สามารถท่ีจะทํางานให้เท่าทันกิเลส โดย
คนกลุ่มเหล่านั้นมีวิธีการท่ีแตกต่างกัน พวกคิดมากทํายากๆก็น่ังทรมานร่างกายสารพัดวิธีจัดเป็น
พวกอัตตกิลมถานุโยค พวกท่ีคิดง่ายขึ้นมาหน่อยก็อาศัยกรอบความคิดแบบหลักเหตุผล (นักปรัชญา)
และพวกหน่ึงไม่คิดอะไรเลยแต่เห็นว่าจิตฝึกยากต้องตามใจมนด้วยการเสพเสวยความสุขอย่างย่ิงยวด
โดยเช่ือว่าเม่ือจิตมีความสมบูรณ์พูนสุขแล้วก็จะบริสุทธ์ิพวกน้ันจัดเป็นพวกกามสุขัลลิกานุโยค เป็นต้น 

(๔) เม่ือพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้น พระพุทธองค์ก็ทรงทําการฝึกจิตในหลากหลายวิธีการท่ี
บรรดานักคิดนักปรัชญาหรือนักปฏิบัติรุ่นเก่าๆทํามาแล้วจนหมดก็ไม่ประสบความสําเร็จ จนเม่ือทรง
พิจารณาเห็นว่าทางท่ีเดินมาไม่ประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนจึงทรงเดินตามทางสายกลางฝึกแบบไม่
เอียงไปสู่ท่ีสุดแห่งทุกข์ ๒ ประการ และทรงค้นพบวิธีการสําคัญท่ีสามารถฝึกจิตหรือควบคุมให้จิต (๑)
ไม่ไหลตามกิเลส และ (๒) ทําให้จิตมีกระบวนการทํางานแบบใหม่เพ่ือให้รู้เท่าทันกิเลส โดยวิธีการ
ดังกล่าวน้ันคือ วิธีการพิจารณาจิตดูการเกิดการดับของจิตที่ทําหน้าที่ในการเสพเสวยอารมณ์ แต่ไม่เข้า
ไปเป็นส่วนหน่ึงของการรับรู้ทําหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ดูและพิจารณาเพ่ือจะตัดกระแสของจิตไม่เข้าไปต่อ
กระแสการทํางานของจิตโดยพิจารณาให้เห็นเพียง “ สักว่าแต่ ” และไม่เข้าไปรับรู้หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการทํางานของจิตน้ัน ซ่ึงคําสอนดังกล่าวมีปรากฏในพระพุทธพจน์ที่ทรงสอนพาหิยะทารุจิยะว่า 

พาหิยะ  เพราะเหตุน้ัน  เธอพึงศึกษาอย่างน้ีว่า  เม่ือเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็น  เม่ือฟังเสียงก็
สักแต่ว่าฟัง  เม่ือรับรู้อารมณ์ท่ีได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้  เม่ือรู้แจ้งธรรมารมณ์ท่ีรู้แจ้งก็สัก
แต่ว่ารู้แจ้ง  พาหิยะ  เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล เม่ือใดเธอเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็น  เม่ือฟัง
เสียงก็สักแต่ว่าฟัง  เม่ือรับรู้อารมณ์ ท่ีได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้  เม่ือรู้แจ้งธรรมารมณ์ท่ีรู้แจ้ง



๙๙ 
 

ก็สักแต่ว่ารู้แจ้ง  เม่ือน้ันเธอก็จะไม่มี  เม่ือใดเธอไม่มี  เม่ือนั้นเธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งนั้น  
เม่ือใดเธอไม่ยึดติดในสิ่งนั้น  เม่ือนั้นเธอจักไม่มีในโลกน้ี   ไม่มีในโลกอ่ืน  ไม่มีในระหว่าง
โลกทั้งสอง  นี้เป็นท่ีสุดแห่งทุกข์๓๒     
ซ่ึงคําว่า เห็นสักว่าแต่เห็น รู้สักว่าแต่รู้ มันเป็นคําพูดท่ีมุ่งให้ผู้ปฏิบัติเข้าไปพิจารณาการ

เสพเสวยอารมณ์ของจิตว่า น่ันเป็นเพียงแค่การทํางานของจิตเท่าน้ัน เราต้องเข้าไปพิจารณาเพ่ือรู้เพ่ือ
เห็นเทา่น้ัน อย่าไปรับรู้หรือเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการดังกล่าว เม่ือพิจารณาเห็นก็ปล่อย วาง 
ให้รู้เพียงแค่รู้ ให้เห็นเพียงแค่เห็นอย่าเอามาเป็นตัวเป็นตน อย่ายึดม่ันถือม่ันว่าเราว่าเขา เพราะน่ันเป็น
เพียงกระบวนการทํางานของจิตเท่านั้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา เม่ือพิจารณาเช่นน้ี มนุษย์
ย่อมไม่หลงไปกับกระบวนการปรุงแต่งจิตคือไม่เสพเสวยอารมณ์ท่ีเข้ามา หรือไม่ไปต่อกระแสให้
อารมณ์เข้ามาสู่กระบวนการทํางานของจิต จิตก็จะเป็นสุข ปลอดโปร่ง สว่าง สงบ และบริสุทธ์ิได้ โดย
ความบริสุทธ์ิของจิตน้ีก็มาจากการท่ีมนุษย์รู้หลักในการพิจารณาให้เห็นสภาพตามความเป็นจริงของจิต 
ไม่เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในการเก็บเอาอารมณ์ท่ีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทํางาน เป็นการ
พิจารณาเพ่ือตัดกระแสของการทํางานของจิตเพ่ือท่ีจิตจะไม่เสพเสวยกิเลสหรือปรุ่งแต่งให้มีตัวมีตน
เป็นอัตตายึดม่ันถือม่ัน ซ่ึงจิตในลักษณะน้ีถือว่าเป็นจิตที่ปลอดจากิเลสหรือจิตที่รู้เท่าทันกิเลสน่ันเอง 

เม่ือเรารู้เช่นน้ีแล้วเราย่อมจะสามารถทําความเข้าใจเก่ียวกับประเด็นในเรื่องของจิต
ด้ังเดิม หรือจิตที่เป็นพุทธะ หรือจิตด้ังเดิมบริสุทธ์ิได้ ว่าจิตด้ังเดิมของมนุษย์น้ัน (๑) บริสุทธ์ิจริง เพราะ
ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการทํางาน แต่จิตด้ังเดิมนั้นบริสุทธ์ิในแง่ของการเป็นจิตแรกเร่ิมไม่ได้หมายความ
ว่าจิตนั้นบริสุทธ์ิแบบไร้กิเลส แต่เป็นจิตบริสุทธ์ิในลักษณะของการท่ียังไม่ได้ทํางาน แต่เป็นจิตท่ีมี
ศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มที่ ความบริสุทธ์ิของจิตในขั้นน้ีเป็นจิตบริสุทธ์ิเพราะยังไม่ได้ทํางาน
เท่าน้ัน ไม่ได้บริสุทธ์ิเพราะไม่มีกิเลส แต่พอเม่ือจิตทํางานจิตก็จะเศร้าหมองไปเอง เหมือนเด็กเกิดใหม่ 
เราจะยอมรับกันหรือว่าเด็กคนนั้น “ เป็นพระอรหันต์” เราจะยอมรับกันได้เฉพาะว่าเด็กคนนั้นเป็นผู้
บริสุทธ์ิจากการเรียนรู้ท้ังหลายเพราะเขาพ่ึงเกิดเท่าน้ัน (๒) จิตด้ังเดิมจะบริสุทธ์ิได้อย่างถาวรเพราะ
การฝึกฝน ฝึกฝนให้จิตเข้าถึงการตัดกระแสของการทํางานของจิตจากการรับรู้เสพเสวยก็เพียงสักว่าแต่
รู้ไม่เสพเสวยในฐานะท่ีปรุงแต่ง ซ่ึงเป็นการตัดกระแสการทํางานของจิตจากการับรู้เสพเสวยด้วยความ
เป็นตัวเป็นตน มาเป็นการเสพเสวยหรือการับรู้ผ่านการพิจารณาเพ่ือตัดกระแสไม่ให้กิเลสเข้าสู่จิตทําให้
จิตบริสุทธ์ิอย่างแท้จริง 

จากการกล่าวมาท้ังหมดเราจะพบว่าคําว่าจิตด้ังเดิมบริสุทธ์ิผ่องแผ้วน้ัน หมายถึงจิตท่ียัง
ไม่ได้ทํางานแบบเสพเสวยอารมณ์ไม่ได้บริสุทธ์ิแบบไม่มีกิเลส การตอบคําถามหรือการพยายามตีความ
ว่าจิตดังเดิมบริสุทธ์ิตามนัยเดิมของนักวิชาการน้ันถือว่ายังไม่ใช่คําตอบอย่างแท้จริงของคําว่าบริสุทธ์ิ 
ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าคําว่าบริสุทธ์ินั้นไม่ได้หมายความว่าจิตด้ังเดิมบริสุทธ์ิแบบไม่มีกิเลส แต่เป็นความ
บริสุทธ์ิตามสภาวะเท่าน้ัน การเข้าใจว่าจิตด้ังเดิมบริสุทธ์ิย่อมทําให้เราก้าวพลาดเพราะอาจจะเข้าใจได้
ว่าพระพุทธศาสนาน้ันเป็นเอกนิยมหรือเทวนิยมเข้าข่ายของแนวคิดเรื่องอาตมันของพราหมณ์ได้ 
เพราะหากจิตด้ังเดิมบริสุทธ์ิอยู่แล้ว เป็นพุทธะอยู่แล้ว แม้จะเกิดดับแต่ก็บริสุทธ์ิเป็นพ้ืนอยู่แล้ว 
พระพุทธศาสนาก็จะแตกต่างอะไรกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูท่ีกล่าวว่าจิตของมนุษย์ก็เป็นพระเจ้าเป็น
ส่วนหน่ึงของพระเจ้าหรือปรมาตมันหรือพรหมมันอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าถูกอวิทยะหรืออวิชชาครอบงํา
                                                            

๓๒ ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๑๐/๑๘๖. 



๑๐๐ 
 

เท่านั้น เม่ือบําเพ็ญตบะแล้วชําระจิตแล้วท่ีสุดก็จะรู้ว่าแท้ท่ีจริงเราก็คือพรหมันนั่นเองว่า ตัต ตวัม อะสิ 
เจ้าคือสิ่งน้ันเท่านี้ผู้นับถือพรหมก็จะบรรลุโมกษะทันที การที่ชาวพุทธเข้าในกันว่าจิตด้ังเดิมเป็นพุทธะ
อยู่แล้วก็ไม่ได้แตกต่างไปจากความคิดน้ันเพราะแค่เรากระเทาะเปลือกกิเลสออกเราก็จะรู้ว่าโอแท้ท่ี
จริงเรานี่แหละคือพระพุทธเจ้า ถามว่าความคิดเช่นนี้แตกต่างไหมกับความคิดของพราหมณ์ฮินดู ผู้วิจัย
เห็นว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยแม้แต่น้อย แต่ถ้าเราเข้าใจจิตว่าไม่ได้เป็นไปในแนวทางว่าจิต
ด้ังเดิมน้ันบริสุทธ์ิในแง่ของสภาวะ แต่ไม่ได้เป็นเหมือนพุทธภาวะ เหตุเพราะเป็นจิตท่ียังไม่ได้ทํางาน 
การคิดเช่นน้ีย่อมแตกต่างไปจากความคิดของพราหมณ์ฮินดูได้ และจิตในทัศนะของพระพุทธศาสนา
จะบริสุทธ์ิแท้จริงน่ันก็เพราะเกิดมาจากการฝึกฝนไม่ใช่บริสุทธ์ิมาแต่เดิมเพราะหากคิดเช่นน้ันเราก็ไม่
แตกต่างไปจากฮินดูเลย 
 

๔.๒.๓ หลักพื้นฐานของพุทธจิตวิทยาเถรวาท 
สําหรับประเด็นต่อไปท่ีจะศึกษาน้ันก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาว่าอะไรเป็น

พ้ืนฐานของแนวคิดด้านจิตวิทยาของพระพุทธศาสนาเถรวาท หรือแนวคิดเร่ืองจิตนั้นมีสมุฏฐานมาจาก
กรอบแนวคิดอะไร ซ่ึงถือว่าประเด็นดังกล่าวน้ันมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
เรื่องจิตเลย เพราะการท่ีเราจะเข้าใจประเด็นเร่ืองจิตได้อย่างลึกซ้ึงน้ันจําเป็นท่ีเราจะต้องค้นหาว่าอะไร
คือพ้ืนฐานของความคิดดังกล่าว ซ่ึงจากการศึกษามาท้ังหมดเราจะพบว่าหลักพ้ืนฐานของแนวคิดเรื่อง
จิตนั้นมีดังต่อไปน้ี 

๔.๒.๓.๑ แนวคิดเรื่องกฎธรรมชาต ิ(อิทัปปัจยตา-ปฏิจจสมุปบาท) 
 จากการศึกษามาท้ังหมดเราจะพบว่า แนวคิดเรื่องจิตวิทยาในพระพุทธศาสนานั้นมี
พ้ืนฐานมาจากกรอบแนวคิดเรื่อง กฎธรรมชาติ หรือกฏเกณฑ์ท่ีเป็นสากลของสรรพสิ่งที่พระพุทธองค์
ได้ทรงค้นพบเม่ือครั้งตรัสรู้ใหม่ ๆ ซ่ึงพระองค์ยืนยันว่าสิ่งที่ค้นพบน้ันไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เป็นสิ่งท่ีมีอยู่ก่อน
แล้ว พระองค์เป็นพียงผู้ค้นพบ นํามาแสดงให้กับโลกได้รู้ได้เห็นตามเท่าน้ันว่า 

ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันน้ัน คือ ความต้ังอยู่ตามธรรมดา ความ
เป็นไปตามธรรมดา ความท่ีมีสิ่งน้ีเป็นปัจจัยของสิ่งน้ี ก็คงอยู่อย่างน้ัน ตถาคตรู้ บรรลุ 
ธาตุน้ัน ครั้นรู้บรรลุถึงบอก แสดง บัญญัติ กําหนด เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่าย และกล่าว
ว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิด เพราะชาติ เป็นปัจจัย ชรา มรณะจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาเป็น
ปัจจัย สังขารจึงมี ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ความต้ังอยู่ตาม
ธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ความท่ีมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งน้ี ก็คงต้ังอยู่อย่างนั้น 
ตถาคตรู้ บรรลุธาตุน้ัน ครั้นรู้ บรรลุแล้ว จึงบอก แสดง บัญญัติ กําหนด เปิดเผย จําแนก 
ทําให้ง่ายเธอทั้งหลาย จงดูเถิด ภิกษุท้ังหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึง
มี ในกระบวนการน้ี ตถตา (ความเป็นอย่างนั้น) อวิตถตา (ความไม่คลาดเคลื่อน) 
อนัญญถตา (ภาวะท่ีไม่เป็นอย่างอ่ืน)     อิทัปปัจจยตา (ความท่ีมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งน้ี) 
ดังพรรณามาฉะน้ีแล น้ีเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท๓๓  

                                                            

 ๓๓ สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๐/๓๔-๓๕., สํ.นิ.(บาลี)๑๖/๒๐/๒๕-๒๖.  



๑๐๑ 
 

โดยกฎธรรมชาติท่ีทรงค้นพบนั้นก็คือ “กฎของความเป็นเหตุ-ปัจจัยแก่กันของสรรพสิ่ง
ดังท่ีทรงตรัสยํ้าว่า ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งน้ี ตามหลักอิทัปปัจจยตาที่จัดว่าเป็นหลักที่เป็นแก่น
ของความคิดที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่า 

เม่ือสิ่งน้ีมี สิ่งน้ีจึงมี   เพราะสิ่งน้ีเกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 
เม่ือสิ่งน้ีไม่มี สิ่งน้ีก็ไม่มี    เพราะสิ่งน้ีดับไป สิ่งน้ีจึงดับ (ด้วย)๓๔ 
ซ่ึงกฎธรรมชาติดังท่ีปรากฏในพระพุทธพจน์ดังกล่าวเราสามารถท่ีจะพิจารณาได้จาก

แผนภาพดังต่อไปนี้ 

 
จากภาพเราจะพบว่ากฎธรรมชาติท่ีเป็นธรรมฐิต และธรรมนิยามน้ันถือว่าเป็นกฎหลัก

หรือแก่นท่ีทรงค้นพบว่าสรรพสิ่งนั้น(๑)ไม่มีผู้ใดสร้าง (๒)เกิดมาจากเหตุปัจจัย อันน้ีถือว่าเป็นความจริง
ขั้นสูงที่ถือเป็นกรอบให้พระพุทธศาสนามีความแตกต่างจากความคิดทางศาสนาฝ่ายเทวนิยมที่มี
ปรากฏในบริบทสังคมอินเดียในยุคน้ัน และหลักการนี้ย่อมเป็นบ่อเกิดของแนวคิดเรื่อง จิต หรือเรื่อง
กายกับจิตท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงว่ากายกับจิตน้ันอิงอาศัยกันจึงสามารถท่ีจะทํางานได้อย่างสมบูรณ์
ได้ หากขาดองค์ประกอบใดประกอบหนึ่งแล้วย่อมไม่สามารถท่ีจะทํางานได้ ท้ังน้ีก็เพราะจิตเองก็ไม่ได้
เป็นสิ่งที่เกิดเอง ซ่ึงจากการศึกษามาเราจะพบว่าการเกิดขึ้นของจิตน้ันก็มาจากการเกาะเก่ียวอารมณ์
จนเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดกระบวนการเสพเสวยโลกขึ้นได้ 
 อน่ึง ยังมีหลักธรรมอีกข้อหน่ึงซ่ึงถือว่ามีความเก่ียวเนื่องกับหลักอิทัปปัจจยตา นั่นก็คือ
หลักปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นและสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ไม่มี
สิ่งใดอยู่ได้อย่างโดดเด่ียวแบบไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยสิ่งใด ส่วนย่อยก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวม หรือเป็น
หลักการอิงอาศัยกันและกันเป็นไปตามเหตุปัจจัย ซ่ึงได้แสดงให้เห็นว่าการท่ีทุกข์และชีวิตของมนุษย์จะ
เกิดขึ้น ดํารงอยู่และดับไปน้ันต้องมีปัจจัยต่าง ๆ สนับสนุนเสมอไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างอิสระโดยไม่
อาศัยสิ่งอ่ืนเป็นปัจจัยแม้เพียงช่ัวขณะเดียว  โดยหลักปฎิจจสมุปบาทนี้ถือว่าเป็นกฎธรรมชาติอีก
ประการหน่ึงท่ีมีกรอบการอธิบายรายละเอียดของกระบวนการอิงอาศัยกันของสรรพสิ่งให้มากย่ิงขึ้นไป
อีก และที่สําคัญหลักธรรมท่ีเป็นกฎธรรมชาติ ๒ ประการน้ีถือว่าเป็นรากฐานของแนวคิดเร่ืองจิตหรือ
จิตวิทยาเชิงพุทธเพราะเป็นการอธิบายว่าสรรพสิ่งไม่ได้ถูกสร้างหรือเป็นผู้สร้างแต่เกิดมาจากการอิง
อาศัยกันของเหตุปัจจัยเท่านั้น 

                                                            
๓๔ สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๓๗/๗๙., สํ.นิ.(บาลี)๑๖/๓๗/๖๒-๖๓. 

   ก. อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ  อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ   
     ข. อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ  



๑๐๒ 
 

 ๔.๒.๓.๒ แนวคิดเรื่องกฎธรรมชาติคือนิยาม ๕ ประการ 
 นอกจากเราจะพิจารณาหลักการท่ีเป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเรื่องจิตวิทยาเชิงพุทธจากอิ
ทัปปัจจยตาแล้วเรายังสามารถท่ีจะพิจารณาหลักการพ้ืนฐานอีกประการหน่ึงก็คือ หลักกฎธรรมชาติท่ี
ช่ือว่า “ หลักนิยาม ๕” ซ่ึงในอรรถกถา ทีฆนิกาย มหาวรรค ได้กล่าวถึงหลักปฏิจจสมุปบาทในรูปของ
นิยามอันหมายถึง ข้อกําหนดที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติความเป็นไป อันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ
หรือกฎธรรมชาติ ซ่ึงท่านจําแนกไว้เป็นกฎเกณฑ์ย่อย ๆ ได้ ๕ กฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ย่อย ๆ หรือกฎ
ธรรมชาตินี้ในภาษาบาลีใช้คําว่านิยามแปลว่า กําหนดอันแน่นอนหรือแนวทางท่ีแน่นอนหรือความ
เป็นไปอันเป็นระเบียบแน่นอน นิยาม ๕ จึงครอบคลุมปรากฎการณ์ทุกอย่างในโลกและจักรวาล ซ่ึง
เป็นแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับกระบวนการแห่งโลกและปรากฏการณ์ท่ีว่าสิ่งท้ังปวงย่อมเป็นไปตาม
ธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย กฎธรรมชาติน้ีเป็นธาตุ คือ ภาวะท่ีทรงตัวอยู่โดยธรรมดา เป็นธรรมฐิติ คือ 
ภาวะที่ดํารงอยู่แน่นอนโดยธรรมดาเป็นธรรมนิยาม คือ กฎธรรมชาติหรือกําหนดแน่นอนแห่งธรรมดา
ไม่มีผู้สร้างหรือบันดาล ปฏิจจสมุปบาท คือกฎธรรมฐิติ ธรรมนิยามในฐานะเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติ 
ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทแบ่งนิยามออกเป็น ๕ ประการ๓๕  ได้แก่  อุตุนิยาม พีชนิยาม  จิต
นิยาม  กรรมนิยาม ธัมมนิยามซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ ๓๖ 
 ๑. อุตุนิยาม (Physical Laws) หมายถึง ธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับอุณหภูมิและฤดูกาล เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับ ดิน น้ํา ลม ฟ้าอากาศ อันเป็นสิ่งแวดล้อมสําหรับมนุษย์  

๒. พีชนิยาม (Biological Laws) หมายถึง กฎเกี่ยวกับกฎธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับการ
สืบพันธ์ุ เมล็ดพืช รวมทั้งพันธุกรรม  

๓. จิตนิยาม (Psychological Laws) หมายถึง กฎธรรมชาติเกี่ยวกับกลไกทํางานของจิต 
กฎที่กําหนดว่าองค์ประกอบของจิตแบบนี้จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางจิตและการทํางานของจิต 

๔. กรรมนิยาม (Moral Laws) หมายถึง กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ 
กระบวนการให้ผลของกรรม (การกระทํา) ระบบจริยธรรม เป็นการให้ผลของกรรม ท่ีประกอบด้วย
ความจงใจ แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายกรรมดีและฝ่ายกรรมช่ัว ได้แก่ กระบวนการให้ผลของกรรม
ระบบจริยธรรม 

๕. ธัมมนิยาม (Causal Laws) หมายถึง กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความ
เป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นปัจจัยแก่กันของสิ่งท้ังหลาย 

กฎธรรมชาติท้ัง ๕ ประการ นี้เราจะพบว่า ความรู้เรื่องจิต หรือจิตน้ันจัดเป็นกฏธรรมชาติ
อย่างหนึ่งของมนุษย์หรือธรรมชาติท่ีเม่ือมีกฏว่าด้วยฤดูกาล กฎว่าด้วยการสืบพันธ์ุ แล้วก็จะต้องมีกฏ
ธรรมชาติท่ีว่าด้วยการคิดหรือจิตด้วย ซ่ึงกระบวนการคิดหรือหลักจิตวิทยาน้ันถือว่าเป็นหลักการหรือกฎ
ธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับกฎธรรมชาติอีกประการหน่ึงก็คือ กฎแห่งกรรมหรือกรรมนิยามที่เน้นว่าสรรพสิ่ง
จะเป็นอยู่หรือดําเนินไปได้ก็จะต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ซ่ึงกรรมนั้นก็มีความหมายของจิตซ่อนอยู่
เพราะคําว่ากรรมน้ันหมายถึงการกระทําท่ีมีเจตนา ซ่ึงเจตนานั้นถือว่าเป็นกระบวนการทํางานของจิตคือ

                                                            
๓๕ที.ม.อ.(บาลี)๒/๑๗/๒๖-๒๗., อภิ.สงฺ.อ.(บาลี) ๑/๓๓๐. 
๓๖ สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๐, หน้า ๗๐-๗๒. 



๑๐๓ 
 

เจตสิก ดังน้ัน กฎธรรมชาติท่ีช่ือว่า นิยาม ๕ น้ีจึงถือว่าเป็นหลักการพ้ืนฐานของแนวคิดเรื่องจิตวิทยา
ในทางพระพุทธศาสนาได้อย่างดี 

๔.๒.๓.๓ แนวคิดเรื่องกฎไตรลักษณ์ 
 สําหรับแนวคิดเรื่องไตรลักษณ์ หรือสามัญญลักษณะของสรรพส่ิงนั้นถือว่าเป็นอีกพ้ืนทาง
ความคิดหน่ึงท่ีสามารถนํามาอธิบายกรอบแนวคิดเรื่องจิตในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทได้ โดยคําว่า 
ไตรลักษณ์ มาจากคํา ๒ คือ คําว่า ไตร + ลักษณะ ภาษาบาลีว่า ติ + ลกฺขณานิ คําว่า ไตร หรือ ติ 
แปลว่า ๓  คําว่า ลักษณะ หรือ ลกฺขณานิ แปลว่า อาการ หรือ ลักษณะดังน้ัน เม่ือนําคําท้ังสองมา
รวมเข้ากันแล้วก็จะได้ คําว่า ไตรลักษณ์ หรือ ติลกฺขณานิ ซ่ึงแปลว่า ลักษณะ ๓ อย่างคือ อนิจจัง 
ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความเป็นทุกข์ อนัตตา ความไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน หลักการน้ีจัดว่าเป็นกฏธรรมชาติ
อีกประการหน่ึงท่ีไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม หลักทั้งสามนี้ ก็คงมีอยู่เป็นธรรมดา 
พระพุทธเจ้าเป็นแต่ทรงค้นพบและนํามาเปิดเผยแสดงแก่เวไนย๓๗ 
 โดยสรุปหลักไตรลักษณ์๓๘ หมายถึงลักษณะที่เป็นสามัญท่ัวไป ๓ ประการ คือ ความไม่
เท่ียง ความเป็นทุกข์ ความมิใช่ตัวตน สังขารท้ังปวงไม่เท่ียง เรียกตามคําบาลีว่า เป็น อนิจจะ แต่ใน
ภาษาไทยนิยมใช้คําว่า อนิจจัง หมายถึง สิ่งที่ไม่เท่ียง ภาวะท่ีเป็นอนิจจัง นั้น เรียกเป็นคําศัพท์ตาม
บาลีว่า อนิจจตา หมายถึงลักษณะท่ีแสดงถึงความไม่เท่ียง เรียกเป็นศัพท์ว่า อนิจจลักษณะ สังขาร
ท้ังหลายเป็นทุกข์ ในภาษาไทย บางท่ีใช้อย่างภาษาพูดว่า ทุกขัง เป็นทุกข์ เป็นของคงทนอยู่มิได้ มี
สภาวะแห่งความบีบคั้นขัดแย้ง หรือภาวะที่เป็นทุกข์นั้น เรียกเป็นคําศัพท์ตามบาลีว่า ทุกขตา หมายถึง
ลักษณะท่ีแสดงถึงความเป็นทุกข์เรียกเป็นศัพท์ว่า ทุกขลักษณะ “ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา”๓๙ ความ
เป็นของมิใช่ตัวตน ภาวะที่เป็นอนัตตาน้ัน เรียกเป็นคําศัพท์ตามบาลีว่า อนัตตตา หมายถึงลักษณะท่ี
แสดงถึงความเป็นอนัตตา มิใช่ตัว มิใช่ตน เรียกเป็นคําศัพท์ว่า อนัตตลักษณะ  ดังน้ัน  คําว่า ไตร
ลักษณ์ จึงหมายถึง ลักษณะที่เป็นสามัญท่ัวไปของสิ่งท้ังปวง ๓ ประการ คือ ความไม่เท่ียง ความเป็น
ทุกข์ ความมิใช่ตัวตน๔๐ หรือไตรลักษณ์ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า สามัญลักษณ์ คือ ลักษณะท่ีเสมอกันแก่
สังขารธรรมท้ังปวง๔๑ 

แม้ว่าคําสอนเร่ืองไตรลักษณ์ จะเป็นคําสอนสากลใช้กับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่พระพุทธองค์
ทรงเน้นสอนไตรลักษณ์ ท่ีเป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ท่ีประกอบด้วยรูปธรรมและ
นามธรรม เพราะคําสอนของพระพุทธองค์ เป็นสัจธรรมของชีวิตท่ีสอนให้มนุษย์รู้ชีวิตตามความเป็น
จริง แล้วดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความจริง เพ่ือนําชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ท่ีเรียกว่า พระนิพพาน ซ่ึง
เป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต๔๒   
                                                            

๓๗ อ้างแล้ว, สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์, หน้า ๑๐๘. 
๓๘ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์), 

๒๕๔๖ , หน้า ๔๘๔.  
๓๙ องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๓๗/๓๘๕.   
๔๐ ดูรายละเอียดใน วิ.ม.(ไทย)๔/๒๐-๒๔/๒๗-๓๑.  
๔๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๓, หน้า ๑๐๔. 
๔๒ Nayanaponika  Mahathera, The  Road  To  Inner  Freedom,  Buddhist  

Publication  Society  Kandy  Srilanka,  1982,  p. 77.  



๑๐๔ 
 

หากได้ศึกษาอย่างละเอียดดีแล้ว ก็จะพบว่า หลักคําสอนเร่ืองไตรลักษณ์น้ี พระพุทธเจ้า
ได้ทรงตรัส ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ (สมุทยวาร) และความดับแห่งกองทุกข์ (นิโรธวาร)๔๓ อยู่เป็น
ประจําซ่ึงเรียกได้ว่า พหุลานุสาสนี คือเป็นธรรมท่ีทรงตรัสอยู่เป็นนิจ เน่ืองจากว่า หลักคําสอนเร่ืองไตร
ลักษณ์น้ี เป็นหนทางท่ีจะนําบุคคลธรรมดา ไปสู่ความเป็นพระอริยะหรือพระอรหันต์ เพราะว่า เม่ือ
พระองค์ทรงอาศัยความกรุณาที่จะโปรดผู้ใด และจะได้ผลด้วยธรรมะข้อไหน ก็ทรงทราบวาระจิตของผู้
นั้นว่า จะได้ดวงตาเห็นธรรม คือการเข้าใจในธรรมท่ีทรงตรัสสอนด้วยธรรมะข้อนั้น จึงคัดเอาหลักธรรม
ท่ีเหมาะสมกับวาระจิตของบุคคลน้ัน มาตรัสแสดงให้ฟัง ภิกษุเหล่านั้น “จึงเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดี 
คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รู้ชัดว่า ราคะ โทสะ และโมหะ เราละได้เด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมือน
ตัดตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนท่ี ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้”๔๔  

และหากจะมีคําถามว่าแล้วหลักไตรลักษณ์มีความเก่ียวข้องกับแนวคิดเรื่องจิตได้อย่างไร 
คําตอบก็คือในองค์ความรู้เร่ืองจิตในทางพระพุทธศาสนานั้นเราจะพบว่า (๑)จิตมีธรรมชาติรับอารมณ์ 
(๒)มีกระบวนการทํางานแบบ ขณิกวาท คือเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงลักษณะของจิตที่เกิด
ดับอยู่ตลอดเวลาน้ีถือว่ามีลักษณะที่ตรงกับหลักไตรลักษณ์คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา เหตุ
เพราะจิตของสรรพสัตว์น้ันกวัดแกว่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเข้าได้ในสภาวะอนิจจลักษณะคือความ
ไม่เท่ียง และมีลักษณะที่ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนรูปอยู่ตลอดเวลาก็คือการเกิดดับท่ีจิตดวงแรกดับไปเกิด
เป็นจิตดวงใหม่ขึ้นไม่ก่อนไม่หลัง ซ่ึงการเกิดขึ้นของจิตดวงหลังพร้อมกับการดับไปของจิตดวงแรกนั้น
จะว่าเหมือนกันก็ไม่ใช่ต่างกันก็ไม่เชิง ซ่ึงลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นสภาวะของความทุกข์ และเพราะ
มันเปลี่ยนแปลงไม่คงรูปอยู่เช่นนั้น จิตและกระบวนการของจิต ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ของมนุษย์จึงถือว่าเป็นอนัตตาคือไม่ควรยึดม่ันว่าเป็นตัวเป็นตน ซ่ึงจากการศึกษามาน้ันเราจะพบว่า 
จิตของมนุษย์น้ันมีสภาวะเป็นไปในลักษณะไม่เท่ียง(อนิจจัง) แปรผัน(ทุกขัง) และไม่ใช่ตัวตน(อนัตตา) 
ดังน้ัน แนวคิดเรื่องกฎไตรลักษณ์นี้จึงถือว่าเป็นพ้ืนฐานความคิดเรื่องจิตในทางพระพุทธศาสนา หรือ
อาจจะกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า จิตของมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาน้ันไม่ขัดแย้งต่อหลักไตรลักษณ์ก็
ได้ 

๔.๒.๔  พุทธจติวิทยากับความเป็นมนุษย ์
สําหรับประเด็นต่อไปที่จะนํามาศึกษาน้ันก็คือ ลักษณะแนวคิดเชิงจิตวิทยาในทาง

พระพุทธศาสนาน้ัน ได้ให้ทรรศนะเก่ียวกบัความเป็นมนุษย์อย่างไร เหตุเพราะการศึกษาความคิดเรื่อง
จิตโดยทั่วไปน้ัน มักจะเริ่มต้นด้วยการศึกษาถึงชีวิตมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์เกิดมาอย่างไรและมี
องค์ประกอบของชีวิตเป็นอย่างไรหรือว่าอะไรคือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เพราะเม่ือเราศึกษาถึง
สารัตถะเกี่ยวกบัความเป็นมนุษย์แล้วเราย่อมจะสามารถเข้าใจถึงสภาพจิตหรือความจริงเรื่องจิตได้เหตุ
เพราะจิตมนุษย์น้ันเกิดขึ้นมาพร้อมกับชีวิตน่ันเองดังน้ันจึงมีความจําเป็นท่ีเราจะต้องศึกษา ซ่ึงกรอบ
แนวคิดทางจิตวิทยาเกี่ยวกับมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาน้ันมีดังต่อไปน้ี 

                                                            
๔๓ สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑-๙/๑-๑๖. 
๔๔ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๖๐/๔๓๔. 



๑๐๕ 
 

(๑) ประเด็นเรื่องชีวิตและการเกิดมีชีวิต ในทางพระพุทธศาสนา  การเกิดหรือเกิดนั้นตรง
กับคําในภาษาบาลีว่า ชาติ ,ชนน,อุพภวะ,นิพพตฺติ,และอุปฺปตฺติ หมายถึง การเกิด๔๕นอกจากน้ันยังมี
ความหมายจากข้อมูลแหล่งอ่ืนๆ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้ความหมาย
เอาไว้ว่า การเกิด หมายถึง การมีขึ้น เป็นขึ้นหรือกําเนิด๔๖ ส่วนพ.อ.ป่ิน มุทุกันต์ ได้ให้ความหมายว่า 
การเกิด หมายถึง การเกดเป็นมนุษย์หรือสัตว์๔๗ พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตฺโต)ได้อธิบายว่า คําว่าการ
เกิดหรือเกิดน้ัน หมายถึง การอุบัติหรือเกิดขึ้นโดยคําว่าเกิดตรงกับคําว่าชาติ๔๘ ดังนั้น การเกิด  จึง
หมายถึง การเกิดขึ้นของรูป และ นาม หรือ การเกิดขึ้นของขันธ์ ๕ อันประกอบด้วย รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีมาประกอบกันเข้าเป็นสิ่งที่บัญญัติเรียกว่า สัตว์ บุคคล เรา เขา  ในการเกิด
ในมนุษย์กล่าวคือการเกิดในครรภ์มารดาน้ัน  พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีองค์ประกอบอยู่ ๓ ประการไว้ว่า 

ภิกษุท้ังหลาย  เพราะปัจจัย  ๓  ประการประชุมพร้อมกัน  การถือกําเนิดในครรภ์จึงมีได้  
ในสัตว์โลกน้ี  มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน  แต่มารดายังไม่มีระดู และคันธัพพะ๔๙ยังไม่ปรากฏ
การถือกําเนิดในครรภ์ก็ยังมีไม่ได้ ในสัตว์โลกนี้ มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน มารดามีระดู แต่
คันธัพพะยังไม่ปรากฏการถือกําเนิดในครรภ์ก็ยังมีไม่ได้  แต่เม่ือใด  มารดาบิดาอยู่
ร่วมกัน มารดามีระดู  และคันธัพพะก็ปรากฏ เม่ือน้ันเพราะปัจจัย  ๓  ประการประชุม
พร้อมกันอย่างนี้  การถือกําเนิดในครรภ์จึงมีได้ มารดาย่อมรักษาทารกในครรภ์น้ัน  ๙  
เดือนบ้าง ๑๐ เดือนบ้าง  จึงคลอดทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นด้วยความกังวลใจมาก และ
เลี้ยงทารกผู้เป็นภาระหนักน้ันซ่ึงเกิดแล้วด้วยโลหิตของตนด้วยความห่วงใยมาก๕๐    
ในองค์ประกอบ ๓ ประการนี้การเกิดเป็นมนุษย์น้ันมีปรากฏขึ้นต้ังแต่จิตดวงแรกปรากฏ

ในครรภ์มารดา  ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า  “ภิกษุท้ังหลาย    สัตว์เกิดนับต้ังแต่จิตดวงแรกวิญญาณ
ดวงแรกเกิดปรากฏข้ึนในครรภ์ของมารดา”๕๑ ส่วนในพระวินัยกล่าวแสดงการกําหนดที่จัดว่าเป็น
มนุษย์ไว้ว่า   “กายมนุษย์ ได้แก่ จิตดวงแรกเกิด  คือวิญญาณดวงแรกปรากฏข้ึนในครรภ์มารดา    
จนถึงเวลาตาย อัตภาพในระหว่างนี้ช่ือว่ากายมนุษย์”๕๒  

                                                            
๔๕ พระมหาสมปอง ปมุทิโต คัมภีร์อภิธานวรรณา พิมพ์ครั้งท่ี ๒/๒๕๔๗ (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์

ประยูรวงศ์พริ้นท์ต้ิง),๒๕๔๗, หน้า๑๔๔-๑๔๕. และดูประกอบใน พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปีกา หรือพจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาม
กุฏราชวิทยาลัย ๒๕ภ๖) หน้า ๒๔. 

๔๖ สํานักราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: บริษัท
นานมีบุ๊ค พับลิเคช่ัน จํากัด) ,๒๕๔๖, หน้า ๑๔๖. 

๔๗ พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์, พุทธศาสตร์ ภาค ๒, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย),๒๕๓๕, หน้า ๑๙. 
๔๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (กรุงเทพฯ:บริษัท เอส.

อาร์พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์) ,๒๕๔๖, หน้า ๔๕. 
๔๙ คันธัพพะ ในท่ีน้ีหมายถึงสัตว์ผู้จะมาเกิดในครรภ์น้ัน(ปฏิสนธิวิญญาณ) ม.มู.อ.(บาลี)๒/๔๐๘/

๒๑๘). 
๕๐ ดูรายละเอียดใน ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๐๘-๔๐๙/๔๔๓-๔๔๕. 
๕๑ วิ.มหา(ไทย)๔/๑๒๔/๑๙๑. 
๕๒ วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๗๒/๑๔๑, ในระหว่าง  ในท่ีน้ีหมายถึงช่วงเวลาต้ังแต่ปฏิสนธิ(เกิด)จนถึงจุติ  

(ดับ)  ที.ปา.อ.(บาลี)๒๐๖/๑๑๕,  ที.ปา.ฏีกา(บาลี)๒๐๖/๑๓๕. 



๑๐๖ 
 

กล่าวเฉพาะกระบวนการเกิดและพัฒนาการเกิดในครรภ์นั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงการ
ก่อกําเนิดมนุษย์ที่เจริญเติบโตอยู่ในครรภ์มารดาว่า  “รูปนี้เบื้องต้นเกิดเป็น กลละ๕๓ คือ  เป็นน้ําใส มี
ลักษณะเป็นเมือก เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเจริญเติบโต  จากกลละเป็น อัพพุทะ๕๔   มีลักษณะเป็นเมือก
ขุ่นข้น จากอัพพุทะเป็น  เปสิ๕๕  มีลักษณะแดงบางระเรื่อ จากเปสิเป็น ฆนะ๕๖  มีลักษณะเป็นก้อน
ค่อย ๆ แข็งตัวขึ้น จากฆนะเป็น  ปัญจสาขา  มีลักษณะเป็นปุ่ม ๕ ปุ่ม๕๗ คือ ปุ่มศีรษะ ๑ ปุ่ม   ปุ่ม
แขน  ๒ ปุ่ม ปุ่มขา ๒ ปุ่ม จากน้ันก็พัฒนาไปสู่การเป็นรูปร่างจนมี ผม ขน เล็บ เป็นต้นเกิดขึ้น  มารดา
ของสัตว์ในครรภ์บริโภคข้าว นํ้า อย่างไร สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดาก็เลี้ยงอัตตภาพอยู่ด้วยอาหารอย่าง
นั้นในครรภ์นั้น”๕๘ 

จะพบว่าในกระบวนการเกิดน้ันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ จะมีองค์ประกอบของการ
เกิดส่วนที่เป็นกายซ่ึงมีวิวัฒนาการเจริญเติบโตในครรภ์มารดา ดังน้ัน จึงจะพบว่าการเกิดของมนุษย์จึง
เป็นกระบวนการทํางานของจิตกับกายที่จะต้องอิงอาศัยหรือประสานสอดคล้องกัน 

(๒) ประเด็นเร่ืององค์ประกอบของความเป็นมนุษย ์ พระพุทธศาสนาเห็นว่าเม่ือมีการ
เกดิขึ้นมาเป็นมนุษย์หรือมีการปฏิสนธิในครรภ์มารดาแลว้ และคลอดออกมาเป็นมนุษย์น้ัน และมีชีวิต
ขึ้นมาแล้วสามารถจําแนกองค์ประกอบชีวิตออกเป็นส่วนๆ เรียกว่า “เบญจขันธ์”“ขันธ์  ๕”  กล่าว
โดยย่อ  คือ  “รูปกับนาม หรอื กายกับใจ”  
 ๑. รูป  (กาย) ประกอบด้วย  มหาภูตรูป ๔ ได้แก่  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ        
วาโยธาตุ 

 ๑.๑  ปฐวีธาตุ  หรือธาตุดิน  มีลักษณะเป็นของแข็ง  อยู่ในร่างกายมี  ๒๐  
อย่าง   ได้แก่  ผม  ขน  เล็บ  ฟัน  หนัง  เน้ือ  เอ็น  กระดูก  เย่ือในกระดูก  ไต  หัวใจ  ตับ  พังผืด  
ม้าม  ปอด  ไส้ใหญ่  ไส้น้อย  อาหารใหม่  อาหารเก่า  มันสมอง 

๑.๒  อาโปธาตุ  หรือธาตุนํ้า  มีลักษณะเป็นของเอิบอาบ  อยู่ในร่างกาย  ๑๒  
อย่าง  ได้แก่  นํ้าดี  เสลด  หนอง  เลือด  เหงื่อ  นํ้าตา  มันข้น  เปลวมัน  น้ําลาย  นํ้ามูก  ไขข้อ  มูตร 

๑.๓  เตโชธาตุ  หรือธาตุไฟ  มีลักษณะเป็นของร้อน  อยู่ในร่างกาย  มี  ๔  
อย่าง  ได้แก่  ไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่น  ไฟที่ทําให้ร่างกายทรุดโทรม  ไฟที่ทําให้ร่างกายเร่าร้อน  และ
ไฟที่ทําให้ของกิน  ของด่ืม  ของลิ้มถึงความย่อยได้ดี 

                                                            
๕๓ กลละ หมายถึงรูปละเอียดมีลักษณะกลมใส ขนาดเท่าหยดน้ํามันท่ีติดอยู่บนขนแกะซ่ึงเหลือจาก

การสบัด  ๓ ครั้ง สํ.ส.อ.(บาลี)๑/๒๓๕/๒๘๔, สํ.ฏีกา(บาลี)๑/๒๓๕/๓๒๖. 
๕๔ อัพพุทะ หมายถึงรูปละเอียดท่ีเกิดถัดจากกลละน้ันไป ๗ วัน มีสีเหมือนนํ้าล้างเน้ือ มีลักษณะ

เหมือนดีบุกเหลว (สํ.ส.อ. (บาลี)๑/๒๓๕/๒๘๕, สํ.ฏีกา(บาลี)๑/๒๓๕/๓๒๖). 
๕๕ เปสิ  หมายถึง  ช้ินเน้ือเล็ก 
๕๖ ฆนะ  หมายถึง  ก้อนเนื้อ 
๕๗ ปุ่ม ๕ ปุ่ม หมายถึงในสัปดาห์ท่ี ๕ เกิดเป็นปุ่ม ๕ ปุ่ม คือ แขน ๒ เท้า ๒ ศีรษะ ๑ (สํ.ส.อ.(บาลี) 

๑/๒๓๕/๒๘๕). 
๕๘ ดูรายละเอียดใน สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๒๓๕/๒๔๘.,  สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗. 



๑๐๗ 
 

๑.๔  วาโยธาตุ  หรือธาตุลม  มีลักษณะพัดไปมา  อยู่ในร่างกาย  มี  ๖  อย่าง  
ได้แก่  ลมที่พัดขึ้นเบื้องบน  ลมพัดลงเบื้องตํ่า  ลมในท้องและลมในลําไส้  ลมท่ีแล่นไปตามอวัยวะน้อย
ใหญ่  ลมพัดทั่วสรีระ  ลมหายใจเข้าหายใจออก ๕๙ 

๒.  นาม  (ใจ)  ประกอบด้วยธาตุรู้  ๔  อย่าง   ได้แก่   
๒.๑  เวทนาขันธ์  ความรู้สึกต่างๆ ท้ังทางกายและทางใจ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  ๓  

คือ  สุข  ทุกข์  และเฉยๆ 
๒.๒  สัญญาขันธ์  ความจําต่างๆ เช่น  ความจําทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทาง

ลิ้น  ทางกาย  และทางใจ   
๒.๓  สังขารขันธ์  สิ่งท่ีปรุงแต่งจิตให้ดีหรือช่ัว   
๒.๔  วิญญาณขันธ์  การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง ๖ คือ  ผ่านตา  หู  จมูก  

ลิ้น  กาย  ใจ๖๐ 
โดยองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์นั้นพระพุทธศาสนาเห็นว่ามีอยู่ ๒ ส่วน คือ กาย 

กับจิต และจิตกับกายน้ีจะทํางานร่วมกันชีวิตจึงจะดําเนินไปได้ หากเม่ือใดก็ตามกายทํางานไม่ประสาน
กับจิตก็จะทําให้กระบวนการดําเนินชีวิตมีปัญหา และที่สําคัญพระพุทธศาสนาเห็นว่ากายกับจิตน้ัน จิต
ถือว่าเป็นนาย ส่วนกายเปน็บ่าวเพราะจิตถือว่าเป็นผู้คิดผู้สั่งให้กายเป็นผู้ทําตามน่ันเอง  

(๓)ประเด็นเรื่องคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
ในทางพุทธจิตวิทยาหรือองค์ความเรื่องจิตของพระพุทธศาสนานั้นได้ให้ความสําคัญกับ

ชีวิตหรือการเกิดมามีชีวิตมากเน่ืองจากการเกิดเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งท่ีได้โดยยาก  ท่านถือว่าเป็นของมีค่า 
ควรถนอมรักษาอย่างย่ิง การได้เป็นมนุษย์ ซ่ึงเป็นการยาก เปรียบดังได้เพชรนํ้างามเม็ดใหญ่หาค่ามิได้
ไว้ในมือ เราย่อมต้องรักษาเพชรน้ันย่ิงกว่าได้เศษกระเบ้ือง  การรักษาค่าของความเป็นมนุษย์ก็คือ การ
รักษาคุณสมบัติของมนุษย์ไว้ให้สมบูรณ์ท่ีสุด   เช่นเดียวกับการรักษาเพชรนั่นเอง  การรักษาเพชรนั้น
ไม่เพียงแต่รักษาไม่ให้สูญหายเท่านั้น หากต้องรักษาไม่ให้แตกร้าว ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนแม้เท่าขนแมว 
เพราะน่ันจะเป็นเหตุให้ความงามของเพชรลดลง เป็นเหตุให้ค่าของเพชรลดลง เป็นเหตุให้ ราคาของ
เพชรตํ่าลง “ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก” ก็คือยากนักที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ ที่เห็นเป็น มนุษย์กัน
อยู่เต็มบ้านเต็มเมืองมากข้ึนทุกวัน จนถึงกับเกิดการตกใจกลัวมนุษย์จะล้นโลก น้ัน มิใช่จะเป็นเคร่ือง
แสดงข้อคัดค้านพุทธภาษิตดังกล่าว  เพราะแม้มนุษย์จะมากมายเพียงไร แต่แม้ลองเปรียบกับสัตว์
ท้ังหลาย มนุษย์ก็จะมีจํานวนน้อยนัก สัตว์ใหญ่สัตว์น้อยสัตว์ปีก สัตว์ไม่มีปีก รวมท้ังมดปลวกยุงแมลง
ในโลกเรานี้ มีจํานวนมากมายเกินกว่าจะสํารวจได้  แต่มนุษย์ยังสํารวจจํานวนได้ ซ่ึงก็เป็นเคร่ืองแสดง
ความเกิดได้ยากของมนุษย์  ยืนยันพุทธภาษิตว่า “การได้ความเป็นมนุษย์เป็นการยาก”๖๑ 

                                                            
๕๙ ม. มู.(ไทย)๑๒/๑๐๐/๙๕/๓๐๑-๓๐๕/๓๒๙-๓๓๖. 
๖๐ ม. มู.(ไทย)๑๒/๑๐๐/๙๕. 
๖๑การเกิดเป็นมนุษย์  นับว่ายาก  เพราะจะต้องได้มาด้วยความพยายามมากและด้วยกุศลมาก  การ

ดํารงชีวิตอยู่  นับว่ายาก  เพราะต้องทําการงานเล้ียงชีวิต  และเพราะต้องดํารงชีวิตอยู่เพียงช่ัวระยะนิดหน่อย      
การได้ฟังสัทธรรม  นับว่ายาก  เพราะหาผู้แสดงได้ยาก  การท่ีพระพุทธเจ้าท้ังหลายเสด็จอุบัติขึ้นนับว่ายาก   เพราะ
จะต้องบําเพ็ญบารมีด้วยความพยายามอันย่ิงใหญ่จึงจะสําเร็จได้  และจะต้องใช้เวลาหลายพันโกฏิกัปจึงจะเสด็จอุบัติ
ขึ้นได้  (ขุ.ธ.อ. (บาลี)  ๖/๙๓). 



๑๐๘ 
 

สําหรับค่าของความเป็นมนุษย์หรือการมีชีวิตนั้นไม่ได้อยู่ท่ีการมีชีวิตท่ีได้มาโดยยาก
เท่าน้ันแต่ค่าความเป็นมนุษย์ในทางพุทธจิตวิทยาแล้วยังมีค่าในเรื่องของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว
สามารถท่ีจะฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความรู้มีความเจริญและหลุดพ้นจากกิเลสได้ เพราะมนุษย์ท่ีเกิดมา
ในโลกน้ี จะมีคุณค่าธรรมชาติของความเป็นสัตว์ท่ีสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองได้แฝงอยู่ อยู่ที่ว่าจะเริ่ม
พัฒนาคุณค่าในตัวให้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ ซ่ึงนัยนี้ ก็ปรากฏในคํากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าตอน
ท่ีว่า “อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ  เป็นสารถีฝึกผู้ท่ีควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม” ๖๒ ในหมู่มนุษย์ผู้ท่ีฝึก
ตนเองแล้วเป็นคนประเสริฐสุด   การจะฝึกเพ่ือเพ่ิมคุณค่าความเป็นมนุษย์น้ัน จิตของมนุษย์น้ันถือว่า
เป็นธรรมชาติท่ีพิเศษ สามารถสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นได้  เม่ือจิตได้รับการฝึก อบรม เจริญ คุ้มครอง 
รักษา สํารวมอย่างดี จะให้ประโยชน์มาก ให้ผลมหาศาล๖๓ จะสามารถแสดงงานหลักของจิตได้ ด้วย
การรับ  จํา  คิด  รู้ เพ่ือสร้างคุณสมบัติท่ีเด่นชัดให้แก่เจ้าของชีวิต ให้เป็นผู้มีความฉลาด มีความคิด
สร้างสรรค์ จนสามารถเพ่ิมคุณค่าแก่ชีวิต ด้วยการบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหน่ึงได้ ก็ด้วย “จิต” ของมนุษย์
เป็นผู้สร้าง เพียงแต่จิตมันเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ ต้องได้รับการฝึกฝนจากเจ้าของชีวิต โดยอาศัย
ธรรมชาติท่ีเกิดมาพร้อมกับจิต เรียกว่า “เจตสิก” และต้องเป็นโสภณเจตสิก  โดยเฉพาะสติเจตสิก 
สัมปชัญญะเจตสิก มาเป็นเคร่ืองมือในการฝึกฝนอบรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าชีวิตให้เกิดความสุข ดังพุทธพจน์
ท่ีว่า   “จิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้”๖๔ 

จากการกล่าวมาทั้งหมดเราจะพบว่าในจิตวิทยาพระพุทธศาสนาเถรวาทเห็นว่าให้
ความสําคัญกับมนุษย์ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือให้ค่าความเป็นมนุษย์ในด้านของการฝึก
ตนหรือการเป็นสัตว์ท่ีสามารถฝึกฝนให้เจริญหรือก้าวหน้าต่อไปได้ โดยการฝึกฝนน้ันสามารถฝึกฝนได้
ท้ังทางกายและทางจิตโดยเฉพาะทางจิตนั้นถือว่าเป็นส่วนสําคัญเหตุเพราะพระพุทธศาสนาเห็นว่าจิตมี
ความสําคัญมากกว่ากายและเป็นตัวควบคุมการกระทําของกาย  ดังนั้น การฝึกฝนอบอบรมจะต้อง
เริ่มต้นจากการฝึกจิตแบบหยาบๆก่อนด้วยการรู้จักการให้ทาน รักษาศีลและนําไปสู่การฝึกจิตอย่าง
แท้จริงก็คือการภาวนาหรือการลงมือปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆ ซ่ึงการให้ค่าความสําคัญกับกายและจิต
โดยเฉพาะจิตน้ันถือว่าเป็นหลักการสําคัญของพุทธจิตวิทยาเลยทีเดียว 

๔.๒.๕ พุทธจติวิทยากับปัญหาความเป็นเอกนิยมหรือสัจจนิยม 
เม่ือกล่าวถึงเร่ืองจิตน้ันเราจะพบว่าในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษย์แล้ว มนุษย์มี

ความพยายามท่ีจะศึกษาเรื่องของจิตซ่ึงผลของการศึกษาก็มีความแตกต่างกันกล่าวคือ ในทางศาสนา
โดยมากจะมีความเช่ือเรื่องจิตโดยเห็นว่าจิตนั่นคือพระเจ้าและจิตเท่านั้นท่ีเป็นอทตะ เช่นศาสนาคริสต์
ได้แบ่งจิตออกเป็น ๔ ประเภทคือ 

๑. จิตผู้สร้าง ได้แก่พระเจ้า (God) เป็นจิตใหญ่ท่ีสร้างโลกและจักรวาลข้ึนมา 
๒.จิตท่ีถูกสร้าง อันประกอบไปด้วยจิตท่ีไม่ต้องการอยู่ในร่างกายและจิตท่ีจงรักภักดีต่อ

พระเจ้า ได้แก่เทวทูต (Angel) 
๓.จิตที่ถูกสร้างขึ้น ไม่ต้องการอยู่ในร่างกาย และไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้าได้แก่ปีศาจ 

(Devil) 
                                                            

๖๒ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๑/๑., วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๑. 
๖๓ องฺ.เอกก.(บาลี) ๒๐/๒๑-๔๐/๔-๗.,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๑-๔๐/๕-๗. 
๖๔ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๓๕/๒๒. ,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๕/๓๖.  



๑๐๙ 
 

 ๔.จิตที่ถูกสร้าง ท่ีต้องอยู่ในร่างกาย เรียกว่าวิญญาณ (Soul) หรือเรียกว่าจิตวิญญาณก็
ได้๒๘  

หรือในศาสนาอิสลามที่เห็นว่าจิตก็คือพระเจ้าเช่นกัน แม้แต่ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็
เช่ือว่าจิตน้ันมีอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทท่ีหนึ่งจิตของมนุษย์เรียกว่าอาตมัน ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของจิตพระเจ้า และ(๒)ปรมาตมันหรือพรหมมัน ได้แก่ จิตของพระเจ้าท่ีเป็นท่ีรวมของจิตทุกประเภท 

นอกจากนักศาสนาแล้วก็มีนักปรัชญาได้เสนอแนวคิดเรื่องจิตแลศึกษาในเรื่องจิตเช่นกัน
โดยกลุ่มท่ีศึกษาเรื่องจิตนั้นมีช่ือว่าเป็นกลุ่มจิตนิยมที่เห็นว่า สรรพสิ่งคือจิต หรือจิตเป็นท่ีรวมของ
สรรพสิ่ง และสรรพสิ่งมีอยู่ในจิต  โลกเป็นเพียงมโนภาพในจิต  ไม่อาจมีอยู่ได้โดยปราศจากจิต  สิ่งต่าง 
ๆ มีอยู่เน่ืองจากมันเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้ได้ (To be  is  to  be  perceived)  สิ่งที่รับรู้ไม่ได้  เพราะมันไม่
มีอยู่จริง  หรือที่เรียกว่า  จิตนิยมอัตวิสัย (Subjective  Idealism)  ท่ีเบิร์คเล่ย์ (George Berkeley: 
1685-1753) ได้แสดงทรรศนะว่า 

ถ้าวัตถุภายนอก  หมายถึง  สิ่งท่ีมีอยู่นอกตัวเองและเป็นเหตุแห่งประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผัสแล้วไซร้  ข้าพเจ้าก็ขอยืนยันว่า  สิ่งภายนอกเหล่านั้นไม่มีอยู่เลย  ท้ังเราก็
ไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามันมีอยู่  แต่ถ้าวัตถุภายนอก  หมายถึงกลุ่มหรือส่วนประกอบท่ี
ซับซ้อนของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสแล้วละก็  สิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่อย่างไม่ต้อง
สงสัย  เน่ืองจากเรามีความรู้สึกกับมันทุกขณะแห่งการดํารงชีวิต  ท้ังมีประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผัสในรูปแบบท่ีเป็นระเบียบอย่างต่อเน่ืองด้วย๖๕ 
ฉะนั้น  สิ่งต่าง ๆ ภายนอกอยู่ในฐานะเป็นสิ่งที่จิตรับรู้  ไม่มีอิสระในตัวเองขึ้นอยู่กับจิต  

สิ่งที่อยู่เหนือการรับรู้ของจิตก็ไม่มี เบิร์คเล่ย์กล่าวว่า  ถึงแม้จะมีสิ่งที่จิตมนุษย์รับรู้ไม่ได้แต่ก็ยังคงอยู่
เพราะยังมีจิตท่ีย่ิงใหญ่คือ พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้รับรู้  โลกภายนอกท่ีเรารับรู้จึงอาศัยประสบการณ์ทาง
สัมผัสของเราท่ีขึ้นอยู่กับจิต  เพราะไม่ว่าเราจะคิดถึงคุณลักษณะใด  เราก็ต้องคิดถึงมันในลักษณะท่ี
เป็นคุณสมบัติท่ีเป็นผัสสะที่เกิดกับคนท้ังสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง นํ้าหนัก ซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัว
วัตถุ หรือสี กลิ่น รส  ซ่ึงเป็นคุณลักษณะที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของจิตผู้รู้ก็ไม่อาจพ้น
ไปจากการรับรู้ของมนุษย์ได้  เพราะวัตถุท้ังหลายไม่มีอยู่โดยตัวมันเอง  ถ้าเราจะกล่าวถึงการมีอยู่ก็
ต้องกล่าวในฐานะที่มันเป็นสิ่งท่ีคนเรารับรู้เท่าน้ัน  ฉะนั้น  สิ่งท่ีรู้จึงเป็นสภาวะจิตของเราเอง  ท่ี
เรียกว่า  ความคิด  หรือเป็นเพียงภาพสะท้อนของจิต   

กล่าวโดยสรุป ไม่ว่าจะเป็นนักศาสนาหรือว่านักปรัชญาโดยมาก็มีข้อสรุปท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม
จิตนิยมว่า จิตน้ันมีอยู่และเป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง มีพลังอํานาจเป็นศูนย์กลางของจักรวาล เป็นต้น 
และที่สุดก็มีความคิดว่าจิตคือพระเจ้าจิตเป็นอมตะ คือมีอยู่อย่างนิจนิรันดร์ 

แต่สําหรับแนวคิดเรื่องจิตวิทยาของพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ันเห็นว่า จิตไม่ใช่สสาร 
และเห็นว่าจิตไม่เป็นอมตะ และไม่จัดอยู่ในกลุ่มจิตนิยมแบบนักปรัชญาหรือนักศาสนาแบบตะวันตก
หรือตะวันออกบางศาสนา แต่แนวคิดเรื่องจิตในทางพระพุทธศาสนาน้ันจัดว่าเป็นแนวคิดแบบสัจนิยม 
คือเห็นว่าความจริงของโลกนั้นมีอยู่แบบอิงอาศัยกัน มนุษย์มีส่วนประกอบสองส่วนคือจิตกับกาย ไม่ได้
                                                            

 ๒๘ กีรติ บุญเจือ, สารานุกรมปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช),๒๕๒๒, หน้า ๙๑. 
๖๕John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, (London :  

Routledge,1990), p.508. 



๑๑๐ 
 

เห็นว่าจิตเท่านั้นมีอยู่ แต่เห็นว่าจิตมีอยู่ในขณะที่กายมีอยู่และทั้งกายกับจิตก็ต้องพ่ึงพิงอาศัยกัน ดังนั้น
ความคิดเร่ืองจิตของพระพุทธศาสนาจึงไม่จัดเป็นจิตนิยม แต่จัดเป็นสัจนิยม คือพระพุทธศาสนาเถร
วาทยอมรับว่าความจริงคือจิตกับกายน้ันอิงอาศัยกัน แต่การที่พระพุทธศาสนายอมรับว่าความจริงคือ
กายกับจิตก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธศาสนาน้ันเป็นทวินยมที่เห็นว่าความจริงมีสองอย่างคือกายกับ
จิตโดยท้ังสองน้ันเป็นสสาร กินท่ีแยกกันอยู่หรือเป็นอิสระแก่กัน เปลี่ยนแปลง ซ่ึงความคิดนี้ไม่สอด
คลองกับหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เห็นว่ากายเป็นสสาร แต่จิตไม่เป็นสสาร ดังนั้นจิตจึงมีความ
เปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลาไม่เหมือนสสารท่ีคงท่ี ดังน้ัน ความคิดเรื่องจิตในทางพระพุทธศาสนา
เถรวาทจึงไม่จัดเป็นทวินิยมแต่เป็นสัจนิยมดังกล่าวมาแล้ว 

๔.๒.๖ พุทธจติวิทยากับปัญหาเรื่องเจตจํานงเสรี 
นับเป็นอีกประเด็นท่ีจะต้องนํามาศึกษาเกี่ยวกับความคิดเรื่องจิตในทางพระพุทธศาสนาก็

คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องจิตในประเด็นท่ีว่า จิตของมนุษย์ในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น
มีอิสระหรือไม่ ซ่ึงประเด็นนี้ในทางปรัชญาจัดว่าเป็นปัญหาเรื่อง “เจตจํานงเสรี” (Free Will) ซ่ึง
ในทางปรัชญาหรือในทางจิตวิทยาที่ถามกันว่ามนุษย์มีอิสระในการตัดสินใจหรือไม่ นักปรัชญาตะวันตก
ได้ตอบปัญหาเรื่องนี้แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเห็นว่า มนุษย์ไม่มีอิสระในการคิดหรือการ
ตัดสินใจเพราะจิตหรือความคิดของมนุษย์น้ันถูกกําหนดด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติที่เรียกว่าพระเจ้าบ้าง 
พรหมบ้าง การกระทําหรือการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ไดเกิดมาจากการตัดสินใจของตัวเองแต่เกิดมา
จากอํานาจภายนอกตัว กลุ่มนี้มีช่ือว่า นิยัตินิยม (Determinism) กลุ่มที่สองเห็นว่ามนุษย์มีเสรีภาพ
อย่างเต็มที่ในการตัดสินใจกระทําหรือเลือกท่ีไม่กระทํา และการตัดสินใจใดๆน้ันก็ไม่ได้ถูกําหนดโดย
อํานาจนอกตัวใดๆ เป็นการตัดสินใจกระทําด้วยตัวเอง กลุ่มน้ีมีช่ือว่า(Indeterminism) และหากจะมี
คําถามว่าแนวคิดหรือกระบวนการคิดเร่ืองจิตวิทยาเชิงพุทธว่าพระพุทธศาสนาเห็นว่ามนุษย์มีอิสระ
หรือจิตของมนุษย์มีอิสระในการคิดหรือไม่หรือว่าถูกบังคับโยสิ่งอ่ืน คําตอบก็คือ (๑) พระพุทธศาสนา
ปฏิเสธทั้งสองกลุ่ม เพราะพระพุทธศาสนาเห็นว่าจิตหรือความคิดของมนุษย์น้ันไม่ได้ตกอยู่ในความ
สุดโต่งเหมือนกับสองกลุ่มความคิดนั้น แต่พระพุทธศาสนายอมรับความคิดเรื่องความมีอิสระของจิต
แบบทางสายกลาง คือเห็นว่า จิตมีท้ัง (๑)ถูกบังคับให้คิดและ(๒) ความคิดของมนุษย์น้ัน คิดเองได้
อย่างเสรีหรือ มีอิสระในการคิด ท่ีตอบเช่นนั้นก็เพราะว่า (๑)มนุษย์หรือความคิดของมนุษย์ถูกปัจจัย
ภายนอกบังคับให้คิดตัดสินใจ ก็ได้แก่ การท่ีมนุษย์อยู่ในสังคมการคิดการกระทําใดๆจะต้องอยู่ภายใต้
กฏระเบียบจารีตประเพณีของสังคม มนุษย์ไม่สามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างอิสรเสรีได้ แม้ว่าจะ
สามารถทําได้ก็ตามกรณีน้ีจัดว่าความคิดถูกจํากัดด้วยเหตุบางอย่าง (๒) จิตมนุษย์มีความเป็นอิสระเสรี
ในการคิดหรือการกระทําบางอย่าง เช่น กรกระทําตามกรอบของศีลธรรมหรือการคิดการตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ เช่นการเลือกทํางาน การเลือกอาหารเคร่ืองนุ่งห่มหรือเลือกท่ีจะนอนอยู่กับบ้านเฉยๆใน
วันหยุด ซ่ึงการเลือกเช่นน้ีถือว่าเป็นการเลือกอย่างมีอิสระ ดังนั้น ความคิดของมนุษย์ในทัศนะของ
พระพุทธศาสนาจึงจัดเป็นอนิยัตินิยมบางประการได้ 

จากการกล่าวมาเราจะพบว่าจิตหรือความคิดของมนุษย์ในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น
จัดว่าเป็นความคิดหรือจิตที่มีทั้งอิสระและไม่อิสระตามกรอบที่ควรจะเป็นในบริบทสังคมได้ 

๔.๒.๗ พุทธจติวิทยากับหลักจริยธรรม (กรรม-เจตนา) 



๑๑๑ 
 

สําหรับประเด็นต่อไปท่ีจะต้องนํามาศึกษาก็คือประเด็นเรื่องพุทธจิตวิทยากับหลัก
จริยธรรม ซ่ึงถือว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ว่า ความคิดหรือจิตวิทยาทางพระพุทธศาสนา
นั้นมีความเก่ียวข้องกับหลักจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์ทางความประพฤติหรือจริยธรรมท้ังในส่วนตัว
และสังคมบ้างหรือไม่ หรือกระบวนการทางจิตนั้นมีอยู่ในหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมบ้างหรือไม่ ซ่ึงจาก
การศึกษาเราจะพบว่า หลักจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นมีพ้ืนฐานอยู่ที่การกระทําที่ประกอบไป
ด้วยเจตนาหรือที่เราเรียกกันว่า “ กรรม” ๖๖ 

ลักคําสอนเร่ืองกรรมในพุทธปรัชญาน้ัน นับได้ว่าเป็นหลักคําสอนที่สําคัญท่ีสุด  เน่ืองจาก
เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นเหตุเป็นผล  เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ   เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นเหตุผลเช่ือมโยงถึง
กันระหว่างการกระทํากับผลของการกระทํา  และรวมไปถึงผู้กระทํากรรมน้ัน ๆ  อีกด้วย  ดังพระ
ดํารัสปรากฏในพระไตรปิฎกว่า  “…เม่ือสิ่งน้ีมี  สิ่งน้ีจึงมี  เพราะสิ่งน้ีเกิดขึ้น  สิ่งน้ีจึงเกิดขึ้น  เม่ือสิ่งน้ี
ไม่มี  สิ่งนี้จึงไม่มี  เพราะส่ิงนี้ดับ  สิ่งนี้จึงดับ…”๖๗ 

กฎแห่งกรรมเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเป็นจริงในตัวเอง ท้ังท่ีบุคคลกระทําแล้วในอดีตและอนาคต  
ดังพระดํารัสปรากฏในพระไตรปิฎกว่า “…บุรุษทํากรรมเหล่าใดไว้  เขาย่อมเห็นกรรมเหล่านั้นในตน  
ผู้ทํากรรมดีย่อมได้รับผลดี  ผู้ทํากรรมช่ัวย่อมได้รับผลช่ัว  บุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผล
เช่นนั้น…”๖๘ 

ดังนั้น กรรมจึงเปรียบเสมือนเงาตามตัว  ซ่ึงไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า  แต่กรรมดี
กรรมช่ัวที่บุคคลกระทําแล้วน้ันย่อมติดตามตัวเขาไปอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะยืน  เดิน  นั่ง  หรือนอน ก็
ตามที  ดังนั้นบุคคลผู้ดําเนินชีวิตในทางท่ีมืดบอดย่อมมองไม่เห็นสิ่งดีหรือช่ัวท่ีตัวเองกระทํา๖๙ 

ตามหลักคําสอนของพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน  ถือว่า  มนุษย์ประกอบด้วยส่วนประกอบ
สองส่วนคือกายกับจิต  ซ่ึงท้ังสองส่วนล้วนมีความสัมพันธ์และอิงอาศัยกันและกัน  สิ่งท่ีมนุษย์แสดง
ออกมาทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางกาย  ทางวาจา  และทางใจก็ดี  ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จิตสั่งการ
ท้ังสิ้น เพราะจิตน้ีเองเป็นตัวกําหนดการทํางานของร่างกาย ดังพุทธดํารัสในพระสุตตันตปิฎก ขุททก
นิกาย  ธรรมบทว่า 

ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า  มีใจประเสริฐท่ีสุด  สําเร็จแล้วแต่ใจ  ถ้าบุคคลมีใจอัน
โทษประทุษร้ายแล้ว  กล่าวอยู่ก็ตาม  ทําอยู่ก็ตาม  ทุกข์ย่อมตามบุคคลน้ัน  เพราะ
ทุจริต  ๓  อย่างน้ัน  เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่  ฉะนั้น  ธรรม
ท้ังหลายมีใจเป็นหัวหน้า…สุขย่อมไปตามบุคคลนั้น  เพราะสุจริต  ๓  อย่างเหมือนเงามี
ปรกติไปตาม  ฉะน้ัน๗๐ 
หลักคําสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตหรือเจตนานี้ พุทธปรัชญาเถรวาทถือว่ามีความสําคัญมาก  
เพราะว่ามนุษย์จะกระทําความดีหรือความช่ัวทางกาย  วาจา ได้ น้ันก็ย่อมอาศัยจิตเป็น

                                                            
๖๖ องฺ.ติก.๒๐/๓๔๓/๔๕๔. 
๖๗ สํ.นิ.๑๖/๑๕๔/๗๖. 
๖๘ ขุ.ชา.๒๗/๗๑๓/๑๖๓. 
๖๙ วศิน  อินทสระ, หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด,  (กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพ์ธรรมดา), ไม่

ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า ๒๓. 
๗๐ ขุ.ธ.๒๕/๑๑/๑๕ 



๑๑๒ 
 

ตัวสั่งการ  ดังนั้นจิตจึงถือว่าเป็นตัวสภาวธรรมอย่างหนึ่ง  มนุษย์จะบริสุทธ์ิได้ก็ต้องชําระ
จิตใจให้บริสุทธ์ิสะอาด  เพราะว่ามนุษย์จะบริสุทธ์ิหรือเศร้าหมองน้ันเพราะอุปกิเลสท่ีจร 
มาเกิดขึ้นภายในจิต   
ดังพุทธพจน์ว่า “…เม่ือจิตเศร้าหมองแล้ว  ทุคติเป็นอันหวังได้…  เม่ือจิตไม่เศร้าหมอง
แล้ว  สุคติเป็นอันหวังได้  ดังน้ี…”๗๑  จิตจึงเป็นธรรมชาติที่วิจิตรพิศดาร  ละเอียดอ่อน  
เกิดดับสืบเน่ืองกันอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว เป็นการยากท่ีผู้ไม่ได้ฝึกจิตตามหลักพุทธ
ปรัชญาจะกําหนดรู้ตามในสภาวธรรมที่เรียกว่า  จิต  น้ีได้ 
และเม่ือเราหันกลับมาพิจารณาในประเด็นท่ีได้ยกมากล่าวเป็นเบ้ืองต้นว่า แนวคิดเรื่อง

จิตน้ันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทํากรรมดีหรือช่ัวของมนุษย์หรือไม่ ซ่ึงจากการศึกษามาท้ังหมดก็จะ
พบว่าในกระบวนการกระทํากรรมของมนุษย์น้ันการกระทําใดๆก็ตามที่เรียกว่า “กรรม”ก็คือการ
กระทําน้ันจะต้องมีเจตนาอันจัดว่าเป็นองค์ประกอบหน่ึงของจิตรวมอยู่ด้วย ซ่ึงก็ถือว่านั่นเป็น
กระบวนการทํางานอย่างหน่ึงของจิต และเจตนาก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะบ่งช้ีว่าการกระทําใดบ้าง
ท่ีจะมีหรืไม่มีค่าทางจริยธรรม ดังน้ัน เราจึงสรุปได้ว่า จิตน้ันมีส่วนสําคัญต่อการใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินว่า
การกระทําใดถูกหรือผิดได้ 

๔.๒.๘ พุทธจติวิทยากับการบรรลุธรรม 
พระพุทธศาสนามองชีวิตว่า มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาได้จนถึงขั้นสูงสุด ดังพุทธพจน์ท่ีว่า 

“ทนฺโต เสโฐ มนุสฺเสสุ” แปลว่า ผู้ที่ฝึกฝนพัฒนาตนแล้ว เป็นคนประเสริฐในหมู่มนุษย์ท้ังหลาย และ
ศูนย์กลางในการพัฒนาคือจิตน่ันเอง ดังพุทธพจน์ที่ว่า “จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ” แปลว่า จิตท่ีฝึกดีแล้ว นํา
สุขมาให้ การที่พุทธศาสนายึดเอาจิตเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานั้นเพราะจิตมีบทบาทในการช้ีนํา
พฤติกรรมของบุคคล อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทางจิต พระพุทธศาสนาไม่ได้
ละเลยการพฤติกรรมทางด้านกายด้วย เพราะการพัฒนาทางด้านกาย หรือพฤติกรรมทางศีล ถือว่าเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาทางจิตด้วย และที่สุดของการพัฒนาน้ันจิตนั่นเองจะเป็นช่องทางที่จะนําไปสู่การ
บรรลุธรรมหรือการรู้แจ้งในปัญญาอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการของจิตกับการ
บรรลุธรรมว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างน้ันเราสามารถท่ีจะพิจารณาได้ตามลําดับดังนี้ 

(๑) ความหมายของการบรรลุธรรม 
สําหรับคําว่า  “บรรลุ”  หมายถึง  การเข้าถึง หรือการทําให้แจ้ง๗๒  ซ่ึงคําว่า  บรรลุเป็น

คําท่ีคุ้นเคยและนิยมใช้กัน  เช่น  คําว่า  “การบรรลุพระนิพพาน”  แต่ความจริงแล้วคําท่ีถูกต้อง คือ 
การทําให้แจ้งพระนิพพาน  ซ่ึงมาจากคําว่า  “สจฺฉิกิริยา”๗๓ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า จะคุ้นเคยและ
นิยมใช้คําว่า “การบรรลุพระนิพพาน”  หรือคําว่า  “การทําให้แจ้งพระนิพพาน”  ก็ตาม  หาก
พิจารณาการเข้าถึงการบรรลุธรรมโดยสภาวธรรม  หรือโดยอาการแห่งการเข้าถึงการบรรลุธรรมแล้ว  
หมายถึง  สภาวะของจิตที่เข้าถึงมรรคญาณ ๔  อันได้แก่  โสดาปัตติมรรคญาณ,  สกทาคามิมรรค
ญาณ,  อนาคามีมรรคญาณ และอรหัตตมรรคญาณ๗๔  ซ่ึงปัญญาในมรรคจิตเหล่าน้ี  จะพิจารณาความ
                                                            

๗๑ ม.มู.๑๒/๙๒/๔๓๓. 
๗๒ อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๗๐/๔๐๓. 
๗๓ สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๑๑/๑๔๓. 
๗๔ ขุ.จู.(ไทย)๑๓/๖/๖๑. 



๑๑๓ 
 

เกิดและความเสื่อมแห่งรูปและนามตามความเป็นจริงในอริยสัจ  มรรคญาณจะทําหน้าท่ี  กําหนดรู้รูป
และนามว่า  เป็นทุกข์,  เป็นเหตุแห่งทุกข์,  การทําให้แจ้งในการดับทุกข์  และการทําภาวนาเพื่อออก
จากทุกข์ให้เจริญไพบูลย์๗๕  ตามความสามารถในอินทรีย์ของแต่ละบุคคล  เม่ือจิตรู้รูปนามตามความ
เป็นจริงตามอริยสัจแล้ว  จิตก็จะไม่เกี่ยวเกาะในสังขารทั้งหลาย  และเข้าถึงการบรรลุธรรม  ท่ีเรียกว่า  
ความดับ  เป็นภาวะของจิตที่ปราศจากราคะ๗๖  หรือเรียกตามอาการของมรรคญาณที่เข้าไปดับตัณหา
ท้ังหลายได้โดยเด็ดขาดว่า  นิโรธ๗๗  แปลว่า  ความดับทุกข์  ได้แก่  ความระงับจากสังขารท้ังปวง,  
ความสลัดทิ้งอุปธิท้ังหมด,  ความสิ้นตัณหา,  ความคลายกําหนัด,  ความดับกิเลส,  ความเย็นสนิท๗๘ 

(๒) ประเภทของการบรรลุธรรม 
สําหรับการบรรลุธรรมนั้นในทางพระพุทธศาสนาได้จัดแบ่งเป็นประเภทไว้ท้ังหมด ๒ 

ประเภท ได้แก่ (๑)การบรรลุธรรมในระดับโลกียะ และ(๒)การบรรลุธรรมในระดับโลกุตตระ ซ่ึงการ
บรรลุธรรม ท้ังในระดับโลกียะและในระดับโลกุตตระ  ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  ได้จําแนกนิโรธ 
ไว้ ๕ ประเภท  คือ 

๑. วิขัมภนนิโรธ ความดับกิเลสท้ังหลาย ด้วยการข่มไว้ด้วยอํานาจแห่งฌานสมาบัติ ๘  
ได้แก่ ปฐมฌานสมาบัติ, ทุติยฌานสมาบัติ, ตติยฌานสมาบัติ, จตุตถฌานสมาบัติ, อากาสานัญจายตน-
ฌานสมาบัติ, วิญญานัญจายตนฌานสมาบัติ, อากิญจัญญายตนฌานสมาบัติ และเนวสัญญานาสัญญา-
ยตนฌานสมาบัติ๗๙ 

๒. ตทังคนิโรธ ความดับกิเลสท้ังหลายด้วยวิปัสสนาญาณ สามารถดับกิเลสได้ช่ัวขณะๆ 
ซ่ึงปัญญาเหล่านี้ ได้แก่ นามรูปปริจเฉทญาณ, ปัจจยปริคคหญาณ, สัมมสนญาณ, อุทยัพพยญาณ,  
ภังคญาณ, ภยญาณ, อาทีนวญาณ, นิพพิทาญาณ, มุญจิตุกัมยตาญาณ, ปฏิสังขาญาณ, สังขารุเปกขา
ญาณ, อนุโลมญาณ และโคตรภูญาณ 

นิโรธ ตามความหมาย ๒ ประเภทแรก หมายถึง โลกียนิโรธ  เพราะดับจากกิเลสท้ังหลาย
เป็นการชั่วคราว๘๐ 

๓. สมุจเฉทนิโรธ ความดับจากการละกิเลสทั้งหลายได้อย่างเด็ดขาด นิโรธในความหมาย
ท่ีเป็นมรรคญาณ  อันได้แก่  โสดาปัตติมรรคญาณ,  สกทาคามีมรรคญาณ,  อนาคามิมรรคญาณ  และ
อรหันตมรรคญาณ๘๑ 

๔. ปัสสัทธินิโรธ ความดับจากกิเลสท้ังหลาย  เพราะเสวยผลจากการบรรลุธรรมของ
มรรคญาณ  ซ่ึงเป็นนิโรธในความหมายที่เป็นผลญาณ  ได้แก่  โสดาปัตติผล,  สกทาคามิผล, 
อนาคามิผล  และอรหัตตผล๘๒ 
                                                            

๗๕ สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๑๑/๑๔๒-๑๔๔. 
๗๖ สรุปสาระจาก ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖๓/๒๐๑-๑๐๔., องฺ.อฏฺฐก(ไทย)๒๓/๒๒/๒๖๑. 
๗๗ องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๖๑/๕๔๕-๕๔๖. 
๗๘ ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๙๙/๓๖๔. 
๗๙ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๙/๓๕๐-๓๕๑. 
๘๐ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๔/๕๘๐., พระพุทธโฆสะ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์  

(อาจ อาสภมหาเถระ), พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพฯ : บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จํากัด), ๒๕๔๖, หน้า ๙๔๙-๑๐๙๘. 
๘๑ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖๑/๙๙-๑๐๒. 
๘๒ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖๓/๑๐๒-๑๐๔. 



๑๑๔ 
 

๕. นิสสรณนิโรธ  ความดับทั้งหลายโดยการสลัดออกไป  ได้แก่  ความดับในความหมาย 
ท่ีเป็นพระนิพพาน๘๓  

นิโรธ  ตามความหมาย ๓ ประเภทหลังน้ี  จัดเป็นโลกุตตรนิโรธ  เพราะดับจากกิเลส
ท้ังหลายได้โดยเด็ดขาด๘๔ 

การท่ีบุคคลจะเข้าถึงการบรรลุธรรมในแต่ละประเภทได้นั้น จะต้องเจริญสมถะและ
วิปัสสนาภาวนา  และผลของการภาวนาท้ัง ๒ ทําให้ได้รับผลดังน้ี 

ผลของการเจริญสมถภาวนา  ทําให้ได้ฌานในระดับต่าง  สามารถดับกิเลสด้วยการข่มไว้
ด้วยอํานาจแห่งฌาน  ท่ีเรียกว่า  วิกขัมภนนิโรธ  

ผลของการเจริญวิปัสสนาภาวนา  ทําให้เกิดวิปัสสนาญาณในระดับต่างๆ  และใน
วิปัสสนาญาณเหล่าน้ี  สามารถจําแนกได้ ๒ ระดับ  คือ  ระดับโลกียะและระดับโลกุตตระ  

๑) วิปัสสนาญาณระดับโลกียะ  ปัญญาท่ีสามารถดับกิเลสท้ังหลายได้ช่ัวขณะ  หรือช่ัว
ครั้ง  ชั่วคราว  ท่ีเรียกว่า  ตทังคนิโรธ 

๒) วิปัสสนาญาณระดับโลกุตตระ  ได้แก่  มรรคญาณ ๔,  ผลญาณ ๔  ท้ังน้ีมรรคญาณ 
๔ จะประหาณกิเลสทั้งหลายได้โดยเด็ดขาด  ท่ีเรียกว่า  สมุจเฉทนิโรธ,  ผลท่ีได้รับจากการประหาณ
กิเลสได้อย่างเด็ดขาดของมรรคญาณ ๔ นั้น  ทําให้จิตมีความสงบ  ระงับ  ดับจากกิเลสทั้งหลาย  ท่ี
เรียกว่า  ปฏิสัทธินิโรธ๘๕ และการเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  คือ  พระนิพพาน  ท่ี
เรียกว่า  นิสสรณนิโรธ 

๓) ความแตกต่างกันของการบรรลุธรรมท้ัง ๕ ประเภท  คือ  ความมากน้อยของเวลาท่ี
เข้าถึงความดับจากกิเลสเครื่องร้อยรัดท้ังหลาย  กล่าวคือ  วิขัมภนนิโรธและตทังคนิโรธ  มีระยะเวลา
สั้นๆ ช่ัวคราว  ท่ีจิตเข้าถึงภาวะของการดับจากกิเลส  แต่เม่ือผู้ปฏิบัติออกจากฌาน  หรือออกจาก
วิปัสสนาญาณแล้ว  กิเลสทั้งหลายก็ยังสามารถท่วมทับจิตได้อีก  ส่วนสมุจเฉทนิโรธ  เป็นความดับจาก
อกุศลธรรมบางชนิดอย่างถาวร  แต่ภาวะจิตก็ยังถูกอกุศลอย่างละเอียดครอบงําอยู่  เช่น   พระ
โสดาบัน, พระสกทาคามี  และพระอนาคามี  พระอริยบุคคลเหล่าน้ียังถูกอวิชชาและราคะครอบงําอยู่  
และนิสสรณนิโรธ เป็นภาวะของจิตที่เข้าถึงความดับจากกิเลสทั้งหลายแล้ว  ไม่ถูกอกุศลธรรมใดๆ  
ครอบงําอีกต่อไป  หมดจดจากกิเลสทั้งหลาย  อันได้แก่  พระอรหันต์ 
 (๓) รูปแบบของการฝึกจิตท่ีจะนําไปสู่การบรรลุธรรม 
 สําหรับการฝึกจิตที่จะนําไปสู่การบรรลุธรรมพระพุทธศาสนาได้วางหลักการปฏิบัติเพ่ือให้
เข้าถึงการบรรลุธรรม  ท่ีเรียกว่า  ภาวนา  คําว่า  “ภาวนา”  หมายถึง  ธรรมที่เป็นเคร่ืองอบรมทาง
กาย ทางจิต และทางปัญญา๘๖  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  กรรมฐาน  แปลว่า  อารมณ์อันเป็นท่ีต้ัง
แห่งสมถะและวิปัสสนาภาวนา๘๗ ภาวนา  มี ๒ อย่าง  คือ  สมถะและวิปัสสนาภาวนา๘๘  สําหรับวิธี

                                                            
๘๓ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖๔/๑๐๔-๑๐๕. 
๘๔ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๔/๕๘๐. 
๘๕ สรุปจาก ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๔-๒๖/๕๘๑-๕๘๓. 
๘๖ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๒. 
๘๗ พระอนุรุทธะและพระญาณธชะ, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, แปลโดย พระคันธสาราภิ

วงศ์, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยรายวัน กราฟฟิค เพลท), ๒๕๔๖, หน้า ๗๖๐. 



๑๑๕ 
 

ปฏิบัติท้ังสมถะและวิปัสสนาภาวนา ถึงแม้จะมีวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างกันก็ตาม  แต่ภาวนาทั้งสองต่างช่วย
สนับสนุนเกื้อกูลให้เข้าถึงการบรรลุธรรมในแต่ระดับได้ดังน้ี 

๓.๑  สมถภาวนา  
การเจริญสมถภาวนา  มีความสําคัญต่อการพัฒนาจิต  เพราะจิตท่ีผ่านการอบรม

ด้วยสมาธิมาอย่างดีแล้ว  จิตถูกไม่ครอบงําด้วยอกุศลธรรมทั้งหลาย  เป็นจิตที่ควรต่อการงาน  
โดยเฉพาะเอื้อ อํานวยต่อการเกิดขึ้นของกุศลธรรมเบื้องสูง  คือ  ปัญญา  ให้มีความเจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  
และแม้ท่ีสุด คือ  สนับสนุนให้เข้าถึงการบรรลุธรรม๘๙  พระพุทธองค์  ได้ตรัสถึง  ความแตกต่าง
ระหว่างจิตของบุคคลที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมด้วยสมาธิและจิตที่อบรมด้วยสมาธิมาอย่างดีแล้วว่า  
จิตของบุคคลที่ยังไม่ได้รับการอบรมด้วยสมาธิ  จะมีธรรมชาติที่ด้ินรน  กวัดแกว่ง  รักษายาก  ห้าม
ยาก๙๐  และควบคุมได้ยาก  มีการเปล่ียนแปลงได้ง่าย  ชอบใฝ่หาธรรมท่ีปรารถนา และท่องเท่ียวไปได้
ไกล  เที่ยวไปดวงเดียว  เป็นจิตที่ไม่รู้แจ้งในพระสัทธรรม  ไม่มีม่ันคง  มีความเลื่อมใสที่เลื่อนลอย  
และมีปัญญาท่ีไม่สมบูรณ์๙๑ 

ส่วนจิตของบุคคลที่ได้รับอบรมด้วยสมาธิมาอย่างดีแล้ว  จะมีธรรมชาติท่ีเกื้อกูล
ต่อกุศลธรรม  คือ  บริสุทธ์ิ  ผ่องใส  ไม่มีกิเลส  ปราศจากความเศร้าหมอง  มีความต้ังม่ัน  ไม่หว่ันไหว
อ่อน  ควรแก่การงาน  เป็นไปเพ่ือความสุขในปัจจุบัน  และเป็นไปเพ่ือความบริบูรณ์ของญาณทัสสนะ  
เพ่ือสติสัมปชัญญะ  และเป็นไปเพ่ือความสิ้นออกจากอาสวะท้ังหลาย๙๒ 

ท้ังสองส่วน  คือ  ความแตกต่างระหว่างจิตท่ีไม่ได้รับการอบรมและจิตท่ีได้รับการ
อบรมด้วยสมาธิมาดีแล้ว  จิตท่ีไม่ได้รับการอบรม มักจะคล่องไปในอกุศลธรรม  ส่วนจิตท่ีอบรมมาดี
แล้ว จะตามเจริญอยู่กุศลธรรมตลอดเวลา  อย่างไรก็ตาม  การจะพัฒนาจิตท่ียังไม่ได้อบรมด้วยสมาธิ  
ให้กลับกลายเป็นจิตที่น้อมไปในกุศลธรรมนั้น   

โดยปกติ  ธรรมชาติหรือเป็นเป็นไปของจิตท่ียังไม่ได้อบรม  มักกวัดแกว่งไปตาม
อารมณ์ท่ีน่ารัก  น่ายินดี  น่าปรารถนา  หากได้อารมณ์ตามท่ีตนปรารถนา  ก็เกิดความยินดี  ติดใจ  
หลงใหล  หรือไม่ได้อารมณ์ตามที่ตนปรารถนา  ก็เกิดความยินร้าย  ขัดเคืองใจ  บางครั้งเป็นเหตุให้
เกิดอกุศลธรรมอ่ืนๆ เกิดขึ้นในจิต  อาทิ  ความโกรธ,  ความโลภ,  ความหลง,  ความฟุ้งซ่าน  ความ
ครุ่นคิดในเรื่องนั้น,  ความกังวลใจ  ความรําคาญใจ,  ตลอดทั้งความลังเลสงสัยในเร่ืองน้ันๆ  เหล่าน้ีคือ   
ความไม่ให้รู้ท่ัวถึงธรรมท่ีเป็นประโยชน์ของตน  ประโยชน์ผู้อ่ืน  หรือประโยชน์ท้ังสอง  และไม่สามารถ
ทําให้แจ้งในญาณทัสสนะอันประเสริฐได้  อกุศลธรรมเหล่าน้ีเรียกว่า  นิวรณ์  คือ  อกุศลธรรม
ท้ังหลายที่คอยเป็นอุปสรรคกางกั้นจิตให้เศร้าหมอง  และทอนปัญญาไม่ให้มีกําลัง  นิวรณ์ มี ๕ อย่าง 
ได้แก่  กามฉันทะ ความพอใจในกามคุณอารมณ์,  พยาบาท ความคิดร้าย,  ถีนมิทธะ ความหดหู่และ

                                                                                                                                                                           
๘๘ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๒/๓๖๙.  
๘๙ องฺ.นงก.(ไทย)๒๓/๓๖/๕๐๘-๕๑๓. 
๙๐ ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๓/๓๕. 
๙๑ ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๖-๓๗/๓๗-๓๘. คําว่า “เปล่ียนแปลงได้ง่าย” หมายความว่า จิตเกิดดับเร็วมาก, 

คําว่า “เท่ียวไปได้ไกล” หมายความว่า จิตรับอารมณ์ท่ีอยู่ไกลได้ 
๙๒ องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๕/๑๓๐., องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๓๕/๕๐๖-๕๐๗. ญาณทัสสนะ หรือเรียก

อีกอย่างหน่ึงว่า “ทิพพจักขุญาณ” หรือ “จุตูปปาตญาณ” คือ ปัญญาหย่ังรู้ การเกิด การตาย ของสัตว์ท้ังหลาย 



๑๑๖ 
 

ความเซ่ืองซึม,  อุทธัจจะกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านและความรําคาญใจ,  วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยใสใน
กุศลธรรม๙๓  

เม่ือบุคคลปรารถนาจะกระทําความเพียร  เพ่ืออบรม  คุ้มครอง  รักษาจิต โดย
สํารวมระวังไว้ดีแล้ว  เป็นไปเพ่ือประโยชน์อย่างใหญ่หลวง  และนําความสุขมาให้๙๔  ด้วยการอบรม
จิตด้วยสมาธิ  ท่ีเรียกว่า  สมถภาวนา  หมายถึง  การอบรมจิตให้มีความสงบ  ระงับ  ต้ังม่ัน  และไม่
หว่ันไหวในอารมณ์ท้ังหลาย๙๕  ให้ดําเนินไปอย่างถูกทาง  จะทําให้จิตไม่ฟุ้งซ่าน   และซัดส่ายไปใน
อารมณ์ท้ังหลาย๙๖ 

พระพุทธองค์ ได้ตรัสถึง  แนวทางการอบรมจิตด้วยสมาธิว่า  ผู้ปฏิบัติควรแสวงหา
สถานที่ท่ีสัปปยะ  ควรแก่การหลีกเร้นต่อการภาวนา  อาทิ  ป่า,  โคนไม้,  ภูเขา,  ถ้ํา,  ป่าช้า,  ท่ีแจ้ง,  
เรือนร้าง  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่มีผู้คนพลุกพล่าน๙๗  สงัดจากการเห็นรูป เสียงท่ีไม่สบาย หรือสงัดจาก
กามคุณ ๕  ท้ังหลายที่ไม่สบาย๙๘  และเป็นอุปสรรคต่อการอบรมจิตด้วยสมาธิ๙๙  เม่ือผู้ปฏิบัติ
แสวงหาสถานท่ีท่ีสัปปายะ  ควรแก่การหลีกเร้นสําหรับภาวนาเรียบร้อยแล้ว  ผู้ปฏิบัติควรเร่ิมต้นการ
อบรมจิตด้วยสมาธิดังที่  ฌานวิภังค์  ได้แสดงไว้ ดังนี้ 

ภิกษุสํารวมด้วยดีในศีล  เป็นผู้ไม่ทุศีล  ถึงพร้อมด้วยการไม่ล่วงละเมิดในศีล เห็น
โทษภัยในอกุศลธรรมแม้มีเพียงเล็กน้อย  และสมาทานสิกขาบทท้ังหลาย  เป็นผู้
คุ้มครองในอินทรีย์ทั้งหลายของตน  รู้ จักประมาณในการบริโภค๑๐๐ หม่ัน
ประกอบความเพียรอย่าง 
ต่อเนื่องทั้งในปฐมยามและปัจฉิมยาม เจริญอยู่ในโพธิปักขิยธรรม๑๐๑ และมี
ปัญญา๑๐๒ เป็นอุบายในกิจทั้งหลาย 
ภิกษุเป็นผู้มีสติระลึกรู้ใน  อิริยาบถน้อยใหญ่ของตนท่ีกําลังดําเนินไป  อาทิ  การ

                                                            

 ๙๓ สรุปสาระจาก องฺ.ปญฺจ.(ไทย)๒๒/๕๑/๘๙-๙๑. 
 ๙๔ องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๓๐-๔๐/๖-๗. 
 ๙๕ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๖. 
 ๙๖ อ้างแล้ว, พระพุทธโฆสะ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๑๓๔. 
 ๙๗ อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๐๘/๓๘๔. 
 ๙๘ ม.มู.(ไทย)๒๙/๑๖๕/๑๖๗-๑๖๘. คําว่า “กามคุณ ๕ หมายถึง อารมณ์ท่ีน่ายินดี น่าพอใจ ชวนให้
รัก พาใจให้กําหนัด ได้แก่ รูปารมณ์รูป, สัททะ เสียง, คันธะ กล่ิน, รสะ รส และโผฏฐัพพะ สัมผัสต่างๆ. 
 ๙๙ ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๔/๕๖๔.  
  ๑๐๐อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๐๘/๓๙๑. รู้จักประมาณในการบริโภค หมายถึง ไม่บริโภคเพื่อเล่น เพื่อความมัว
มัวเมา เพ่ือประเทืองผิว และไม่บริโภคเพื่อความอ้วนพี แต่บริโภคอาหาร เพ่ือให้ร่างกายดํารงอยู่ได้ และเพื่อ
อนุเคราะห์ต่อการประพฤติพรหมจรรย์เท่านั้น. 
 ๑๐๑อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๐๘/๓๙๒. โพธิปักขิยธรรม  หมายถึง  ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้, โพธิปัก-
ขิยธรรม มี ๗ ประการ  คือ  ๑. สติสัมโพชฌงค์ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ คือ สติ  ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ธรรม
ท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ คือ ความเฟ้นธรรม ความสอดส่องธรรม  ๓. วิริยสัมโพชฌงค์ ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ 
คือ ความเพียร  ๔. ปีติสัมโพชฌงค์ ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ คือ ปีติ ความอิ่มเอิบใจ  ๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ คือ ความสงบกาย ความสงบใจ  ๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ 
คือ ความต้ังมั่นแห่งจิต  ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ คือ ความวางใจให้เป็นกลาง 
 ๑๐๒อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๐๘/๓๙๒. ปัญญา หมายถึง ความเลือกเฟ้นธรรม คือ ปัญญาท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ 



๑๑๗ 
 

เดิน  การนั่ง  การนอน  การต่ืน  การก้าวไปข้าง  การถอยหลัง  การเหลียวดู การ
นุ่งนุ่งห่ม  การพูด  การฟัง  การดู  การเหยียด  การคู้  การกิน การเคี้ยว  การดื่ม  
การนิ่ง  การขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ 
ภิกษุเป็นผู้ละจากอกุศลธรรมทั้งปวง  มีจิตบริสุทธ์ิ  สงบ  ระงับ  จากกามและ
อกุศลท้ังปวง โดยชําระจิตให้บริสุทธ์ิอยู่เสมอๆ จากอภิชฌา ความเพ่งเล็งอยากได้
,  ความพยาบาท ความคิดร้าย,  ถีนมิทธะ ความหดหู่และเซ่ืองซึม,  อุทธัจจกุกกุจ
จะ ความฟุ้งซ่าน ความรําคาญใจ  และวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในกุศลธรรม
ท้ังหลาย 
ภิกษุเป็นผู้มีจิตท่ีปราศจากนิวรณ์ ซ่ึงเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมอง ทอนกําลังแห่ง
ปัญญา มีจิตสงบ ระงับจากอกุศลธรรมท้ังปวง บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตก วิจาร ปีติ 
สุข และมีความต้ังม่ันอยู่ภายในบรรลุทุติยฌาน  เพราะวิตกและวิจารคลายไป  มี
แต่ปีติ  สุข  และมีความต้ังม่ันอยู่ภายในบรรลุตติยฌาน  เพราะปีติคลายไป  มีสติ  
สงบ  ระงับ  มีสุข  อุเบกขา  และมีความต้ังม่ันอยู่ภายในบรรลุจตุตถฌาน  เพราะ
สุขคลายไป  สงบ  งะรับ  ไม่มีทุกข์  ไม่มีสุข  มีสติบริสุทธ์ิ  มีอุเบกขา  และมี
ความต้ังม่ันอยู่ภายใน 
บรรลุอาสานัญจายตนฌาน  เพราะปฏิฆสัญญาดับไป  กําหนดบริกรรมในอากาศ
ไม่มีท่ีสุด มีสติท่ีบริสุทธ์ิ  มีอุเบกขา  และมีความต้ังม่ันอยู่ภายใน 
บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน  เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนฌาน  กําหนด
บริกรรม วิญญาณไม่มีท่ีสุด  มีสติท่ีบริสุทธ์ิ  มีอุเบกขา  และมีความต้ังม่ันอยู่
ภายใน 
บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน  เพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนฌาน  กําหนด
บริกรรม ความไม่มีอะไรเป็นที่สุด  มีสติท่ีบริสุทธ์ิ  มีอุเบกขา  และมีความต้ังม่ัน
อยู่ภายใน 
บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนฌาน  
กําหนดบริกรรมในความไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่  มีสัญญาก็ไม่ใช่  มีสติท่ีบริสุทธ์ิ  มี
อุเบกขา  และมีความต้ังม่ันอยู่ภายใน๑๐๓ 
อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ฌานสูตร ได้แสดงถึง จิตของบุคคลท่ีอบรมด้วยสมาธิ

มาอย่างดีแล้ว  จะสนับสนุนเกื้อกูลปัญญาให้มีความบริบูรณ์ย่ิงขึ้น  จนเป็นปัญญาที่สามารถประหาณ
กิเลสได้โดยเด็ดขาด  ดังน้ี 

ภิกษุอาศัยฌานอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีตนสามารถปฏิบัติได้แล้ว  อาทิ  ปฐมฌาน,  
ทุติยฌาน, ตติยฌาน,  จตุตถฌาน,  อาสานัญจายตนฌาน,  วิญญาณัญจายตน
ฌาน,  อากิญจัญญายตนฌาน และเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  จากนั้น
พิจารณาธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกับองค์ฌาน  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  

                                                            

 ๑๐๓ อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๐๘/๓๘๕-๓๘๖. ในรูปปฐมฌาน มีองค์ฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และ
เอกัคคตา, ทุติยฌาน มีองค์ ๓ คือ ปีติ ตติยฌาน มีองค์ฌาน ๒ คือ สุข และเอกัคคตา, จตุตถฌาน มีองค์ฌาน ๒ คือ 
อุเบกขาและเอกัคคตา ส่วนอรูปฌาน ๔ มีองค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขาและเอกัคคตา. 



๑๑๘ 
 

สังขาร  และวิญญาณ  โดยความไม่เท่ียง  เป็นทุกข์  ดุจหัวฝี   เป็นสิ่งท่ีต้องแตก
สลาย  เป็นของว่างเปล่า  เป็นอนัตตา  แล้วสละคืนในสังขารทั้งหลาย  น้อมจิตไป
ยังพระนิพพาน  และเข้าถึงความสงบ  ประณีต  อันได้แก่  ความระงับจากสังขาร  
ความสละคืนอุปธิท้ังปวง  ความสิ้นไปจากตัณหา  ความคลายกําหนัด  ความดับ
จากกิเลสท้ังหลาย  และการเข้าถึงพระนิพพาน  จากฌานที่ตนปฏิบัติได้๑๐๔ 
ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค  ได้แสดงจิตของบุคคลที่อบรมดีแล้วด้วยฌานสมาธิ 

จะมีคุณลักษณะ ๘ ประการ  คือ ๑. เนกขัมมะ หลีกออกจากกามคุณท้ังหลาย ๒. อพยาบาท ความไม่
พยาบาทเบียดเบียน ๓. อาโลกสัญญา การกําหนดรู้ในแสงสว่าง ปราศจากความหดหู่และเซ่ืองซึมใน
อารมณ์ท้ังหลาย ๔. อวิกเขปะ ความไม่ฟุ้งซ่าน ๕. ธัมมววัตถาน ความกําหนดรู้ในธรรม ไม่มีความ
ลังเลสงสัยในธรรมทั้งหลาย ๖. ญาณ ประกอบด้วยปัญญาเป็นเคร่ืองนําออกจากอวิชชา ๗. ปามุชชะ มี
ความปราโมทย์เป็นเครื่องนําออกจากอรติ ความไม่ยินดี ความไม่พอใจ ๘. ประกอบด้วยกุศลธรรม 
เป็นเครื่องนําออกจากอกุศลธรรมทั้งหลาย๑๐๕  

อย่างไรก็ตาม  สมาธิท่ีสามารถสนับสนุนเกื้อกูลต่อการพัฒนาปัญญา  ก็มิได้มี
เพียงสมาธิในระดับฌานเท่าน้ัน  สมาธิในระดับรองๆ ลงไป  ก็สามารถสนับสนุนเกื้อกูลต่อการพัฒนา
ปัญญา  ได้ด้วยเช่นกัน พระพุทธโฆสาจารย์  ได้จําแนกสมาธิตามความแนบแน่นแห่งอารมณ์ของการ
บริกรรม ชไว้ ๓ ระดับ  คือ 

๑. ขณิกสมาธิ สมาธิช่ัวคราว หรือสมาธิขั้นต้น ซ่ึงสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงานในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิผล  และเป็นจุดเริ่มต้นของวิปัสสนาภาวนา 

๒. อุปจารสมาธิ สมาธิที่จวนจะต้ังม่ัน  เป็นอัปปนาสมาธิ เป็นสมาธิขั้นระงับ
นิวรณ์  ก่อน ท่ีจะเข้าสู่สภาวะแห่งฌาน  

๓. อัปปนาสมาธิ  สมาธิแน่วแน่  หรือสมาธิท่ีแนบสนิท  เป็นสมาธิระดับสูงสุด  
ถือว่า  เป็นผลสําเร็จสําหรับผู้ปรารถนาการเจริญสมถกรรมฐาน๑๐๖ 

พระสุตตันตปิฎก ได้จําแนกสมาธิตามวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ก.จําแนกสมาธิ ตามลักษณะของการพิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์ มี ๓ 

ประเภท คือ  
๑) สุญญตสมาธิ คือ สมาธิท่ีเกิดจากการพิจารณาโดยความว่างเปล่า  ได้แก่  

วิปัสสนา-ญาณ  ปัญญาที่เข้าถึงความหลุดพ้น  ด้วยการกําหนดอนัตตลักษณะ 
๒) อนิมิตตสมาธิ  คือ สมาธิท่ีเกิดจากการพิจารณา  โดยความไม่มีนิมิต  หรือ

เครื่อง หมายใดๆ  ได้แก่  วิปัสสนาญาณ  ปัญญาท่ีเข้าถึงความหลุดพ้นด้วยการกําหนดอนิจจลักษณะ 
๓) อัปปณิหิตสมาธิ  คือ  สมาธิท่ีเกิดจากการพิจารณาธรรม  โดยความไม่มีท่ีต้ัง

ของความปรารถนา  หรือไม่เป็นที่ต้ังของกิเลส  ได้แก่  วิปัสสนาญาณ  ปัญญาท่ีเข้าถึงความหลุดพ้น
ด้วยการกําหนดทุกขลักษณะ๑๐๗  
                                                            

 ๑๐๔ สรุปสาระจาก องฺ.นวก(ไทย)๒๓/๓๖/๕๐๘-๕๑๓. 
 ๑๐๕ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๕๓/๒๓๔-๒๓๖. 
  ๑๐๖ อ้างแล้ว, พระพุทธโฆสะ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๒๕๔.   
 ๑๐๗ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๓., องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๘๔/๔๐๙. 



๑๑๙ 
 

ข.  จําแนกสมาธิ  ตามลักษณะขององค์ฌาน  มี ๓ ประเภท  คือ 
๑) สวิตักกสวิจารสมาธิ  ได้แก่  สมาธิในปฐมฌาน  เป็นสมาธิท่ีมีวิตกและวิจาร 
๒) อวิตักกวิจารมัตตสมาธิ  ได้แก่ สมาธิในทุติยฌานเป็นสมาธิท่ีไม่มีวิตก มีเพียง

วิจาร  
๓) อวิตักกอวิจารสมาธิ  ได้แก่  สมาธิในตติยฌาน เป็นสมาธิท่ีไม่มีวิตกวิจาร๑๐๘ 
พระพุทธโฆสาจารย์  ได้แสดงการเตรียมตัวของผู้ปฏิบัติก่อนเข้าอบรมจิตด้วย

สมาธิ ไว้ในคัมภีร์สุทธิมรรค  โดยสังเขปดังน้ี  
๑.  ปลิโพธิ  ความกังวลท้ังหลายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมถกรรมฐาน  ผู้

ปฏิบัติควรตัดความกังวล ๑๐ ประการ  คือ  ความกังวลใจในท่ีอยู่,  ตระกูล,  ลาภสักการะ,  หมู่คณะ,  
สิ่งปลูกสร้าง,  การเดินทาง,  ญาติ,  โรคภัย,  การเล่าเรียน  และการแสดงฤทธ์ิ 

๒. ครูอาจารย์ ผู้เป็นกัลยาณมิตร ผู้ปฏิบัติควรมีครูอาจารย์คอยแนะนําการปฏิบัติ
ของตน 

๓. จริต  ผู้ปฏิบัติควรมีความเข้าใจในจริตของตนว่า  ควรจะเจริญกรรมฐานแบบ
ไหน  หรือกรรมฐานแบบไหน  สัปปายะกับจริตของตน๑๐๙ 

๔. สถานท่ีท่ีสัปปายะต่อการเจริญสมถกรรมฐาน ผู้ปฏิบัติควรงดเว้นวัดหรือ
สถานท่ีที่ไม่สมควรแก่การเจริญสมถกรรมฐาน ๑๘ ประการ คือ มีขนาดใหญ่, พ่ึงก่อสร้างใหม่ๆ, มี
ความชํารุด, อยู่ริมทางหลวง, อยู่ริมสระนํ้า, อยู่ใกล้ใบไม้ที่ใช้เป็นผัก, มีไม้ดอก, มีไม้ผล, มีคนมาก, ใกล้
ตัวเมือง, ใกล้ป่าไม้, ใกล้ไร่นา, มีคนทะเลาะกัน, ใกล้ท่านํ้า, ใกล้ชุมชนติดกับชายแดน, อยู่ติดชายแดน, 
สถานที่ท่ีไม่สบาย และสถานที่ท่ีหาอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรไม่ได้  และสถานที่ที่สัปปายะควรแก่การ
ภาวนา ควรมีคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ  ๑)  เป็นสถานท่ีท่ีไม่ใกล้และไม่ไกลจนเกินไป การเดินไปมา
มีความสะดวกสบาย  ๒) เงียบ สงัด ท้ังในกลางวันและกลางคืน ไม่มีผู้พลุกพล่าน ๓) ไม่มีเหลือบ ยุง 
และสัตว์ท้ังเลื้อยคลานทั้งหลาย ท่ีทําให้เกิดอันตราย ๔) ปัจจัย ๔ เคร่ือง ๕) สถานที่ที่มีครูอาจารย์ 
หรือผู้ทรงพหูสูต๑๑๐ 

เพ่ือให้การเจริญสมถกรรมฐานมีประสิทธิผล  ผู้ปฏิบัติควรเลือกอารมณ์สมถกรรม
ฐานให้สัปปายะกับจริตของตน๑๑๑  เพราะจะช่วยสนับสนุนให้อุปนิสัยท่ีเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้ว  มิให้
กําเริบขึ้นมาได้ง่าย  กิเลสสามารถสงบ  ระงับ  ไม่กําเริมได้ด้วยกับสมถกรรมฐานท่ีมีความสัปปายะต่อ
จริตทั้ง ๖ ประเภท  ดังอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ 
                                                            

 ๑๐๘ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๓., อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๓/๖๐. 
 ๑๐๙ องฺ.เอกก.(ไทย)๓๓/๒๒๕-๒๔๖/๒๖๘. พระสังคีติกาจารย์  ได้อธิบาย  อารมณ์ของสมถกรรมฐาน
ท่ีสัปปายะกับจริต  หมายถึง  รูปหรืออารมณ์กรรมฐานใดท่ีสบายต่อจริตของบุคคล เมื่อปฏิบัติแล้วกรรมฐานมีความ 
ก้าวหน้า  เช่น  รูปท่ีมีวรรณะดีสัปปายะต่อบุคคลท่ีมีโทสจริต  เพราะเมื่อได้สัมผัสรูปแล้ว  โทสะท่ีเคยเป็นเจ้าเรือนก็ 
ไม่กําเริบขึ้นมาได้ง่าย,  รูปท่ีมีวรรณะทราม เหมาะแก่บุคคลท่ีมีราคะจริต  ท้ังน้ีเมื่อบุคคลท่ีมีราคะเป็นเจ้าเรือนได้
สัมผัสกับรูปท่ีมีวรรณะทราม ราคะท่ีมีอยู่แล้วและพร้อมที่จะกําเริบ ก็ไม่กําเริบ เหล่าน้ีคือ อารมณ์กรรมฐานท่ีมี
ความสัปปายะกับจริต 
 ๑๑๐ สรุปสาระจาก พระพุทธโฆสะ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ  อาสภมหาเถร), (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนาเพรส จํากัด),๒๕๔๘, หน้า ๑๔๗-๒๑๒. 
 ๑๑๑ องฺ.เอกก.(ไทย)๓๓/๒๒๕-๒๔๖/๒๖๘. 



๑๒๐ 
 

๑. ราคจริต หมายถึง ผู้มีราคะเป็นความประพฤติปกติ  มีลักษณะนิสัยหนักไปทาง
ราคะ  อาทิรักสวยรักงาม บุคคลผู้มีราคจริตควรเจริญกรรมฐาน ๑๑ อย่าง คือ  อสุภะ ๑๐ และกายค
ตาสติ ๑ 

๒. โทสจริต หมายถึง ผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปในทาง
โทสะ อาทิ ใจร้อนและหงุดหงิดง่าย บุคคลผู้มีโทสจริตควรเจริญกรรมฐาน ๘ อย่าง คือ อัปปมัญญา ๔  
และวรรณกสิณ ๔ 

๓. โมหจริต หมายถึง ผู้มีโมหะเป็นความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปในทาง
โมหะ อาทิ มีความเขลา, เหงา, ซึม และใครว่าอย่างไรก็คล้อยตามไป บุคคลผู้มีโมหจริตควรเจริญ           
อานาปานสติกรรมฐาน 

๔. วิตกจริต หมายถึง ผู้มีวิตกเป็นความประพฤติปกติ อาทิ มีนิสัยชอบครุ่นคิดวกวน,  
นึกคิดจับจด, ฟุ้งซ่าน และไม่กล้าตัดสินใจ บุคคลผู้มีวิตกจริตควรเจริญอานาปานสติกรรมฐาน 

๕. สัทธาจริต หมายถึง ผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปทาง
ซาบซ้ึงและมีความเล่ือมใสง่าย บุคคลผู้มีสัทธาจริตควรเจริญอนุสสติ ๖ มีพุทธานุสติ เป็นต้น 

๖. พุทธิจริต หรือญาณจริต หมายถึง ผู้มีลักษณะนิสัยชอบหาความรู้ ชอบใช้ความคิด
พิจารณาหาความจริง และมองสรรพสิ่งไปตามความจริงนั้นๆ บุคคลผู้มีพุทธิจริตควรเจริญกรรมฐาน ๔ 
อย่าง คือ มรณานุสติ, อุปสมานุสติ, อาหาเรปฏิกูลสัญญา และจตุธาตุววัตถาน ส่วนกรรมฐานที่เหลือ 
๑๐ อย่าง คือ ปฐวี, อาโป, เตโช, วาโย, อากาส, อาโลกะ และอรูป-กรรมฐาน ๔ เหมาะสําหรับทุก
จริต๑๑๒  

๓.๒ วิปัสสนากรรมฐาน  
พระพุทธองค์  ได้ตรัสถึง  เหตุผลท่ีพระองค์และสรรพสัตว์ท้ังหลาย วนเวียนอยู่ใน

สังสารวัฏเป็นเวลายาวนานว่า  เพราะเราและเธอท้ังหลาย  ไม่รู้ในอริยสัจ ๔  จึงเที่ยวเร่ร่อนอยู่ใน
สังสารวัฏ๑๑๓  เป็นเวลายาวนาน๑๑๔  ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้น้ัน  สําหรับผู้ท่ีปรารถนาจะออกจาก
สังสารวัฏ  จะต้องพัฒนาปัญญาให้ได้รู้แจ้งในอริยสัจ  ปัญญาชนิดนี้จะทํากิจ  ในการรู้แจ้งในอริสัจ ๔ 
ประการ  คือ  รู้แจ้งในทุกข์,  รู้เหตุแห่งทุกข์,  ความดับ  หรือความหลีกออกจากกิเลสทั้งหลาย  และ
การทําภาวนาเพ่ือออกาจากสังสารวัฏให้เจริญไพบูลย์  เรียกปัญญาท่ีกระทํากิจเช่นน้ีว่า  มรรคญาณ  
ปัญญาเหล่าน้ี  จะรู้แจ้งเหตุเกิด  เหตุดับ  คุณ  โทษ  และการสลัดออกจากขันธ์ ๕  โดยปิดกั้น  ตัด
ขาด  และไม่ไหลกลับไปในสังสารวัฏอีก๑๑๕ 

พระพุทธองค์ เป็นบุคคลเอกของโลก  พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิ-ญาณ  
อันได้แก่  อริยสัจ  ซ่ึงเป็นหนทางดับทุกข์ในสังสารวัฏ๑๑๖  พระองค์ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์ท้ังหลาย  
                                                            

 ๑๑๒ ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๘๕/๓๐๔., พระพุทธโฆสะ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๑๖๗-๑๘๑., พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๒๒. 
 ๑๑๓ สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๙๑/๖๐๕. คําว่า “เท่ียวเร่ร่อน” หมายถึง ไปจากภพหน่ึง สู่อีกภพหน่ึง 
กลับมากลับมาคร้ังแล้วคร้ังเล่า  คําว่า “สังสารวัฏ” เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “สังขารวัฏ” หมายถึง ภพท่ีเวียนไปเกิด 
เวียนตาย, การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลก 
 ๑๑๔ สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๙๑/๖๐๖. 
 ๑๑๕ ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๖/๖๑. 
 ๑๑๖ ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๙๑/๕๕๐. 



๑๒๑ 
 

โดยการอนุเคราะห์ประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกท้ังหลาย  แก่พระญาติตามฐานะ และแก่สรรพ-สัตว์ให้ออก
จากสังสารวัฏ๑๑๗  ดังปรากฏใน  มหาสติปัฏฐานสูตร  พระองค์ได้ตรัสบอกสรรพสัตว์ถึงแนวทางการ
ปฏิบัติเพ่ือความดับทุกข์และออกจากสังสารวัฏว่า  
ภิกษุท้ังหลาย  ทางน้ีคือทางสายเอก เพ่ือความบริสุทธ์ิของเหล่าสรรพสัตว์ เพ่ือล่วงพ้นจากความเศร้า
โศกและความร้องไห้  รําพัน  เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส  เพ่ือบรรลุอริยมรรค  เพ่ือทําให้แจ้งพระ
นิพพาน ทางน้ีคือ สติปัฏฐาน ๔ 
ภิกษุพิจารณากายในกาย พิจาณาเวทนาในเวทนา พิจารณาจิตในจิต และพิจารณาธรรมในธรรม มี
ความเพียร  มีสัปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก  เสียได้๑๑๘ 

สติปัฏฐานสูตร  มีหลักการพิจารณาธรรมแบ่งตามหมวดหมู่มี ๔ ประเภท  คือ  
การพิจารณากายในกาย,  การพิจารณาเวทนาในเวทนา,  การพิจารณาจิตในจิต  และการพิจารณา
ธรรมในธรรม  เม่ือผู้ปฏิบัติมีสติต้ังม่ัน  พิจารณาเห็นกายในกาย  เวทนา  จิต  และธรรม  อย่างท่ัวถึง  
และมีองค์ภาวนาท่ีบริบูรณ์  คือ  มีการพิจารณาอารมณ์ท่ีปรากฏในเฉพาะหน้าอย่างสมํ่าเสมอ,  มี
อินทรีย์ท่ีสมํ่าเสมอกัน,  มีความเพียรต่อเนื่องและสมควรแก่ธรรม  ตลอดท้ังปรารภการละถอนกิเลส
ท้ังหลาย กุศลธรรมท่ีไม่เป็นโทษ  ก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติได้ 

(๔) วิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงการบรรลุธรรม   ในขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  
ได้จําแนกการปฏิบัติของผู้เข้าถึงการบรรลุธรรม โดยจําแนกตามความมากน้อยของสมถะและวิปัสสนา
ภาวนา  มี ๔ ประเภท  คือ 

๑)  สมถปุพพังคมวิปัสสนาภาวนา  เรียกว่า  การเจริญวิปัสสนามีสมถะ
นําหน้า๑๑๙ หมายถึง  ผู้ท่ีเจริญสมถกรรมฐานจนได้อุปจารสมาธิ  หรืออัปปนาสมาธิ  จากน้ัน  เจริญ
วิปัสสนาต่อด้วยการพิจารณาธรรมท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับสมาธิ  โดยเห็นแจ้งด้วยปัญญาว่า  เป็นไตรลักษณ์  
จนวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นตามลําดับ  สามารถเข้าถึงการบรรลุธรรม๑๒๐  เรียกผู้ปฏิบัติเช่นนี้ว่า  เจริญ
วิปัสสนามีสมถะนําหน้า 

๒)  วิปัสสนาปุพพังคมสมถภาวนา  หรือเรียกว่า  การเจริญสมถะมีวิปัสสนา
นําหน้า๑๒๑  หมายถึง  ผู้ท่ีเจริญวิปัสสนาโดยเห็นแจ้งในสภาวธรรมว่า  สิ่งท้ังหลายมีความไม่เที่ยง   
เป็นทุกข์   และเป็นอนัตตา  เม่ือปัญญาได้รู้เห็นเช่นนี้  จึงละวางจากธรรมทั้งปวง  ไม่ฟุ้งซ่าน  เป็น

                                                            

 ๑๑๗ ที.ม.อ.(ไทย) ๑๓/๕๔-๕๕/๙๕. 
 ๑๑๘ ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๐๖/๑๐๑-๑๐๒.   
 คําว่า  ทางสายเอก  มีความหมาย ๔ อย่าง  ได้แก่  ๑. ทางสายเอก ท่ีบุคคลผู้ละการเกี่ยวข้องกับหมู่
คณะ ไปปฏิบัติธรรมแต่ผู้เดียว  ๒. ทางสายเอก ท่ีพระพุทธองค์ทําให้เกิดขึ้น เป็นทางของบุคคลผู้เดียว คือ พระ-
สัมมาสัมพุทธเจ้า  ๓. ทางสายเอก เป็นข้อปฏิบัติในศาสนาเดียว  คือ  พระพุทธศาสนา  ๔. ทางสายเอก ท่ีดําเนินไปสู่
จุดหมายเดียว คือ พระนิพพาน 
 คําว่า  “สติปัฏฐาน ๔”  แปลว่า  ธรรมท่ีเป็นท่ีต้ังแห่งสติ หรือการปฏิบัติท่ีมีสติเป็นประธาน 
 คําว่า  “โลก”  ในสติปัฏฐาน ๔ หมายถึง  กาย, เวทนา, จิต, ธรรม และอุปาทานขันธ์ ๕ 
 ๑๑๙ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑/๔๑๓. 
 ๑๒๐ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒/๔๑๔-๔๑๘. 
 ๑๒๑ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑/๔๑๓.  



๑๒๒ 
 

สมาธิ  ต้ังม่ันนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียว๑๒๒  เรียกผู้ปฏิบัติเช่นน้ีว่า  เจริญสมถะมีวิปัสสนานําหน้า 
 ๓)  สมถะวิปัสสนายุคนัทธภาวนา  หรือเรียกว่า  การเจริญสมถะและวิปัสสนา
ควบคู่กันไป๑๒๓  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติได้พิจารณาการเข้าออกฌานโดยความเป็นไตรลักษณ์  อุนุปทสูตร  
กล่าวถึงพระสารีบุตรได้เจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กันไปจนเข้าถึงการบรรลุธรรมว่า   
เม่ือบรรลุถึงปฐมฌานแล้ว ออกจากปฐมฌานฌาน  พิจารณาโดยธรรมที่เกิดพร้อมด้วยปฐมฌานด้วย
ความเป็นไตรลักษณ์  จากน้ันบรรลุถึงทุติยฌาน  ออกจากทุติยฌาน  พิจารณาธรรมที่เกิดพร้อมกับ
ทุติยฌานโดยความเป็นไตรลักษณ์  จากน้ันบรรลุตติยฌาน  ออกจากตติย-ฌาน  พิจารณาธรรมที่เกิด
พร้อมกับตติยฌานโดยความเป็นไตรลักษณ์  กระทําเช่นนี้เรื่อยไปตามลําดับ  จนถึงเนวสัญญานา
สัญญายตนฌาน  แล้วพิจารณาธรรมท่ีเกิดพร้อมกับด้วยเนว-สัญญานาสัญญายตนฌาน  โดยความเป็น
ไตรลักษณ ์ เข้าถึงการบรรลุธรรม  และหมดจดจากกิเลสหลาย๑๒๔ 

๔)  ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส  คําว่า  “ธัมมุจธัจจะ”  แปลว่า  อุจธัจจะในธรรมกั้น
ไว้   ส่วนคําว่า   “วิคคหิต”  แปลว่า  ชักนําให้เขวออกไป  เม่ือรวมกันแล้ว  คําว่า  “ธัมมุทธัจจวิคค
หิต-มานัส”  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติท่ีจิตถูกอุทธัจจะในธรรมก้ันไว้  หรือท่ีเรียกว่า  ถูกวิปัสสนูกิเลสก้ัน
ไว้๑๒๕ ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  ได้แสดงแนวทางการปฏิบัติสําหรับผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน   
แล้วถูกวิปัสสนูกิเลสแทรกเข้ามาก้ันไว้ในระหว่างการปฏิบัติ ความว่า 

เม่ือเจริญวิปัสสนาในเบ้ืองต้นอยู่  ขณะพิจารณาอารมณ์โดยความเป็นไตรลักษณ์  
จนวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนเกิดขึ้น  จากนั้น  เกิดประสบการณ์เกี่ยวกับสภาวะต่างๆ  ที่เรียกว่า   ธัม
มุจธัจจะ  หรือวิปัสสนูกิเลส  อย่างใดอย่างหน่ึงเกิดขึ้นแทรกเข้ามาแก่ผู้ปฏิบัติ  จนอาจสําคัญว่า  ตน
ได้บรรลุมรรค  ผล  และพระนิพพานแล้ว  เพราะเป็นประสบการณ์ท่ีไม่เคยมีมาก่อน  ดังน้ัน  ผู้ปฏิบัติ
ไม่ควรหว่ันไหวต่อสภาวธรรมทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้น  ให้พิจารณาวิปัสสนูกิเลสท้ังหลายโดยความ
เป็นไตรลักษณ์  จนวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นตลอดสาย  จนสามารถเข้าถึงการบรรลุธรรม๑๒๖ 

โดยปกติ  ผู้เข้าถึงการบรรลุธรรม  จะมีการสั่งสมมาแตกต่างกัน  บางคนส่ังสมมา
ดีแล้วด้วยสมถภาวนา  บางคนมีความคุ้นเคยและเริ่มต้นการภาวนาด้วยวิปัสสนาภาวนา  ดังนั้น  หาก
จําแนกบุคคลที่เข้าถึงการบรรลุแล้ว  สามารถจําแนกได้ ๒ ประเภท  คือ  ผู้ปฏิบัติท่ีจะเร่ิมต้นภาวนา 
ด้วยสมถะภาวนา  และสามารถเข้าถึงการบรรลุธรรม  เรียกผู้ปฏิบัติเช่นน้ีว่า  สมถยานิก  และผู้ปฏิบัติ
ท่ีเริ่มต้นการภาวนา  ด้วยวิปัสสนาภาวนาอย่างต่อเนื่องตลอดสาย  จนสามารถเข้าถึงการบรรลุธรรม 
เรียกผู้ปฏิบัติเช่นน้ีว่า  วิปัสสนายานิก๑๒๗  ในผู้ปฏิบัติท้ังสองประเภทนั้น  สมถะและวิปัสสนาภาวนามี
                                                            

 ๑๒๒ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/ ๔๑๘-๔๑๙. 
 ๑๒๓ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑/ ๔๑๓. 
 ๑๒๔ สรุปสาระจาก  ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๔-๙๗/๑๑๑-๑๑๕. 
 ๑๒๕ ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑/๔๑๔. ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖/๔๒๕-๔๒๖.  คําว่า   “ธัมมุทธัจจะ”  หรือเรียกอีก
อย่างหน่ึงว่า  “วิปัสสนูกิเลส”  หมายถึง  ธรรมารมณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้ได้วิปัสสนาญาณอย่างอ่อน  และเข้าใจผิดว่า  ตน
ได้บรรลุมรรค ผลและพระนิพพาน  วิปัสสนูกิเลส  มี ๑๐ อย่าง  ได้แก่  ๑. โอภาส แสงสว่าง  ๒. ญาณ ความรู้  ๓. 
ปีติ ความอิ่มใจ  ๔. ปัสสัทธิ ความสงบกายและใจ  ๕. สุข ความสุขใจ  ๖. อธิโมกข์ ความน้อมใจเช่ือ  ๗. ปัคคาหะ 
ความเพียรท่ีพอดี  ๘. อุปัฏฐาน สติแก่กล้า  ๙. อุเบกข ความวางใจเป็นกลาง  ๑๐. นิกันติ ความติดใจ 
 ๑๒๖ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖/๔๒๕-๔๒๗. 
 ๑๒๗ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๕/๔๒๒. 



๑๒๓ 
 

ความ สัมพันธ์ซ่ึงกันและอย่างไร  และมีการดําเนินไปอย่างไร  ดังอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ 
๑)  ผู้ปฏิบัติท่ีเริ่มต้นการภาวนาด้วยสมถภาวนา  เม่ือผู้ปฏิบัติสามารถเจริญสมถ

ภาวนาจนสามารถเข้าถึงอัปปนาสมาธิ  หรือฌานอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว  จากนั้นพิจารณาสภาวธรรมท่ี
เกิดพร้อมกันกับองค์ฌานโดยความเป็นไตรลักษณ์  โดยพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า แม้ความสุข
ท้ังหลายที่เกิดจากฌาน  ก็เป็นทุกข์  ไม่เที่ยง  และไม่แน่นอน  หาแก่นสารไม่ได้  จึงคลายความยินดี 
หลงใหล จากความสุขอันเน่ืองมาจากฌาน๑๒๘  การภาวนาในช่วงนี้  เป็นกระบวนการที่วิปัสสนา
เกื้อกูลยก ระดับสมาธิไม่ให้ลุ่มหลง  ยินดีอยู่ในฌาน  ขณะเดียวกันสมาธิหรือสมถภาวนา  ก็เกื้อกูลต่อ
วิปัสสนาภาวนา  ให้ปัญญา  ต้ังม่ัน  ไม่ซัดส่ายต่อการพิจารณาในอารมณ์ท้ังหลายที่มาปรากฏเฉพาะ
หน้า   ซ่ึงความสัมพันธ์เช่นน้ี  ระหว่างสมถะและวิปัสสนาภาวนาต่างเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  มีการ
ดําเนินไปเช่นน้ีอย่างต่อเนื่อง  ไม่ขาดสาย  โดยท่ีจิตมีความต้ังม่ันอยู่  ขณะเดียวกันปัญญาก็พิจารณารู้
แจ้งในอารมณ์ท้ังหลาย  มีความละเอียด  สุขุม  ลุ่มลึก  ไปตามลําดับ  จนปัญญาเข้าถึงความแก่กล้า   
รู้ท่ัวในธรรมท้ังหลาย  รู้แจ้งในอริยสัจและเข้าถึงการดับทุกข์ท้ังปวงได้๑๒๙ เหล่าน้ีคือ  ความสัมพันธ์
ระหว่างสมถะและวิปัสสนาภาวนา  ของผู้ปฏิบัติท่ีเริ่มต้นการภาวนาด้วยสมถะภาวนา 

๒) ผู้ปฏิบัติที่เร่ิมต้นการภาวนาด้วยวิปัสสนาภาวนา  ขณะท่ีเริ่มต้นพิจารณา
อารมณ์ท่ีปรากฏเฉพาะหน้าอยู่นั้น สมาธิสั้นๆ  ช่ัวขณะๆ  ท่ีเรียกว่า  ขณิกสมาธิ๑๓๐ จะคอยเกื้อกูล
ประคับ-ประคองให้ปัญญาได้พิจารณาอารมณ์ช่ัวขณะๆ ไม่ให้ซัดส่วยไปในอารมณ์อ่ืนๆ  ส่วนปัญญาจะ
คอยเกื้อกูลสมาธิไม่ให้เกี่ยวเกาะยินดีในนิมิตท้ังหลาย เป็นสมาธิสั้นๆ  ต้ังม่ันในอารมณ์ชั่วขณะๆ  มี
อิสระ และท่ีไม่เกี่ยวเกาะในนิมิตท้ังหลาย  ซ่ึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิช่ัวขณะๆ  และการพิจารณา
อารมณ์ช่ัวขณะๆ น้ี  มีการดําเนินไปเช่นน้ี  อย่างต่อเนื่อง  ไม่ขาดสาย  จนปัญญาได้รู้แจ้งในสรรพสิ่ง
ท้ังหลายว่า สรรพสิ่งล้วนเป็นทุกข์  ไม่เท่ียง  และไม่มีตัวตน  จิตจึงละคลายออกจากกิเลสทั้งหลาย 
และเข้าถึงความดับทุกข์ท้ังปวง๑๓๑  เหล่านี้คือ  ความสัมพันธ์ระหว่างสมถะและวิปัสสนาภาวนา ของผู้
ปฏิบัติท่ีเริ่มต้นการภาวนาด้วยวิปัสสนาภาวนา 

(๕) ลักษณะของผู้บรรลุธรรม  
ผู้ปฏิบัติท่ีเข้าถึงวิปัสสนาญาณไปตามลําดับ จนสามารถเข้าถึงวิปัสสนาญาณใน

ระดับ โลกุตตระและประหาณกิเลสได้โดยเด็ดขาด ที่เรียกว่า มรรคญาณ ปัญญาที่ปรารภจะออกไป
จากกิเลสขันธ์และนิมิตภายนอก๑๓๒ ได้แก่ โสดาปัตติมรรคญาณ, สกทาคามีมรรคญาณ, อนาคามิมรรค
ญาณ และอรหันตมรรคญาณ๑๓๓ มรรคญาณเหล่าน้ี จะรู้ท่ัวถึงในธรรมที่เป็นสภาวะแต่ละอย่างของ
อริยสัจ ๔ ดังต่อไปน้ี 

รู้สภาวะแห่งทุกขสัจจว่า สังขารท้ังหลายมีความบีบคั้น, ถูกปัจจัยปรุงแต่ง, มี
ความเดือดร้อน และมีความแปรผันอยู่เสมอ 

                                                            

 ๑๒๘ องฺ.นวก(ไทย)๒๓/๓๖/๕๐๘-๕๑๓. 
 ๑๒๙ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๘/๔๒๙. 
  ๑๓๐ อ้างแล้ว, พระพุทธโฆสะ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๒๕๔.   
 ๑๓๑ วิ.ม.(ไทย)๔/๑๔/๒๒. 
 ๑๓๒ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖๑/๙๙. 
 ๑๓๓ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖๑/๙๙-๑๐๒. 



๑๒๔ 
 

รู้สมุทยสัจ เหตุเกิดทุกข์ว่า ทุกข์ท้ังหลายเป็นท่ีประมวลมาแห่งสมุทัย, เป็นเหตุ
เกิดแห่งสมุทัย, มีความเกี่ยวข้องกับสมุทัย และมีความพัวพันกับสมุทัย 

รู้สภาวะแห่งนิโรธสัจ ความดับจากกิเลสท้ังหลายว่า เป็นธรรมที่สลัดออกจาก
กิเลสท้ังหลาย, เป็นธรรมที่สงบระงับ, เป็นอสังขตะ และเป็นอมตนิโรธ 

รู้มรรคสัจ หนทางปฏิบัติเพ่ือออกจากกิเลสว่า มรรคคือเครื่องนําออก, เหตุทําให้
เกิดมรรค, เห็นองค์แห่งมรรค และความเป็นใหญ่ของมรรค๑๓๔ 

เม่ือปัญญาในมรรคญาณ ๔ แต่ละอย่าง ที่ช่ือว่า สัมมาทิฏฐิ รู้แจ้งในอริยสัจแล้ว 
จึงปรารภหลีกออกไปจากกิเลสทั้งหลาย โดยการหลีกออกไปจากมิจฉามรรค เพราะเป็นไปเพ่ือสงสาร
วัฏ ดังน้ัน มรรคญาณแต่ละอย่าง จึงปรารภการหลีกออกจากกิเลสทั้งหลาย ดังต่อไปนี้ 

โสดาปัตติมรรคญาณเกิดขึ้น ปรารภหลีกออกไปจากมิจฉาทิฏฐิ,๑๓๕  
สกทาคามิมรรคญาณเกิดขึ้น ปรารภการหลีกออกไปจากกามราคสังโยชน์ 

และปฏิฆ-สังโยชน์ ท่ีเป็นอย่างหยาบ 
อนาคามิมรรคญาณเกิดขึ้น ปรารภหลีกออกจากกามราคสังโยชน์และปฏิฆ

สังโยชน์ท่ีเป็นอย่างละเอียด  
อรหัตตมรรคญาณเกิดขึ้น ปรารภหลีกออกไปจากรูปราคะ ความยินดีในรูปฌาน 

อรูป-ราคะ ความยินดีในอรูปราคะ, มานะ ความถือตัว, อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน และอวิชชา ความไม่รู้
ในพระสัทธรรม๑๓๖ 

เม่ือมรรคญาณ  ละคลาย หลีกออกจากกิเลสท้ังหลายได้แล้ว  จิตก็เข้าถึงความดับ
ออกจากกิเลสทั้งหลาย  ที่เรียกว่า  นิพพาน๑๓๗  ซ่ึงในบรรดามรรคญาณ ๔ น้ัน  มรรคญาณ ๓ อย่าง
แรก  อันได้แก่  โสดามรรคญาณ,  สกทาคามิมรรค  และอนาคามิมรรค  ซ่ึงมรรคญาณท้ัง ๓ สามารถ
หลีกออกจากกิเลสบางชนิด  กิเลสอย่างละเอียดบางชนิดยังครอบงําจิตอยู่  ส่วนอรหัตตมรรคญาณ 
สามารถหลีกออกจากกิเลสท้ังหลายได้อย่างหมดจด  ไม่มีเหลือ  

ดังนั้น  เม่ือจําแนกมรรคญาณ ๔ โดยความดับสนิทจากกิเลสแล้ว  มรรคญาณ ๓ 
อย่างแรกน้ัน  ดับสนิทจากกิเลสบางชนิด  กิเลสบางส่วนยังคงเหลืออยู่  ส่วนอรหัตตมรรคญาณ  ดับ
สนิทจากกิเลสท้ังหลายโดยไม่มีเหลือ  ที่เรียกว่า  พระนิพพาน๑๓๘ และเป็นธรรมท่ีพระอรหันต์ทั้งหลาย
เข้าถึงแล้ว  ดังท่ีพระพุทธองค์ทรงเปล่งไว้อุทานว่า  เป็นบุคคลท่ีตัดสังสารวัฏได้  ตัณหาถูก
อรหัตตมรรคญาณทําให้เหือดแห้ง  ไม่ให้ไหลกลับมาอีก  สังสารวัฏที่ตัดได้แล้ว  ย่อมไม่หมุนวนอีก  

สภาวธรรมเหล่าน้ี  คือ  ความสิ้นแห่งทุกข์๑๓๙ ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ  ได้แสดง
                                                            

 ๑๓๔ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๘/๔๒๙. 
 ๑๓๕ อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๒๕/๕๘๐. มิจฉาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นว่า ทานท่ีบุคคลให้ไม่มีผล, การบูชา
ไม่มีผล, สมณะ หรือพราหมณ์ผู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองและประกาศให้ผู้อื่นให้ได้รู้ตาม ไม่มีในโลกน้ี, 
ความเห็นผิด โดยยึดถือโดยความวิปลาส ในลักษณะเช่นน้ี เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ, สัสสตทิฏฐิช่ือว่าอัสสาททิฏฐิ, 
สักกายทิฏฐิช่ือว่าอัตตานุทิฏฐิ, อุทเฉททิฏฐิช่ือว่ามิจฉาทิฏฐิ. 
 ๑๓๖ ขุ.ป.(ไทย)๑๘/๒๒๙/๒๑๙. 
 ๑๓๗ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖๑/๙๙-๑๐๐. 
 ๑๓๘ ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๗๒/๓๒๒. 
 ๑๓๙ ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๖๒/๓๑๑. 



๑๒๕ 
 

สภาวะของพระ-นิพพาน  ความดับสนิทจากกิเลส  มี ๒ อย่าง  คือ  สอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิ
เสสนิพพาน  ดังอรรถาธิบายดังต่อไป 

๑.  สอุปาทิเสสนิพพาน  หมายถึง  พระนิพพานของพระอรหันต์ท่ียังมีชีวิตอยู่  
หรือพระ-นิพพานท่ีเป็นไปกับขันธ์ ๕๑๔๐ 

๒. อนุปาทิเสสนิพพาน  หมายถึง  พระนิพพานของพระอรหันต์ท่ีปรินิพพานแล้ว  
หรือพระนิพพานที่ไม่มีขันธ์ ๕๑๔๑ 

พระนิพพาน  เป็นสภาวธรรมที่คลายออกจากราคะ  โทสะ  และอวิชชา  ล่วงพ้น
เครื่องเกี่ยวพันธ์กับกิเลสทั้งหลาย๑๔๒  ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระศาสนา  ถึงแม้ จะเป็นธรรมท่ี
เข้าถึงได้ยาก  และเห็นได้ยากก็ตาม  บุคคลจะเห็นได้และรู้ได้  จะต้องปฏิบัติในทางสายกลางและ
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  กล่าวคือ  เป็นผู้ทํากระทําอริยมรรคมีองค์ ๘  ให้เจริญไพบูลย์  และ
เข้าถึงความดับแห่งกิเลสท้ังหลายได้โดยเด็ดขาด  จึงจะรู้และเห็นพระนิพพาน 

(๖) ผลของการบรรลุธรรม 
การบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา  มี ๒ ระดับ  คือ  การบรรลุธรรมในระดับโลกี

ยะและในระดับโลกุตตระ๑๔๓  สําหรับการบรรลุธรรมระดับโลกียะ  ยังเป็นไปเพ่ือการเวียนว่ายใน
วัฏสงสาร,  ส่วนการบรรลุธรรมในระดับโลกุตตระ  สามารถกําจัดอกุศลได้อย่างเด็ดขาด  ภพชาติที่จะ
ไปเกิดก็สั้นลง  และเข้าถึงการดับแห่งภพชาติ  ตามอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ 
(๑) การบรรลุธรรมในระดับโลกียะ การบรรลุธรรมในระดับโลกียะนี้  เป็นผลจากการปฏิบัติสมถะ
และวิปัสสนาภาวนา  โดยที่ปฏิบัติยังไม่ถึงมรรค  ผล  และพระนิพพาน  ซ่ึงให้ผลในระดับต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ผลของการบรรลุธรรมด้วยการเจริญสมถกรรมฐาน  การเจริญสมถกรรม
ฐานจะทําให้บรรลุผล  คือ  ฌาน  ซ่ึงองค์ฌานสามารถข่มอกุศลธรรมได้ตามระดับขององค์ฌาน  และ
หากฌานน้ันยังไม่เสื่อม  เม่ือตายไปย่อมนําไปเกิดในสุคติภูมิ  ดังอรรถาธิบายดังต่อไปน้ี 

 ๑.  การกําจัดอกุศลธรรม การเจริญสมถกรรมฐาน จนสามารถบรรลุรูป
ฌาน และอรูป-ฌาน  สามารถข่มอกุศลธรรมตามระดับของฌานตามลําดับ  คือ 

๑) รูปฌาน  เป็นฌานท่ีมีรูปธรรมเป็นอารมณ์๑๔๔  อาทิ  กสิณ ๑๐  
เป็นต้น  รูปฌาน  มี ๔ ระดับ  คือ  ปฐมฌาน,  ทุติยฌาน,  ตติยฌาน  และจตุตถฌาน  ในฌานแต่ละ
ระดับ สามารถข่มอกุศลธรรมได้ตามระดับของฌาน  คือ๑๔๕  

     (๑) ปฐมฌาน  ภาวะจิตในฌานนี้  มีองค์ฌานเกิดร่วม ๕ ประการ  
คือ  

                                                            

 ๑๔๐ ขุ.อิติ.อ.(ไทย)๔๕/๒๒๒/๓๕๖. มาจากคําว่า ส + อุปาทิ + เสสะ, ส แปลว่า มี, อุปาทิ แปลว่า 
ขันธ์ ๕, เสสะ แปลว่า มีเหลือยู่. 

๑๔๑ ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๒๔/๓๙๒-๓๙๓. 
 ๑๔๒ สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๒๙/๒๑๙. 

 ๑๔๓ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๖/๓๖. 
 ๑๔๔ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๐. 
 ๑๔๕ ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๙๗/๓๒๖-๓๒๗. 



๑๒๖ 
 

          วิตก  การยกจิตขึ้นสู่อารมณ์  หรือน้อมจิตเข้าไปหาอารมณ์ท่ี
กําหนดน้ัน องค์ฌานนี้จะขจัดถีนมิทธะ  ความหดหู่ท้อถอยให้หมดไป 

      วิจาร  การประคองจิตให้ต้ังม่ันแนบสนิทอยู่กับอารมณ์  องค์ฌานน้ี
จะช่วยขจัดวิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัยให้หมดไป 

       ปีติ  ความรู้สึกซาบซ้ึง องค์ฌานนี้จะขจัดความพยาบาทให้หมดไป 
      สุข  ความแช่มช่ืนใจ องค์ฌานข้อนี้จะช่วยขจัดอุทธัจจะ ความ

ฟุ้งซ่าน      กุกกุจจะ ความรําคาญใจให้หมดไป 
      เอกัคคตา  การท่ี จิตแน่วแน่  ต้ัง ม่ันอยู่ในอารมณ์เดียวเป็น

เวลานานๆ  จะช่วยขจัดกามฉันทะ  ความยินดีติดใจในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  และสัมผัสให้หมดไป๑๔๖ 
     (๒) ทุติยฌาน  ภาวะจิตในฌานน้ี มีองค์ฌานท่ีเกิดร่วมกัน ๓ 

ประการ คือ   ปีติ,  สุข  และเอกัคตา  ส่วนวิตก  วิจาร  จะหายไป๑๔๗ 
     (๓) ตติยฌาน  ภาวะจิตในฌานนี้ มีองค์ฌานที่เกิดร่วมกัน ๒ 

ประการ  คือ  สุข  และเอคัคตตา  ส่วนวิตก  วิจาร  และปีติ  จะหายไป๑๔๘ 
     (๔) จตุตถฌาน  ภาวะของจิตในฌานน้ี มีองค์ฌานเกิดร่วมกัน ๒ 

ประการ  คือ  อุเบกขา  และเอกัคคตา  ส่วนสุขจะหายไป  มีอุเบกขา ความวางเฉยเข้ามาแทน๑๔๙  
    ๒)  อรูปฌาน คือ ฌานท่ีมีอรูปธรรมเป็นอารมณ์๑๕๐อรูปฌานมีองค์

ฌานที่เกิดร่วม-กัน ๒ อย่าง คือ อุเบกขา  และเอกัคคตา๑๕๑ ถึงแม้อรูปฌานมีองค์ ๒ ประการ และมี
องค์ฌานเหมือน-กันกับรูปจตุตถฌานก็ตาม  แต่อารมณ์ของอรูปฌานน้ันมีความประณีตกว่า  เพราะ
อรูปฌานมีอรูปเป็นอารมณ์  อรูปฌาน  มี ๔ ระดับ  คือ  

      (๑) อากาสานัญจายตนฌาน อรูปฌานที่มีกสิณุคฆาฏิมากาส
บัญญัติเป็นอารมณ์  การกําหนดอากาศเป็นอารมณ์ 

 (๒) วิญญาณัญจายตนฌาน อรูปฌานท่ีมีอากาสานัญจายตนฌาน
เป็นอารมณ์ การกําหนดวิญญาณเป็นอารมณ์ 

     (๓) อากิญจัญญายตนฌาน อรูฌานท่ีมีนัตถิภาวบัญญัติเป็นอารมณ์ 
การกําหนดภาวะที่ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์  

      (๔) เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน อรูปฌานท่ีมีอากิญจัญญายตน
ฌานเป็นอารมณ์ การไม่กําหนดสิ่งใดเป็นอารมณ์๑๕๒  

                                                            

 ๑๔๖ ที.สี.(ไทย)๙/๒๒๖-๒๒๗/๗๕-๗๖. 
 ๑๔๗ ที.สี.(ไทย)๙/๒๒๘-๒๒๙/๗๖. 
 ๑๔๘ ที.สี.(ไทย)๙/๒๓๐-๒๓๑/๗๖-๗๗. 
 ๑๔๙ ที.สี.(ไทย)๙/๒๓๒-๒๓๓/๗๗. 
 ๑๕๐ ม.มู.(ไทย)๑๒/๘๑/๗๐.,  
 ๑๕๑ สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๖๓/๒๙๐. 
 ๑๕๒ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/๓๓๖., สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๓/๒๙๐. 



๑๒๗ 
 

  ๒. อภิญญา คือ ผลของการเจริญสมาธิ  เป็นความสามารถบรรลุความรู้
พิเศษ ท่ีเรียกว่า  อภิญญา๑๕๓ ซ่ึงสมาธิท่ีจะใช้เป็นบาทของอภิญญาได้จะต้องเป็นสมาธิระดับจตุตถ
ฌาน  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  แสดงอภิญญา  มี ๖ ประการ  คือ 
   ๑) อิทธิวิธา  การแสดงฤทธ์ิและอภินิหาร  เช่น เดินบนน้ํา, การล่องหน
หายตัว, การเนรมิตสิ่งของต่างๆ,   เนรมิตกายคนเดียวให้เป็นหลายคน,  การย่นระยะทาง๑๕๔ 
   ๒) ทิพพโสต  ความรู้ท่ีทําให้มีหูทิพย์  สามารถได้ยินเสียงต่างๆ ท้ังใกล้
และไกลท่ีคนทั่วไปไม่สมารถจะได้ยิน๑๕๕ 
   ๓) เจโตปริยญาณ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปรจิตตวิชชา แปลว่า 
ความรู้ที่สามารถจะรู้วารจิต  หรือความคิดของผู้อ่ืนได้๑๕๖ 
   ๔) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ความรู้ท่ีสามารถจะระลึกอดีตชาติได้๑๕๗ 
   ๕) ทิพพจักขุ หรือเรียกว่า จุตูปปาตญาณ ความรู้ทําให้มีตาทิพย์ 
สามารถมองเห็นสิ่งท่ีคนท่ัวไปมองไม่เห็น๑๕๘เช่น มองเห็นความเป็นไปในอบายภูมิ  เห็นความเกิด 
ความตายของสัตว์ท้ังหลาย๑๕๙  
   ๖) อาสวักขยญาณ  ความรู้ท่ีทําให้อาสวะท้ังหลายสิ้นไป๑๖๐ 
    ในอภิญญาเหล่านี้  อภิญญา ๕ ประการแรก  จัดเป็นอภิญญญาระดับโลกียะ 
เพราะเป็นความรู้ท่ีไม่ทําให้สิ้นกิเลส  และเป็นอภิญญามีโอกาสเสื่อมได้  ส่วนอภิญญาประการสุดท้าย  
จัด เป็นอภิญญาระดับโลกุตตระ  เพราะเป็นความรู้ที่ทําให้สิ้นจากกิเลส๑๖๑ 
  ๓. ภพท่ีจะไปเกิด ผู้ท่ีเจริญสมถกรรมฐานจนได้รูปฌาน  และอรูปฌาน
แล้ว และรักษาฌานไม่ให้เสื่อม  หลังจากตายไปอํานาจแห่งฌานนี้  จะนําไปเกิดในรูปภูมิและอรูปภูมิ 
ตามระดับของฌานที่ตนได้๑๖๒  เพราะอํานาจแห่งองค์ฌานเหล่าน้ี  สามารถข่มอกุศลธรรม  มีนิวรณ์  
เป็นต้น  ให้สงบระงับ  และหากฌานยังไม่เสื่อมเม่ือตายลงอํานาจแห่งเหล่าน้ี  จะนําไปเกิดรูปภูมิและ
อรูปภูมิ  ภูมิใดภูมิหน่ึงตามลําดับของฌานท่ีตนปฏิบัติได้ 
 (๑.๒) ผลของการบรรลุธรรมด้วยวิปัสสนาภาวนา 

การเจริญวิปัสสนาภาวนาจะทําให้บรรลุผล คอื  วิปัสสนาญาณ  ทําให้เป็นผู้รู้แจ้งในพระ-
สัจธรรม  หากเจริญวิปัสสนาภาวนายังอยู่ในระดับขั้นต้น  ยังไม่สามารถบรรลุถึงมรรคญาณ  ผล-ญาณ  
ถือว่า  บรรลุธรรมในระดับโลกียะ  ถึงแม้การปฏิบัติจะยังอยู่ในระดับโลกียะก็ตาม  ผู้เจริญวิปัสสนา

                                                            

 ๑๕๓ อ้างแล้ว, พระพุทธโฆสะ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๖๓๕. 
 ๑๕๔ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๙๔-๓๙๕. 
 ๑๕๕ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๙๕. 
 ๑๕๖ อ้างแล้ว, พระพุทธโฆสะ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๖๗๙-๖๘๑. 
 ๑๕๗ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๙๕. 
 ๑๕๘ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฏก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, หน้า ๒๓๕. 
 ๑๕๙ อ้างแล้ว, พระพุทธโฆสะ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๖๗๙-๗๐๓. 
 ๑๖๐ ที.สี.(ไทย)๙/๒๓๔- ๒๔๘/๗๗-๘๔., ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๖/๓๙๔-๓๙๖. 

๑๖๑ ที.ป.อ.(ไทย)๑๖/๔๒๘/๔๒๒-๔๒๓. 
 ๑๖๒ อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๐๒๐/๖๖๘. 



๑๒๘ 
 

ภาวนาสามารถมีความรู้ความเข้าใจว่า  ชีวิตเป็นเพียงรูปและนาม (นามรูปปัจจัยปริคคห-ญาณ)๑๖๓  ท่ี
ประกอบกันเป็นบุคคล  ตัวตน  โดยมีความเกิดขึ้นและแตกสลายไปเป็นธรรมดา (อุทยัพพยญาณ)๑๖๔  
ซ่ึงความรู้ความเข้าใจอย่างนี้  จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึงการบรรลุธรรมในระดับโลกุตตระต่อไป  
กิเลสท้ังหลายท่ีมีอยู่  เช่น  อวิชชา  ตัณหาและอุปทาน  ก็จะอ่อนกําลังลง  แม้ว่าในขณะนั้นจะไม่
สามารถกําจัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดก็ตาม 
 ผลของการเจริญวิปัสสนาภาวนา  ทําให้มีการพัฒนาปัญญาให้มีความรอบรู้เห็นแจ้งใน 
อริสัจ  ปัญญาท่ีเกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนา  มี ๒ ระดับ  คือ  ปัญญาในระดับโลกียะ  และ
ปัญญาในระดับโลกุตตระ  วิปัสสนาญาณในระดับโลกียะ  ได้แก่  นามรูปปริเฉทญาณจนถึงโคตรภู-
ญาณ  ปัญญาเหล่าน้ีเม่ือปรากฏแก่บุคคลใดแล้ว  จะเป็นเหตุปัจจัยในการพัฒนาปัญญาให้เข้าถึง
ปัญญาในระดับโลกุตตระต่อไป  ส่วนวิปัสสนาญาณในระดับโลกุตตระ  อันได้แก่  มรรคญาณ  ผล-
ญาณ  และปัจจเวกขณญาณ 
 (๒) ผลของการบรรลุธรรมในระดับโลกุตตระ   สําหรับการบรรลุธรรมในระดับโลกุต
ตระ   หมายถึง  มรรคญาณ ๔  อันได้แก่  โสดาปัตติมรรค-ญาณ ,   สกทาคามิมรรคญาณ ,  
อนาคามิมรรคญาณ  และอรหัตตมรรคญาณ  และผู้ที่เข้าถึงมรรคญาณอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว  
สามารถละอกุศลธรรมได้อย่างเด็ดขาด  จะเป็นผู้มีคติที่แน่นอน   จะไม่ไปเกิดในทุคติภูมิ  และหากยัง
ละอกุศลธรรมยังหลงเหลืออยู่  จะนําไปเกิดในสุคติภูมิ๑๖๕  ดังอรรถาธิบายดังต่อไปน้ี 
 ๑. การกําจัดอกุศลธรรม  การบรรลุธรรมระดับโลกุตตระ  มี ๔ ระดับ  โดยจําแนกตาม
ความสามารถของการละสังโยชน์  คําว่า  “สังโยชน์” หมายถึง  เครื่องร้อยรัดมัดสัตว์ไว้กับทุกข์๑๖๖ 
สังโยชน์  มี ๑๐ อย่าง  ได้แก่  ๑) สักกายทิฏฐิ  ความเห็นว่า  เป็นตัวตน  ๒) วิจิกิจฉา  ความลังเล
สังสัย ๓) สีลัพพตปมาส  ความยึดม่ันในการปฏิบัติท่ีผิด  ความยึดม่ันในศีลพรต  ๔) กามฉันทะ ความ
พอใจในกาม  ๕) พยาบาท  ความคิดร้าย  ๖) รูปราคะ  ความยินดีติดใจในรูปฌาน  ๗) อรูปราคะ 
ความยินดีติดใจในอรูปฌาน  ๘) มานะ  ความถือตัว  ๙) อุทธัจจะ  ความฟุ้งซ่าน  ๑๐)  อวิชชา  ความ
ไม่รู้แจ้งในพระสัทธรรม๑๖๗ ซ่ึงพระอริยบุคคลสามารถละสังโยชน์ได้มากน้อยต่างกัน ตามระดับของ
การบรรลุธรรม  ดังน้ี 
  ๑) โสดาปัตติมรรคญาณ  หมายถึง  ปัญญาในโสดาปัตติมรรคจิต  สามารถละ
สังโยชน์ได้ ๓ อย่าง  คือ  สักกายทิฏฐิ  ความเห็นว่า  เป็นตัวตน,  วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย,  และ
สีลัพพต-ปรามาส  การปฏิบัติท่ีผิด  ความถือม่ันในศีลพรต๑๖๘ 

๒) สกทาคามีมรรคญาณ  หมายถึง  ปัญญาในสกทาคามีมรรคจิต สามารถละ
สังโยชน์ท่ีเป็นอย่างหยาบ ๒ อย่าง  คือ  กามราคสังโยชน์  และปฏิฆสังโยชน์๑๖๙  

                                                            

 ๑๖๓ อ้างแล้ว, พระพุทธโฆสะ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๖๗๙-๙๔๘-๙๖๔. 
 ๑๖๔ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๐๔๐-๑๐๔๑. 

๑๖๕ อภิ.วิ.(ไทย) ๓๑/๑๐๒๐/๖๖๙. 
๑๖๖ อภิ.วิ.(ไทย) ๓๑/๑๐๒๐/๖๖๙. 
๑๖๗ องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑. 
๑๖๘ ขุ.ป.อ.(ไทย) ๖๙/๕๓๕/๔๕๒. 
๑๖๙ ขุ.ป.อ.(ไทย)๖๙/๕๓๕/๔๕๒. 



๑๒๙ 
 

  ๓) อนาคามีมรรคญาณ  ปัญญาในอนาคามีมรรคจิต  สามารถละสังโยชน์ท่ี
ละเอียด ๒ อย่าง  คือ  กามราคสังโยชน์  และปฏิฆสังโยชน์๑๗๐ 
  ๔) อรหัตตมรรคญาณ  หมายถึง  ปัญญาในอรหัตตมรรคจิต  สามารถละสังโยชน์ 
๕ อย่าง  คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  และอวิชชา  เป็นผู้หมดจดจากกิเลสท้ังปวง๑๗๑ 
 ๒. ภพที่จะไปเกิด  ผู้เจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนา   จนสามารถเข้าถึงการบรรลุธรรม
ก้าวล่วงจากความเป็นปุถุชน  เข้าถึงความเป็นพระอริยะบุคคล  หากพระอริยบุคคลยังละสังโยชน์ยังไม่
หมด  สังโยชน์ยังคงเหลืออยู่  สังโยชน์เหล่าน้ีย่อมนําไปเกิดในสุคติภูมิ๑๗๒  ซ่ึงพระอริยบุคคลจะไปเกิด
ในภูมิใดน้ัน  ขึ้นอยู่กับระดับของการบรรลุธรรมท่ีตนปฏิบัติได้  ดังอรรถาธิบายต่อไปน้ี 
  ๑) พระโสดาบัน  เม่ือบรรลุโสดาปัตติมรรคแล้ว  จะมีคติที่แน่นอน  คือ  ไม่ไป
เกิดในทุคติภูมิ๑๗๓  แต่จะท่องเท่ียวในมนุษโลกและเทวโลกอีกไม่เกิน ๗ ชาติ  แล้วจะบรรลุ
อรหัตตผล๑๗๔ 
  ๒) พระสกทาคามี  เม่ือบรรลุสกทาคามีมรรคแล้ว  จะท่องเท่ียวอยู่ในมนุษยโลก 
หรือเทวโลก  อีก ๒-๓ ชาติเท่าน้ัน  แล้วจะปรินิพพาน๑๗๕ 
 ๓) พระอนาคามี  เม่ือบรรลุอนาคามีมรรคแล้ว  จะท่องเท่ียวอยู่ในรูปภูมิ ช้ัน
สุทธาวาส ๕  แล้วจะปรินิพพาน๑๗๖  ซ่ึงพระอนาคามีจะไปเกิดในช้ันสุทธาวาส ๕  ภูมิใดภูมิหนึ่งนั้น  
เป็นไปตามระดับอินทรีย์ของตน๑๗๗  ดังนี้ 
    (๑) พระอนาคามี  ประเภทศรัทธาแก่กล้า  จะไปเกิดในรูปภูมิช้ันอวิหาภูมิ  
เป็นท่ีอยู่ของพระอนาคามีผู้ไม่หว่ันไหว  คือ ไม่คลายจากสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน๑๗๘  มีอายุ
ประมาณ ๑,๐๐๐ กัป๑๗๙ 
    (๒) พระอนาคามี  ประเภทมีความเพียรแก่กล้า  จะไปเกิดในรูปภูมิ  ช้ันอ
ตัปปา-ภูมิ  เป็นท่ีอยู่ของพระอนาคามีผู้ไม่มีความเดือดร้อน๑๘๐  มีอายุประมาณ ๒,๐๐๐ กัป๑๘๑  
    (๓) พระอนาคามี  ประเภทมีสติแก่กล้า  จะไปเกิดในรูปภูมิ  ช้ันสุทัสสา
ภูมิ เป็นที่อยู่ของพระอนาคามี  ผู้เห็นดี  ประกอบด้วยปสาทจักษุ  ทิพยจักษุ  ธรรมจักษุ  และปัญญา
จักษุ๑๘๒  มีอายุประมาณ ๔,๐๐๐ กัป๑๘๓ 

                                                            
๑๗๐ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๗/๔๐๓., ขุ.ป.อ.(ไทย)๖๙/๕๓๕/๔๕๒. 
๑๗๑ ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๗/๔๐๓., ขุ.ป.อ.(ไทย)๖๙/๕๓๕/๔๕๒. 
๑๗๒ ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐๖/๑๖๖. 
๑๗๓ สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๒๐/๕๓๑.  
๑๗๔ อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๓๑/๑๕๔. 
๑๗๕ อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๓๔/๑๕๕., อภิ.ปุ.อ.(ไทย)๗๙/๕๐/๒๓๗. 
๑๗๖ อ้างแล้ว, พระอนุรุทธะและพระญาณธชะ, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, หน้า ๔๒๘. 
๑๗๗ อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๓๕/๑๕๕., อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๐๒๗/๖๗๓. 
๑๗๘ อ้างแล้ว, พระอนุรุทธะและพระญาณธชะ, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, หน้า ๔๒๙. 
๑๗๙ อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๐๒๗/๖๗๓-๖๗๔. 
๑๘๐ อ้างแล้ว, พระอนุรุทธะและพระญาณธชะ, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, หน้า ๔๒๙. 
๑๘๑ อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๐๒๗/๖๗๓-๖๗๔. 
๑๘๒ อ้างแล้ว,พระอนุรุทธะและพระญาณธชะ,อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, หน้า ๔๒๙. 



๑๓๐ 
 

    (๔) พระอนาคามี  ประเภทมีสมาธิแก่กล้า จะไปเกิดในรูปภูมิ ช้ันสุทัสสี
ภูมิ เป็นท่ีอยู่ของพระอนาคามีผู้มีความเห็นเป็นเลิศกว่าพระอนาคามีทั้งหลาย๑๘๔ มีอายุประมาณ 
๘,๐๐๐ กัป๑๘๕ 
    (๕) พระอนาคามี  ประเภทมีปัญญาแก่กล้า  จะไปเกิดในรูปโลก  ช้ันอก
นิฏฐาภูมิ เป็นท่ีอยู่ของพระอนาคามี  ผู้มีคุณวิเศษสูงสุด  ไม่เป็นรองผู้ใด๑๘๖  มีอายุประมาณ ๑๖,๐๐๐ 
กัป๑๘๗ 
 ๓.  การเข้าถึงพระนิพพาน  เม่ือผู้ปฏิบัติบรรลุอรหัตตมรรคแล้ว  เป็นผู้หมดจดจากกิเลส
ท้ัหลาย  สังยุตตนิกาย นิทานวรรค  ได้ให้ความหมายพระนิพพานว่า  ความคลายกําหนัด  ความดับ
จากชรา,  มรณะ และความดับแห่งอวิชชา๑๘๘  ซ่ึงพระไตรปิฎกได้บรรยายลักษณะของพระนิพพาน  
ไว้ ๓ แบบ  ดังนี้ 
  ๑) แบบปฏิเสธ  ให้ความหมายที่แสดงถึง  การละ, การกําจัด,  การเบิกถอน,  
ภาวะไม่ดี  ไม่งาม  เช่น  พระนิพพาน คือ ความสิ้นจากราคะ โทสะ โมหะ๑๘๙  พระนิพพาน คือ ความ
ดับแห่งภพ๑๙๐  จุดจบของทุกข์๑๙๑ เป็นต้น  และเรียกตามสภาวะท่ีตรงตามพระนิพพาน  เช่น  
อสังขตะ (ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง),  อชระ (ไม่แก่)  ดังพุทธพจน์ท่ีว่า 

รูป  เสียง  กลิ่น  รส  ผัมผัส  และธรรมารมณ์  ล้วนน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่า
พอใจ  มีประ- มาณใด โลกกล่าวว่ามีอยู่  อารมณ์ ๖ อย่างเหล่าน้ี  โลกพร้อมท้ังเทวโลกสมมติกันว่า  
เป็นสุข  

แต่ธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งความดับ ๖ อย่างเหล่านี้  พระอริยเจ้าสมมติกันว่า  เป็น
ทุกข์  เป็นความดับแห่งเบญจขันธ์  พระอริยเจ้าท้ังหลายเห็นว่า  เป็นสุข  
 ความเห็นขัดแย้งกันกับโลกท้ังปวงน้ี  ย่อมมีแก่บัณฑิตทั้งหลาย  ผู้เห็นอยู่ ๑๙๒ 
ฐานะท่ีบุคคลเห็นได้ยาก  ช่ือว่า  พระนิพพาน ไม่มีตัณหา  พระนิพพานเป็นธรรมท่ีมีอยู่จริง ไม่เห็นได้
ง่าย  ตัณหาที่บุคคลตลอดแล้ว  กิเลสเคร่ืองกังวลไม่มีแก่ผู้รู้อยู่  เห็นอยู่๑๙๓ 
  ๒) แบบไวพจน์  การเรียกพระนิพพาน  โดยการนําคําพูดบางคําท่ีมีความสมบูรณ์และดี
งาม  เช่น  พระนิพพานมีลักษณะเฉพาะ ๔ อย่าง  คือ  สภาวะท่ีสลัดออก,  สภาวะท่ีมีความสงบ,  
สภาวะไม่ถูกปรุงแต่ง  และสภาวะท่ีเป็นอมตะ๑๙๔  ดังพุทธพจน์ท่ีว่า  ภิกษุท้ังหลาย เพราะธรรมชาติท่ี
                                                                                                                                                                           

๑๘๓ อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๐๒๗/๖๗๓-๓๗๔. 
๑๘๔ อ้างแล้ว,พระอนุรุทธะและพระญาณธชะ,อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, หน้า ๔๒๙. 
๑๘๕ อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๐๒๘/๖๗๓-๖๗๔. 
๑๘๖ แล้ว, พระอนุรุทธะและพระญาณธชะ,อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, หน้า ๔๒๙. 
๑๘๗ อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๐๒๗/๖๗๓-๖๗๔.  
๑๘๘ สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๔๖/๑๖.  
๑๘๙ สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๗๑/๑๔๒ . 
๑๙๐ สํ.ข.(ไทย)๑๗/ ๓๖๗/๒๓๓  
๑๙๑ สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๘๕/๕๓. 
๑๙๒ ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/ ๗๖๕/๖๘๔. 
๑๙๓ ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/ ๗๒/๓๒๒. 
๑๙๔ ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐๖/๒๔๔. 



๑๓๑ 
 

ไม่เกิด  ไม่ถูกเหตุสร้าง  ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง  มีอยู่  ฉะน้ัน  จึงปรากฏภาวะสลัดออกจากธรรมชาติท่ี
เกิดแล้ว  ท่ีถูกสร้างขึ้น  ท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่ง๑๙๕  
  ๓) แบบอุปมา หรือถ้อยคําอุปมา  โดยบรรยายลักษณะของผู้บรรลุพระนิพพานแล้วด้วย
การเปรียบพระนิพพานเหมือนภูมิภาคอันราบรื่น๑๙๖ ดังปรากฏในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรคว่า 
ดูกรติสสะ  เปรียบเหมือนบุรุษ ๒ คน คนหน่ึงไม่ฉลาดในหนทาง คนหน่ึงฉลาดในหนทาง  บุรุษผู้ไม่
ฉลาดในหนทางจึงถามทางบุรุษผู้ฉลาดในหนทาง  
บุรุษผู้ฉลาดในหนทางจึงบอกว่า  ผู้เจริญท่านจงไปตามทางนี้  สักครู่หนึ่ง จะพบทาง ๒ แพร่ง  จากนั้น
ท่านจงเว้นทางซ้าย  ให้ไปทางขวา  ไปตามทางน้ัน  สักครู่หนึ่งจะพบราวป่ารกทึบ  ท่านจงไปตามทาง
นั้น สักพักหน่ึงจะพบสถานที่ที่เป็นผืนใหญ่มีเปือกตม  ท่านจงไปตามทางน้ัน  สักครู่หน่ึงจะพบหนอง
บึง ท่านจงไปตามทางนั้น สักครู่หนึ่งจะพบภูมิภาคอันราบรื่น  คําว่า  “ภูมิภาคอันราบร่ืน”  เป็นช่ือ
ของ  พระนิพพาน๑๙๗ 

(๗) ภาวะของผู้ฝึกจิตจนบรรลุนิพพาน  จากการศึกษามาเราจะพบว่าภาวะของผู้บรรลุ
นิพพาน สามารถวิเคราะห์ตามหลัก ๓ ประการ ดังน้ี 

๑) ภาวะทางปัญญา  ผู้ท่ีบรรลุพระนิพพานแล้ว จะมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริง โดยรับรู้อารมณ์ด้วยจิตท่ีเป็นกลาง  มีสติไม่หว่ันไหว  และสามารถตามรู้อารมณ์ไปตามสภาวะ  
ต้ังแต่ต้นจนตลอดสาย  คือ  ภาวะของปัญญาท่ีรู้เท่าทันสังขาร  รู้สามัญลักษณะที่เป็นอนิจจัง  ทุกขัง  
และอนัตตา๑๙๘  ลักษณะปัญญาของผู้บรรลุธรรมแล้ว  หมดความสงสัย  เป็นผู้มีความแกล้วกล้า   ไม่
ต้องเช่ือใครอีกในหลักธรรม  เพราะได้รู้เห็นด้วยตนเองแล้ว๑๙๙ 
 ๒) ภาวะทางจิต  เม่ือมีความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริง  ส่งผลให้จิตพ้นจาก
อํานาจของกิเลสท้ังหลาย  ซ่ึงความเป็นอิสระของจิตของผู้บรรลุพระนิพพาน  มีดังนี้ 
     (๑) ไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆ  ไม่ยึดติดในกาม  ไม่ยึดติดในบุญและบาป  
  (๒) ไม่คํานึงถึงความหลังในอดีต และคาดหวังในอนาคต  พระอรหันต์เป็นผู้มี
ภาวะจิตที่ปลอดโปร่งจากอดีตและอนาคต  สามารถนําความรู้ท้ังในอดีตและอนาคตมาใช้ประโยชน์
ทางปัญญาได้อย่างเต็มที่ 
  (๓) ความสุข  ได้มีการแสดงภาวะของพระนิพพานว่า เป็นสุขอย่างย่ิง เช่น 
พระ-นิพพานเป็นบรมสุข๒๐๐สุขย่ิงกว่านิพพานไม่มี๒๐๑ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้บรรลุพระนิพพานจะมี
ความ- สุข แต่เป็นความสุขที่ไม่ยึดติดในสุข เป็นความสุขจากการเสวยเวทนาทางกายเท่าน้ัน  ไม่ได้
เสวยเวทนาทางจิตซ่ึงจะก่อให้เกิดตัณหา  อุปาทาน ตามมาภายหลัง๒๐๒ 

                                                            
๑๙๕ ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/ ๗๓/๓๒๓. 
๑๙๖ สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๑๖/๒๑๙.  
๑๙๗ สํ.สฬา.(ไทย)๑๗/๑๙๗/๑๓๒., ขุ.อ.(ไทย)๒๕/๑๕๘–๑๖๐/๒๐๖-๒๐๘  
๑๙๘ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,  หน้า ๒๔๒. 
๑๙๙ ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐๖/๒๔๔.  
๒๐๐ ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๑๕/๑๙๐-๑๙๑.   
๒๐๑ ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๔๗๘/๔๗๙ . 
๒๐๒ อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๓๘๒/๓๒๒. 



๑๓๒ 
 

 ๓) ภาวะของความประพฤติ หรือการดําเนินชีวิต ผู้บรรลุพระนิพพานแล้วจะมี
ความประ-พฤติท่ีไม่เป็นกรรม  คือ  การกระทําทุกอย่างกระทําด้วยจิตท่ีเป็นอิสระ  ไม่ถูกครอบงําด้วย
อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  เรียกการกระทําอย่างนี้ว่า  กิริยา๒๐๓  ซ่ึงกิริยาของผู้บรรลุพระนิพพานแล้ว
จะดําเนินไปเพ่ือการทํากิจกรรม  หรือการงาน  เนื่องด้วยชีวิตส่วนตัว  และกิจกรรมการงานเพ่ือ
ส่วนรวม  ท้ังน้ีเพ่ือความเป็นสุขสบายในปัจจุบัน  ท่ีรียกว่า  ทิฏฐธรรมสุขวิหาร  และเพ่ืออนุเคราะห์
พหุชนรุ่นหลังจะได้ปฏบัิติตาม  ท่ีเรียกว่า  ทิฎฐานุคติ๒๐๔ 
 บุคคลท่ีเข้าถึงการบรรลุธรรม  เรียกว่า  พระอริยบุคคล  หมายถึง  บุคคลผู้รู้
แจ้งพระ-สัทธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้  อันได้แก่  อริยสัจ ๔  ผลของการบรรลุธรรมทําให้เกิด
ปัญญาในมรรคจิต  เป็นผู้มีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิ  มีปัญญาละอกุศลธรรมได้อย่างเด็ดขาด  และ
หากอกุศลยังคงหลงเหลืออยู่  อกุศลธรรมเหล่าน้ันจะนําไปเกิดในสุคติภูมิ  ส่วนพระอรหันต์เป็นผู้ละ
อกุศลธรรมได้อย่างหมดจด  เป็นผู้ไม่เกิดอีกในภพใหม่  และเป็นผู้เข้าถึงพระนิพพานได้อย่างถาวร  
ดังน้ัน  ความเป็นอยู่ของพระอริยบุคคล  จึงต้ังอยู่บนความไม่ประมาท  การบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ 
ของพระอริยบุคคล  จึงเป็นไปเพ่ืออนุเคราะห์การประพฤติพรหมจรรย์  และเพ่ือประโยชน์สุขของพหู
ชนรุ่นหลัง  

๔.๒.๙ จิตกับการเวียนว่ายตาย(จุติจิต)เกิด(ปฏิสนธิจิต) 
 คนเราน้ันหากว่าตายไปแล้วก็ยังไม่สิ้นสุดเลยทีเดียวหากยังไม่หมดกิเลสตัณหายังจะต้อง
เวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่อๆ ไป ในสังสารวัฎหรือในโลกอีกตามยะถากรรมที่ทํามา บรรดาสัตว์โลก
ท้ังหลายย่อมเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฎเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันท้ังหมดหากยังมิได้บรรลุถึงนิพพาน 
ในการตายของสรรพสัตว์น้ันมีเหตุอยู่ ๔ ประการ คือ 

อายุกฺขเยน มีกรรมานุภาพ ความตายเพราะความส้ินไปแห่งอายุ ตามท่ีกําหนดไว้ในคติ
นั้น ๆ ช่ือว่าอายุกขยมณะ (ความตายเพราะสินอายุ) กัมมักขยมรณะ (ความตายเพราะความสิ้นกรรม) 
อุภยักขยมรณะ (ตายเพราะสิ้นไปท้ัง ๒ อย่าง) อุปัจเฉทกมรณะ (ความตายเพราะกรรมเข้าไปตัดรอน) 
ก็อุปัทเฉทกมรณะน้ี ไม่มีแก่พวกสัตว์นรก ถวกชนชาวอุตตรกุรุทวีป และพวกเทพบางเหล่า มรณุปปัตติ 
(ความเกิดขึ้นแห่งความตาย)๒๐๕ 

ความตายน้ันก็คือความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ ขณะท่ีเรากําลังยังเป็นๆ อยู่น่ี มีชีวิตินทรีย์
คอยหล่อเลี้ยงรูปกายเราให้สดใสไปมาเคลื่อนไหวได้ เม่ือใดขาดชีวิตินทรีย์เราก็เคล่ือนไหวไปมาไม่ได้ 
หมดความรู้สึก มีรูปกายแข็งท่ือเหมือนท่อนไม้ ถ้าจะเปรียบก็เหมือนไฟตะเกียง อาศัยน้ํามันชุบที่ไส้ จึง
ได้มีแสงสว่างรุ่งเรืองถ้านํ้ามันเปลืองหมดก็ดับมืดฉันใด รูปกายน้ีก็เหมือนกับตะเกียง ชีวิตินทรีย์เหมือน
น้ํามัน ถ้าชีวิตินทรีย์ขาดหมดไป รูปกายก็ใช้การอะไรไม่ได้ เหมือนกับไฟตะเกียงดับมืดฉะน้ัน อน่ึง 
ชีวิตินทรีย์น้ีคอยหล่อเล้ียงรูปกายเป็นเหมือนกับนํ้าคอยหล่อเลี้ยงดอกอุบลไว้ เม่ือนํ้าแห้งขาด ดอก
อุบลก็พินาศเหี่ยวแห้งไม่สดใส รูปกายนี้ เม่ือชีวิตินทรีย์ขาดก็ถึงความพินาศตายไป เหตุนั้น ท่านจึง
กล่าวว่า ความตายก็คือความขาดชีวิตินทรีย์ 

                                                            
๒๐๓ อภิ.ธ.(ไทย)๓๔/๕๒๗/๑๔๗-๑๔๘. 
๒๐๔ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๕. 
๒๐๕ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๒๔๗. 



๑๓๓ 
 

เม่ือชีวิตินทรีย์ขาดก็สิ้นลมหายใจ ครั้นสิ้นลมหายใจ วิญญาณก็ดับ ตาก็ไม่เห็น หูก็ไม่ได้
ยินจมูกก็ไม่ได้กลิ่น ลิ้นก็ไม่รู้รส กายก็หมดความรู้สึกนอนแข็งท่ือเหมือนท่อนฟืนท่ีรอการยัดเข้าเตาไฟ
ไม่หว่ันไหวต่อเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ประการใด อย่างนี้แหละเรียกว่าความตาย ทุกคนทุกตัวตนท่ีเกิดมา
ในโลกน้ีและโลกอื่นย่อมจะพบกับความตายเสมอเหมือนกันหมด 

การตายและการเกิดของสรรพสัตว์น้ันย่อมมีกรรม กรรมนิมิต และคตินิมิตเป็นอารมณ์
ทุกคนทุกตัวตนแม้ว่าจะตายแบบไหนก็ตายย่อมมีสิ่งเหล่านี้มาปรากฏให้เห็นซ่ึงคํากล่าวนี้มีท่ีมาใน
พระไตรปิฎกรับรองไว้ด้วยเรื่องอารมณ์ของปฏิสนธิ 

ว่าโดยสังเขป อารมณ์ของปฏิสนธิจิต มี ๓ คือ กรรม กรรมนิมิต คตินิมิต บรรดาอารมณ์
ท้ัง ๓ เหล่าน้ัน เจตนาท่ีเป็นกุศลและอกุศลที่ทําแล้วช่ือว่า กรรมกรรมย่อมประกอบวัตถุใด ทําให้เป็น
อารมณ์ วัตถุนั้นช่ือว่ากรรมนิมิต ในกรรมและกรรมนิมิตน้ัน เม่ือกรรมท่ีสัตว์ทําไว้ในอดีตแม้ในที่สุด
แห่งแสนโกฏิกัป กรรมน้ัน ย่อมมาปรากฏเป็นกรรมหรือกรรมนิมิตในขณะน้ัน๒๐๖ 

ในพระอภิธรรมปิฎกและอรรถกถายังได้อธิบายเรื่องปฏิสนธิไว้อีกในแง่มุมหน่ึงของสัตว์
โลกทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในโลก ซ่ึงมีข้อความกล่าวอธิบายว่า 

บรรดาปฏิสนธิจิตเหล่าน้ัน ปฏิสนธิในอบายภูมิ ๔ ย่อมมีด้วยอเหตุกมโน วิญญาณธาตุ ท่ี
เป็นอกุศลวิบาก ๑ ดวง ปฏิสนธิของสัตว์ผู้บอดแต่กําเนิด หนวกแต่กําเนิดบ้าแต่กําเนิด ผู้ท้ังหนวกทั้ง
ใบ้แต่กําเนิด และเป็นกะเทยเป็นต้น ในมนุษยโลก (มนุษย์) ย่อมมีด้วยอเหตุกมโนวิญญาณธาตุท่ีเป็น
กุศลวิบาก ๑๑ ดวง ปฏิสนธิของผู้มีบุญทั้งหลาย ในหมู่เทพช้ันกามาพจรและในพวกมนุษย์ ย่อมมี
ด้วยสเหตุกมหาวิบาก ๘ ดวง ปฏิสนธิของผู้มีบุญในโลกรูปพรหม ย่อมมีด้วยรูปาวจรวิบาก ๕ ดวง 
ปฏิสนธิของผู้มีบุญในอรูปโลก ย่อมมีด้วยอรูปปาวจรวิบาก ๔ ดวง ก็ปฏิสนธิย่อมมีในภูมิใด ด้วยจิตใด
ปฏิสนธิน้ันแหละ ช่ือว่า ปฏิสนธิสมควรแก่จิตดวงน้ัน๒๐๗ 

การเม่ือสัตว์ทั้งหลายใกล้จะถึงแก่มรณะ ย่างเข้าไปสู่แดนมฤตยู แล้วจะไปบังเกิดอยู่ใน
โลกอ่ืนต่อไปน้ัน ในมรณาสันกาล คือ กาลท่ีใกล้จะตายน้ัน ย่อมมีอารมณ์ ๓ ประการ ปรากฏเป็น
อารมณ์แห่งปฏิสนธิจิตก่อน ดังต่อไปน้ี 

(๑) กรรมารมณ์ ได้แก่ กรรมที่ตนเคยกระทําไว้แต่ก่อนๆ มาปรากฏให้ระลึกขึ้นได้ 
ในขณะท่ีกําลังร่อแร่จะตายไปในพริบตานี้ ถ้าเป็นผู้มีบาปเคยทําอกุศลกรรมไว้ ในขณะนี้ก็จะปรากฏ
เป็นภาพให้เห็นชัดเจนในมโนทวาร เช่นคนเคยฆ่าคนไว้ ภาพที่ตนฆ่าคนก็มาปรากฏ คนเคยเตะถีบด่า
ว่าพ่อแม่เอาไว้หรือเป็นคนติดเหล้าด่ืมสุราเมรัยเป็นประจํา เคยทําอทินนาทานลักขโมยและปล้นคนอ่ืน 
เคยประพฤติกามิจฉานอกใจสามีภรรยาเอาไว้ ก็จะปรากฏเป็นภาพให้เห็นชัดเจนอย่างท่ีตัวทําไว้ไม่
ผิดเพ้ียน แล้วจิตก็ยึดหน่วงเอาภาพเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ เม่ือดับจิตตายลงไปแล้วก็น้อมนําไปเกิดใน
ทุคติภูมิ เช่น นรก เป็นต้น หากว่าคนเคยทํากุศลกรรมไว้ในขณะก็จะปรากฏเป็นภาพให้เห็นอย่าง
ชัดเจนในมโนทวารคือทางใจเหมือนกัน เช่น คนเคยบริจาคทานเคยทําบุญเลี้ยงพระ เคยขุดสระสร้าง
ศาลา เคยรักษาศีล ก็จะเป็นเป็นภาพของตัวเองกําลังกระทําสิ่งต่างๆ เหล่าน้ันอย่างแจ้งชัดจําได้ ทําให้
ใจคอชุ่มช่ืน แล้วดับจิตตายลงไปทันใด อารมณ์อันดีงามน้ีก็จะน้อมนําไปเกิดในสุคติ อารมณ์เหล่าน้ี
                                                            

๒๐๖ มหามกุฎราชวิทยาลัย, อภิธรรมปิฎก เล่น ๒ วิภังค์ และ อรรถกถา, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
มหามกุฎราชวิทยาลัย), ๒๕๒๔, หน้า ๔๙๒. 

๒๐๗ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๙๒. 



๑๓๔ 
 

เรียกว่า กรรมารมณ์ ท่ีปรากฏแก่คนท่ีใกล้จะตาย ในขณะท่ีเขากําลังย่างเข้าสู่แดนมฤตยู เขาเห็นของ
เขาอยู่คนเดียวเท่าน้ัน เราท่านเวลาน้ียังไม่เห็น เพราะยังไม่ตาย ยังมีชีวิตเป็นปกติดีอยู่ถ้าอยากจะเป็น
ก็ต้องอดใจรอไปก่อน โน่นจวนจะดับจิตตายไปโน่นแหละเป็นเห็นแน่ แต่ถ้ากรรมารมณ์นี้ไม่มาปรากฏ
ให้เห็น ก็จะปรากฏอารมณ์อีกอย่างหน่ึง คือ 

(๒)กรรมนิมิตอารมณ์ ได้แก่ อุปกรณ์ของภารกระทําในอดีตมาปรากฏให้เห็น 
เพราะตามธรรมดาในการประกอบกรรมทุกชนิด ย่อมมีอุปกรณ์เครื่องมือทั้งสิ้น เช่น จะทําปาณาติบาต 
ฆ่าสัตว์ฆ่าคน ก็ต้องมีดาบ มีด ปืน แหลม หลาว เป็นเคร่ืองมือ หรือจะทําบุญทําทาน ก็ต้องมีอาหาร 
เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์เหล่าน้ีจะมาปรากฏเป็นกรรมนิมิตในขณะที่จะดับจิต 
มองเห็นเป็นภาพชัดเจนย่ิงนัก ในทางอกุศลก็จะปรากฏเคร่ืองมือของการทําบาปให้เห็นในขณะน้ี เช่น 
เห็นมือ ปืน หอก ดาบ เครื่องมือการพนัน การชนไก่ กัดปลา เรือกสวนไร่นาท่ีโกงเขาไว้ อะไรเหล่าน้ี 
เป็นต้น สุดแต่คนจะเคยทําช่ัวด้วยสิ่งใด ก็จะมาปรากฏให้เห็นระลึกได้จิตยึดหน่วงไว้เป็นอารมณ์ ดับจิต
ตายไปก็น้อมนําไปเกิดในทุคคติภูมิ 

ในทางกุศล ถ้าคนเคยทําบุญไว้ด้วยสิ่งใดสิ่งน้ันก็จะมาปรากฏให้เห็นเหมือนกัน 
เช่น เห็นผ้าไตรเคร่ืองกฐินที่ตนเคยทอดถวายไว้ เห็นเครื่องสักการบูชาดอกไม้ที่คนเคยทําการบูชาไว้ 
เป็นขบวนแห่ในการทําบุญต่าง ๆ เห็นกุฎีวิหารที่ตนเคยสร้างไว้ ถ้าเป็นคนภายนอกศาสนาเช่น ฝรั่ง
มังค่า ก็เห็นโรงพยาบาลหรือสถานท่ีสาธารณะที่ตนมีนํ้าใจ เป็นกุศลสร้างเอาไว้ อะไรเหล่านี้ อันเป็น
อุปกรณ์เคร่ืองมือในการทํากุศลกรรม มาปรากฏให้เห็นอย่างแจ่มชัดทีเดียว จิตยึดเหน่ียวเอาเป็น
อารมณ์แล้วดับลง ก็ตรงไปอุบัติเกิดในสุคติภูมิ อุปกรณ์แห่งการกระทําต่าง ๆ เหล่าน้ีเรียกว่า กรรม
นิมิตอารมณ์ย่อมจะมาปรากฏให้คนท่ีใกล้จะตายได้เห็น ในขณะท่ีกําลังย่างเข้าสู่แดนมฤตยูแต่ถ้ากรรม
นิมิตอารมณ์นี้ไม่ปรากฏ อารมณ์อีกอย่างหน่ึงก็มาปรากฏน่ันคือ 

(๓)คตินิมิตอารมณ์ ได้แก่ นิมิตต่าง ๆ อันบ่งบอกถึงคติของโลกทีตนจะต้องไปเกิด
ในเวลาที่ดับจิตไปแล้ว ปรากฏข้ึนให้เห็นชัดเจนทางมโนทวาร บางทีก็เป็นภาพท่ีตนเคยเห็น บางทีก็
เป็นภาพท่ีตนไม่เคยเห็น แต่ส่วนมากเป็นภาพท่ีตนไม่เคยเห็นท้ังสิ้น แบ่งเป็นประเภทได้ ดังน้ี 

ถ้าจะเกิดในโลกนรก เม่ือจะขาดใจตายน้ัน ย่อมเห็นเป็นเปลวไฟร้อนรอุ ถือไม้
ค้อนแดง เห็นไม้งิ้วหนามเหล็ก เห็นฝูงผีปีศาจราชทูต รูปร่างพิกุล ไม่เคยเห็นมาก่อน ถือไม่ค้อนเหล็ก
จะตีกบาล หรือถือหอกเหล็กโตเท่าลําตาลจะพุ่งมาที่ทรวงอก หรือมาฉุดกระชากลากตัวไปทําให้มี
ความตกใจสะดุ้งกลัวใจสั่นระรัว ถ้าส่งเสียงได้ในขณะน้ี ก็จะร้องโวยวายให้คนท้ังหลายช่วย เป็นที่น่า
สงสารยิ่งนัก นิมิตน้ีช้ีว่า เขาผู้นั้นต้องไปตกนรกแน่นอน 

ถ้าผู้ตายนั้นจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกาย ย่อมเห็นคตินิมิตเป็นหุบเขา หรือถ้ําอันมืด
มิดบางทีก็เห็นเป็นแกลบและข้าวลีบมากมาย ให้รู้สึกหิวอาหารและกระหายนํ้าเป็นกําลัง บางครั้งก็เห็น
เป็นน้ําเลือดนํ้าหนอง น่ารังเกียจน่าสะอิดสะเอียนย่ิงนัก บางครั้งก็เห็นเป็นเปรตอสุรกายมีร่างใหญ่โต
น่าเกลียดน่ากลัว เนื้อตัวสกปรกรุงรัง ภาพดังกล่าวนี้มาปรากฏในมโนทวารให้เห็นชัดเจนแจ่มใส นิมิต
นี้ช้ีให้รู้ว่า เขาผู้นั้นจะได้ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกาย 

ถ้าผู้ท่ีตายน้ันจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานย่อมเห็นคตินิมิตเป็นทุ่งหญ้าป่าไม้ เชิง
เขา ชายนํ้า กอไผ่ ภูเขา บางทีก็เห็นเป็นรูปสัตว์ต่างๆ มาปรากฏ เช่น เห็นเป็นเนื้อถึก โคกระบือ หมู



๑๓๕ 
 

หมา เป็ด ไก่ เหี้ย นก หนู จิ้งจก ตุ๊กแก กิ้งกือ ไส้เดือน เหล่านี้เป็นต้น มาปรากฏอย่างชัดเจน แจ่มใส
ทางมโนทวารคือทางใจอย่างน้ีก็เป็นนิมิตช้ีให้รู้ว่า เขาผู้นั้นจะได้ไปบังเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉาน 

ถ้าผู้ท่ีตายน้ันจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษย์โลกนี้อีก เขาย่อมจะเห็นคตินิมิต
ในขณะท่ีจวนจะดับจิตน้ีเป็นก้อนเนื้อ คือ เห็นเป็นก้อนเน้ือเล็ก ๆ อยู่ในครรภ์มารดา หรือ เห็นครรภ์
มารดาในชาติหน้าซ่ึงจะมาถึงในพริบตานี้ ปรากฏให้เห็นเป็นภาพชัดเจนแจ่มใส เม่ือเห็นไปเช่นน้ีก็เป็น
นิมิตช้ีให้รู้ว่าเขาผู้น้ันจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกน้ี 

ถ้าผู้ท่ีตายน้ันจะได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรธิดาในสวรรค์เทวโลก เขาย่อมจะเห็นคติ
นิมิตเป็นทิพยวิมาน เห็นปราสาทราชวังอันสวยสดงดงาม ซ่ึงไม่มีในเมืองมนุษย์ บางทีก็เห็นเป็นต้น
กัลปพฤกษ์และเป็นต้นไม้สวรรค์ ซ่ึงตนไม่เคยเห็นมาก่อนเลย หรือเห็นสิริไสยาสน์ท่ีนอนประเสริฐ
ปรากฏในทิพยพิมาน แล้ว ไปด้วยแก้วและทองมีประการต่าง ๆ งดงามนักหนา บางทีก็เห็นเป็น
เทพบุตรเทพธิดาชาวฟ้าชาวสวรรค์พากันขับระบํารําฟ้อน เป็นที่เริงสราญช่ืนบานย้ิมแย้มแจ่มใส 
ประดับกายด้วยอาภรณ์อันประณีตสวยงามน่าดูน่าชมอารมณ์เหล่าน้ีมาปรากฏเป็นภาพให้เห็นชัดเจน
ทางมโนทวาร ทําให้ผู้จะทํากาลกิริยาตายนั้นมีจิตใจเพลิดเพลิน เกิดความย้ิมย่อมผ่องใสโสมนัส นิมิตน้ี
ช้ีให้รู้ว่า เขาผู้น้ันจักได้ไปเกิดในสวรรค์เมืองฟ้าเป็นเทวดาแน่นอน 

จึงเป็นอันว่า ก่อนท่ีจะดับจิตตายลงไป คือ ในขณะท่ีกําลังย่างเข้าสู่แดนมฤตยูนั้น 
คตินิมิตย่อมบังเกิดปรากฏต่างๆ ดังกล่าวมา และการปรากฏของนิมิตเหล่าน้ี บางทีก็ไม่ปรากฏอย่าง
เดียว เพราะบางคนเคยทํากองการกุศลไว้ก็มี และพร้อมกันน้ันก็เคยทําบาปกรรมไว้บ้างก็มี ทําดีทําช่ัว
ปนกันไว้ตามประสาคนมีกิเลสติดสันดานอย่างน้ี คนท่ีจะตาย บางทีก็ให้เห็นเป็นนิมิตปรากฏหลาย
อย่าง เติมนิมิตฝ่ายข้างนรกมาบังเกิดก่อน แล้วนิมิตข้างสวรรคเทวโลกมาบังเกิดให้เห็น บางทีนิมิตข้าง
สวรรคเทวโลกมาปรากฏให้เห็นก่อนแล้วนิมิตขา้งฝ่ายนรกมาบังเกิดซ้อนให้เห็นทีหลัง บางครั้งนิมิตฝ่าย
ข้างมนุษย์มาบังเกิดปรากฏให้เห็นก่อน แล้วนิมิตฝ่ายเดียรัจฉานจึงย้อนมาปรากฏอีก บางทีนิมิตฝ่าย
เดียรัจฉานปรากฏให้เห็นก่อน แล้วนิมิตฝ่ายมนุษย์จึงมาปรากฏให้เห็นที่หลัง เม่ือเป็นดังน้ี นิมิตท่ี
ปรากฏทีหลังย่อมมีกําลังมากกว่า จิตของเขาผู้จะตายยึดหน่วงเอาเป็นอารมณ์ ย่อมนําไปสู่คติตามท่ี
นิมิตทีหลังปรากฏ 
 ๔.๒.๑๐ จิตกับความฝัน   
 ในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ ท่านจัดแบ่งความฝันไว้ ๔ ประเภท คือบุคคลเม่ือฝน ย่อมฝัน
ด้วยเหตุ 4 ประการคือ  
 ๔.๒.๑๐.๑โดยธาตุกําเริบ 

บุคคลมีธาตุกําเริบเพราะปัจจัย มีน้ําดีเป็นต้นแล้วฝัน จึงเช่ือว่าฝันเพราะธาตุ
กําเริบการฝันเพราะธาตุกําเริบนั้น ย่อมฝันไปต่างๆ เช่นฝันเป็นราวกะว่า กําลังตกลงไปจากภูเขาราว
กะว่ากําลังเดินไปตกหลุม และเป็นราวกะว่าถูกเนื้อร้าย ช้างร้ายและโจรเป็นต้นติดตามแล้ว หมายถึง
ความฝันท่ีเกิดจากความผิดปกติของร่างกาย ในขณะท่ีคนนอนหลับถ้าร่างกายได้การกระทบกระเทือน
จากเหตุภายในเช่นร่างกายไม่สบาย หรือจากเหตุภายนอก เช่นแสงสว่างกระทบตา เสียงกระทบหูสิ่ง
เร้าเหล่านี้จะกระเทือนถึงจิตท่ีกําลังตกอยู่ในภวังค์ ทําให้จิตกระเพ่ือมขึ้น ในแดนของจิตไร้สํานึก จิตท่ี
กระเพ่ือมน้ันจะไปเล่นกับมโนภาพเก่าๆ ที่เก็บไว้ในแดนไร้สํานึกทําให้เกิดการฝันขึ้น เช่น ขณะท่ีหลับ 
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ถ้ามียุงบินอยู่ใกล้หู เสียงบินของยุงจะกระตุ้นให้ภวังค์จิตต่ืนขึ้นอย่างงัวเงีย และเข้าไปเล่นกับมโนภาพ
เสียงเก่าๆ ทําให้ฝันว่าเกิดสงครามใหญ่ เครื่องบินบินอยู่บนท้องฟ้าส่งเสียงดังกระห่ึม เป็นต้น 

๔.๒.๑๐.๒ โดยจิตกําเริบ 
เม่ือกล่าวโดยประสบการณ์ บุคคลย่อมฝันเห็นอารมณ์ท่ีตนเคยประสพมาแล้วใน

กาลก่อนด้วยจิตอาวรณ์ หมายถึงความฝันท่ีเกิดจากการที่คนเอาใจใส่ครุ่นคิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆ 
ในขณะต่ืน เม่ือหลับจึงนําสิ่งนั้นไปคิดต่ออีกในรูปแบบของความฝัน เช่นคนท่ีทําผิดกฎหมายมักจะฝัน
ว่าถูกตํารวจไล่จับ เวลาจวนจะสอบไล่ นักเรียนมักจะฝันเกี่ยวกับข้อสอบและการสอบไล่ ทหาร
อเมริกัน ช่ือ คลิด อีเธอลี (claude Eatherly) ผู้ท้ิงระเบิดปรมาณูลูกแรกที่เมืองฮิโรชิมาทําให้คนตาย
ทันที 60,000 คน เกิดความเสียใจว่าตนเป็นฆาตกรผู้ย่ิงใหญ่ท่ีสุดของโลก ทุกครั้งท่ีนอนหลับ เขาจะฝัน
เห็นชาวญ่ีปุ่นท้ังเด็กผู้หญิง ผู้ชายจํานวนพัน ถือหอกถือดาบวิ่งไล่ เข้าต้องสะดุ้งต่ืน ในท่ีสุดก็กลายเป็น
คนวิกลจริตต้องเข้าโรงพยาบาลโรคจิต 

๔.๒.๑๐.๓  โดยเทวดาดลใจ 
ว่าโดยเทวดาดลใจ เทวดาย่อมน้อมอารมณ์มีอย่างต่างๆ  เข้าไปให้แก่บุคคลนั้น

เพ่ือเป็นประโยชน์บ้าง เพ่ือความเสื่อมเสียบ้าง จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง หมายถึงความฝันท่ีเกิดขึ้นเพราะ
เทวดาดลใจ เช่ือกันว่า เทวดาและวิญญาณท้ังหลายมีกายละเอียด ในเวลาปกติไม่สามารถติดต่อกับ
มนุษย์ได้ ต่อเม่ือมนุษย์นอนหลับ จิตของเขาอยู่ในภาวะอันละเอียดอ่อนและสงบนิ่ง เทวดาและ
วิญญาณจึงจะติดต่อแจ้งข่าวสารให้ทราบได้ เทวดาและวิญญาณท่ีมาติดต่อในฝันอาจจะเป็นญาติพ่ีน้อง
มิตรสหายของเขามีความรักและหวังดีต่อเขา เม่ือรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยตาทิพย์ จึงนํามาบอกเขาให้
ทราบไว้ 

๔.๒.๑๐.๔  โดยบุพพนิมิต 
ว่าโดยบุพพนิมตร บุคคลเม่ือฝันอันเป็นบุพพนิมิต คือเป็นลางบอกเหตุแห่งความ

เจริญ หรือความพินาศ ด้วยสามารถแห่งบุญและบาป เช่นพระมารดาของพระโพธิสัตว์ทรงสุบินนิมิตใน
การได้ซ่ึงพระราชบุตร หรือเป็นดุจพระโพธิสัตว์ ทรงมหาสุบิน ๕ ข้อ เป็นต้น ความฝันท่ีเป็นสัญญานบ
อกเหตุล่วงหน้า เช่นคนที่ซ้ือต๋ัวรถไฟไว้ล่วงหน้า เพ่ือจะเดินทางในวันรุ่งขึ้น แต่ในคืนวันก่อนเดินทาง
ฝันว่ารถไฟตกรางที่ปากอุโมงค์ มีคนบาดเจ็บล้มตายมาก เม่ือต่ืนขึ้นเกิดความตกใจกลัว จึงไปคืนต๋ัวไม่
ออกเดินทาง ต่อมาก็มีข่าวปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่า รถไฟขบวนที่ตนเองจะโดยสารตกรางที่ปาก
อุโมงค์แห่งหนึ่ง มีคนบาดเจ็บล้มตายมากจริง ดร.เจ.บี. ไรน์ ได้ทําการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้มาก และ
เห็นว่า ความฝันบางอย่างบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้จริง แต่ยังไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าเหตุการณ์ใน
อนาคตมาปรากฏให้เห็นได้อย่างไร 

ทางพระพุทธศาสนาอธิบายว่า ความฝันแบบสัญญาบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า 
เกิดขึ้นด้วยอํานาจพลังกรรมที่แต่ละคนกระทําไว้ เพ่ือเตือนให้คนระวังตัวเตรียมรับเหตุการณ์น้ัน ๆ ใน
เหตุการณ์ฝัน ๔ ประการนั้น บุคคลย่อมฝันสิ่งใดด้วยธาตุกําเริบ ส่ิงน่ันมิใช่ความจริง 

บุคคลย่อมฝันเห็นสิ่งใดโดยเทวดาดลใจ สิ่งน้ันเป็นจริงก็ได้ ไม่จริงก็ได้ เพราะว่า
เทวดาโกรธแล้วก็ใคร่จะให้ถึงความพินาศด้วยอุบายของตน จึงมาดลใจแสดงส่ิงนั้นให้วิปริตไปก็ได้เป็น
ต้น 



๑๓๗ 
 

ก็บุคคลย่อมฝันเห็นสิ่งใดโดยบุพพนิมิต สิ่งนั้นย่อมเป็นจริงโดยส่วนเดียว การฝันท่ี
เป็นบุพพนิมิตน้ัน มักจะฝันตอนเช้ามืด เพราะตอนน้ันอาหารได้ซึมซาบไปในร่างกายอย่างเต็มท่ีแล้ว 

อน่ึง พระเสกขะ และปุถุชนเท่าน้ัน ย่อมฝันแม้ด้วยเหตุท้ัง ๔ ประเภท เพราะยัง
มิได้ละวิปัลลาส ๔ สําหรับพระอเสกขบุคคลยอ่มไม่ฝัน เรพาะท่านและวิปัลลาส ๔ ได้แล้ว 

การฝันน้ี ย่อมเป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง เป็นอัพยากตบ้าง ในการฝันเหล่านั้น
เม่ือบุคคลฝันทําการไหว้พระเจดีย์ การฟังธรรม การแสดงธรรม เป็นต้น ย่อมเป็นกุศลเม่ือฝันทํา
ปาณาติบาตเป็นต้น ย่อมเป็นอกุศล พ้นจากจิตท้ังสองนี้ ในขณะแห่งอาวัชชนและตทาลัมพน พึงทราบ
ว่าเป็นอัพยากต แม้ในเวลาเห็นและได้ยินเป็นต้น ก็เป็นอัพยากตเหมือนกันและยังมีความฝันในสุบิน
ปัญหาว่าด้วยความฝันและเหตุให้ฝันซ่ึงพระยามิลินได้ถามพระนาคเสนว่า 

ข้าแต่พระนาคเสน นระนารีในโลกน้ี ย่อมฝันเห็นสิ่งต่าง ๆ ดีก็มี ไม่ดีก็มี เคยเห็นก็
มี ไม่เคยเห็นก็มี ปลอดภัยก็มี มีภัยก็มี ควรทําก็มี ไม่ควรทําก็มี อยู่ไกลก็มี อยู่ใกล้
ก็มี บางทีฝันเห็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วหลายกับป์ การฝันน้ันเป็นอะไร ใครเป็นผู้เห็นขอ
ถวายพระพร สิ่งใดเข้ามาถึงทางแห่งปฐมจิตดวงแรก สิ่งน้ันช่ือว่าสุบินนิมิต คิด
เครื่องหมายแห่งการฝัน ผู้เห็นสุบินนิมิต คือผู้ฝันมีอยู่ ๖ จําพวก ได้แก่ จําพวกลม
กําเริบ ๑ ดีกําเริบ ๑ เสมหะกําเริบ ๑ สิ่งทั้ง ๓ นี้กําเริบ ๑ เทวดาอุปสังหรณ์ ๑ 
สิ่งเคยประพฤติมาปรากฏ ๑ ในการฝัน ๖ อย่างน้ัน สิ่งท่ีเคยประพฤติคือ บาปบุญ
ท่ีทําไว้ในปางก่อนมาปรากฏให้เป็นนิมิตเท่าน้ัน เป้นของจริงเสมอไป นอกน้ันไม่
จริง๒๐๘ 

สรุปได้ว่าเรื่องความฝันที่กล่าวมาข้างต้นน้ี บุคคลจะฝันด้วยเหตุประการใด ๆ ก็ตามจะ
ฝันดีฝันร้ายก็ตาม จะอยู่ในชาติ ศาสนาไหนก็ตาม ย่อมฝันด้วยเหตุ ๔ ประการดังกล่าวมาข้างต้น 
ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานมาจากท่ีอ่ืนก็ตาม ก็สามารถสงเคราะห์ลงในเหตุแห่งความฝัน ๔ ประการน้ันได้
เหมือนเดิมและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความฝันน้ันก็มีความเก่ียวข้องกับแนวคิดเรื่องจิตเพราะการคิดหรือ
การฝันนั้นล้วนเป็นเรื่องของการทํางานของจิตน่ันเอง 
 
๔.๓  แนวคดิเรื่องการฝกึฝนอบรมและพัฒนาจิตตามหลักพุทธจิตวิทยา 

  
ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาน้ันถือว่าเป็นหลักการที่พระพุทธองค์ได้นํามาเพ่ือเป็น

อุบายวิธีในการฝึกฝน กาย จิตให้มีความเอ้ือต่อการรู้เท่าทันกิเลส และการปฏิบัติต่อสิ่งที่เรียกว่าการ
รับรู้โลกนั้นอย่างถูกต้อง และอีกประการหนึ่งเพราะเหตุท่ีพระพุทธศาสนาเห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ท่ีฝึกได้ 
๒๐๙ซ่ึงธรรมชาติของความเป็นสัตว์ท่ีสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองได้แฝงอยู่ อยู่ที่ว่าจะเริ่มพัฒนาคุณค่า
ในตัวให้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ ซ่ึงนัยน้ี ก็ปรากฏในคํากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าตอนท่ีว่า “อนุตฺตโร 

                                                            
๒๐๘ พระธรรมมหาธีรานุวัตร, มิลินทปัญญหา, (พระนคร:โรงพิมพ์ ลูก ส. ธรรมภักดี ถนนข้าวสาร), 

๒๕๓๐, หน้า ๓๓๖. 
๒๐๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพ์ธรรมสภา), ๒๕๓๗, หน้า ๔๑. 



๑๓๘ 
 

ปุริสทมฺมสารถิ  เป็นสารถีฝึกผู้ท่ีควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม” ๒๑๐ ในหมู่มนุษย์ผู้ท่ีฝึกตนเองแล้วเป็นคน
ประเสริฐสุด   การจะฝึกเพ่ือเพ่ิมคุณค่าความเป็นมนุษย์นั้น จิตของมนุษย์นั้นถือว่าเป็นธรรมชาติท่ี
พิเศษ สามารถสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นได้  เม่ือจิตได้รับการฝึก อบรม เจริญ คุ้มครอง รักษา สํารวมอย่าง
ดี จะให้ประโยชน์มาก ให้ผลมหาศาล๒๑๑ จะสามารถแสดงงานหลักของจิตได้ ด้วยการรับ  จํา  คิด  รู้ 
เพ่ือสร้างคุณสมบัติท่ีเด่นชัดให้แก่เจ้าของชีวิต ให้เป็นผู้มีความฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ จนสามารถ
เพ่ิมคุณค่าแก่ชีวิต ด้วยการบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหน่ึงได้ ก็ด้วย “จิต” ของมนุษย์เป็นผู้สร้าง เพียงแต่จิต
มันเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ ต้องได้รับการฝึกฝนจากเจ้าของชีวิต โดยอาศัยธรรมชาติท่ีเกิดมาพร้อม
กับจิต เรียกว่า “เจตสิก” และต้องเป็นโสภณเจตสิก  โดยเฉพาะสติเจตสิก สัมปชัญญะเจตสิก มาเป็น
เคร่ืองมือในการฝึกฝนอบรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าชีวิตให้เกิดความสุข ดังพุทธพจน์ท่ีว่า   “จิตท่ีฝึกดีแล้วนํา
ความสุขมาให้”๒๑๒และการท่ีมนุษย์จะหลุดพ้นจากความไม่รู้ (อวิชชา)ได้นั้นก็จะต้องมีขึ้นได้ด้วยการ
ฝึกฝนจิต และจิตเท่าน้ันท่ีจะนําพามนุษย์ไปสู่การหลุดพ้น ดังน้ัน การพัฒนาจิตจึงถือว่ามีความสําคัญ
เป็นอย่างย่ิง โดยการฝึกจิตตามหลักพุทธจิตวิทยาน้ันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๔.๓.๑ ความหมายของคําว่าพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา  โดยคําว่า “พัฒนา” ใน
ความหมายของภาษาไทย หมายถึงการทําให้เจริญ ซ่ึงสามารถนํามาพัฒนามนุษย์ในด้านสังคม เพ่ือให้
สังคมนั้นเจริญเติบโตซ่ึงในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กล่าวไว้ว่า “การ
พัฒนา” หมายถึง การทําให้เจริญ๒๑๓  การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางที่ดี การ
กระทําท่ีเป็นเหตุให้บางสิ่งบางอย่างเจริญเติบโตข้ึน หรือ ขยายออกเพ่ือให้ดีขึ้นกว่าท่ีมีอยู่เดิม และการ
พัฒนานั้นอาจจะเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม หรือมนุษย์ก็ได้๒๑๔   ส่วนการพัฒนาในพระพุทธศาสนา มี
การใช้คําว่า “ภาวนา” ซ่ึงเป็นคําบาลีเป็นกิริยาศัพท์ ท่ีมาจากคําว่า ภาเวติ ซ่ึงตรงกับคําว่า วฑฺเฒติ 
หรือ คําว่า วัฒนา เป็นความหมายท่ีใช้เรียก คําว่า ภาวนา  

คําว่า ภาวนา แปลว่า การเจริญ๒๑๕ หมายถึง การทําให้มีขึ้น , เป็นขึ้น, การฝึกอบรมทํา
สิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้น การบําเพ็ญ ต่อมานิยมใช้คําว่า “พัฒนา” ซ่ึงเป็นศัพท์ใหม่ในภาษาไทย แต่เดิมใช้
คําว่า เจริญ พระพุทธศาสนาใช้คําว่า เจริญ เป็นการใช้ฝึกอบรม เช่น เจริญสมถ  เจริญวิปัสสนา  แต่
เดิมน้ัน พระพุทธศาสนาใช้คําว่า ภาวนา คือ สมถภาวนา ฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ   วิปัสสนา
ภาวนา ฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจตามเป็นจริง  เม่ือกล่าวถึงคําว่า พัฒนา ก็คือ กล่าวถึงความ
เจริญ เป็นคําเรียกให้เข้าใจง่าย ๒๑๖ 
                                                            

๒๑๐ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑/๑., วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๑. 
๒๑๑ องฺ.เอกก.(บาลี) ๒๐/๒๑-๔๐/๔-๗.,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๑-๔๐/๕-๗. 
๒๑๒ ขุ.ธ.(บาลี)๒๕/๓๕/๒๒. ,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๕/๓๖.  
๒๑๓ ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒,(กรุงเทพมหานคร : 

อักษรเจริญทัศน์), ๒๕๔๒, หน้า ๗๗๙. 
๒๑๔ คณาจารย์สถาบันราชภัฏสวนดุสิต,ความจริงของชีวิต,พิมพ์ครั้งท่ี ๓,(กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

ราชภัฏสวนดุสิต), ๒๕๔๗, หน้า ๑๗๓. 
๒๑๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),พัฒนาตน, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก),

๒๕๔๔ , หน้า ๙. 
๒๑๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),หลักแม่บทของการพัฒนาตน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๕, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),๒๕๔๗, หน้า ๑๐-๑๕. 



๑๓๙ 
 

๔.๓.๒ พระพุทธศาสนากับแนวคิดเรื่องการพัฒนา  เม่ือพิจารณาจากกรอบแนวคิด
ในทางพระพุทธศาสนาเราจะพบว่า พระพุทธศาสนาได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเป็นอย่างย่ิงใน
ฐานะท่ีพระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งผู้รู้หรือแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  หรือพุทธ
ศาสนาน้ันมุ่งท่ีจะสอนให้มนุษย์สามารถท่ีจะพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากความไม่รู้ คือการพัฒนา
ตนเองให้หลุดพ้นจากการถูกครอบงําโดยความรู้ เพราะว่าพุทธศาสนามีข้อสมมติฐานเป็นเบ้ืองต้นอยู่
ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีผึกได้ และผู้ที่รู้หรือพัฒนาตนย่อมเป็นผู้ท่ีประเสริฐหรือเป็นคนที่เลิศกว่าเทวดา
และมนุษย์ท้ังหลาย๒๑๗ ดังน้ัน ทรรศนะของพระพุทธศาสนาท้ังหมดจึงเป็นทรรศะที่เน้นยํ้าหรือ
สนับสนุนการพัฒนา 
  ๔.๓.๓ ประเภทของการพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา โดยการพัฒนาชีวิตของมนุษย์
ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างครบถ้วนน้ันจะต้องเป็นการพัฒนาภายใต้กรอบการพัฒนาทั้ง ๔ 
ด้าน คือ 

๑)  ภาวิตกาย การมีกายท่ีพัฒนาแล้ว ได้แก่การพัฒนาในส่วนกายของตน ให้มี
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยปัจจัย ๔ เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตพอเพียง 
และการปฏิบัติต่อสิ่งท่ีเกี่ยวเน่ืองด้วยกาย อย่างถูกต้อง ท้ังทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสิ่งภายนอกกาย คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เช่นการรู้จักใช้สอยปัจจัย ๔ อย่างถูกต้อง ได้แก่
อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศัย  อันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดํารงอยู่ของ
กาย โดยรู้จักใช้สอยปัจจัย ๔ เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีจําเป็นของกาย 

๒)  ภาวิตสีล การมีศีลท่ีพัฒนาแล้ว ได้แก่การมีพฤติกรรมทางกาย วาจา อันไม่
เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทั้งหลาย พระพุทธศาสนาสอนให้
เห็นความสําคญัของข้อปฏิบัติพ้ืนฐานของมนุษย์ คือ ศีล ๕ ซ่ึงเป็นข้อปฏิบัติ เพ่ือความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้อ่ืน ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามศีล ๕ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ไม่
อาจอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ดี แม้ตายไปก็ต้องประสบกับทุกคติ๒๑๘ ดังน้ัน คุณสมบัติพ้ืนฐานของ
มนุษย์คือการมีศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

๓)  ภาวิตจิต การมีจิตที่พัฒนาแล้ว ได้แก่การมีจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม เช่นมีความเมตตา กรุณา ความซ่ือสัตย์จริงใจ ขยันอดทน มีความม่ันคงทางจิต มี
สมาธิแน่วแน่ เป็นต้น จนสามารถมีความสุขจากพ้ืนฐานจากจิตท่ีประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม
ต่างๆ เพราะจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาดี ย่อมมีแต่ความสุข  (จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหํ)  

๔)  ภาวิตปัญญา การมีปัญญาท่ีพัฒนาแล้ว ได้แก่การฝึกฝนอบรมตนเองให้มี
ปัญญา รู้ส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริง เช่น การมีปัญญาพิจารณารู้ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา ตามความเป็นจริง ปราศจากการยึดถือว่าเป็นตัวเรา ของเรา 

ซ่ึงเม่ือกล่าวโดยสรุปนั้นการฝึกฝนตนเองเพ่ือพัฒนาชีวิตของเรานั้นจะต้อง
ดําเนินการพัฒนา ๒ ด้านคือ (๑)พัฒนากาย (๒) พัฒนาจิต และ(๓)พัฒนาปัญญาให้เป็นปกติ 

๔ .๓ .๔ ความหมายของการพัฒนาจิต หรือจิตภาวนาตามความหมายในทาง
พระพุทธศาสนา หมายถึง การทําจิตใจให้เจริญงอกงามขึ้นในคุณธรรม ความดีงามความเข็มแข็งม่ันคง 
                                                            

๒๑๗ ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๑๐๖/๘๒. 
๒๑๘ ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๙/๙๓-๙๔. 



๑๔๐ 
 

เบิกบานผ่องใสสงบสุข ว่าด้วยจิตใจที่มีคุณภาพ มีความเช่ือความรู้ตรงตามความเป็นจริงตามเหตุปัจจัย 
มีความเช่ือม่ันในการทําความดี มีพรหมวิหาร ๔ มีความเสียสละ จิตใจโอบอ้อมอารี และมี
หิริโอตตัปปะ จิตมีสมรรถภาพมีฉันทะ เพียรพยายาม มีสติไม่เสื่อมถลําไปทางเสื่อม มีสมาธิ สงบ ต้ัง
ม่ันมีพลังเหมาะควรแก่การงาน จิตมีสุขภาพดีมีความสุขรู้เท่าทันตามตวามเป็นจริงเป็นอิสระ มีท่าทีต่อ
ความสุขด้วยการพัฒนาที่ประณีตและสูงขึ้นไปจนได้รับความรู้สึกเป็นอิสระ๒๑๙ 

๔.๓.๕ เป้าหมายของการพัฒนาจิต  สําหรับเป้าหมายของการพัฒนาจิตตามหลักพุทธ
จิตวิทยานั้นมีดังต่อไปน้ี 
 (๑) ในระดับชาวบ้าน การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มิใช่ว่าจะเป็นได้เพียงแค่การมี
ร่างกายดี ความเป็นอยู่ท่ีดี หรือการศึกษาดีเท่าน้ัน แต่การมีชีวิตท่ีดีจะต้องมีการพัฒนาจิตใจที่ดีด้วย 
ซ่ึงกระบวนการพัฒนาจิตของมนุษย์โดยท่ัวๆ ไปน้ัน ก็คือการรู้จักการเจริญสติภาวนา แผ่เมตตาให้กับ
เหล่าสรรพสัตว์อยู่เสมอ ก็จะทําให้จิตใจเข้มแข็งและมีคุณค่า รวมถึงมีพลังที่จะสามารถเอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ  ได้ 

(๒)ในระดับพระสงฆ์ การพัฒนาจิตให้ละเอียดและสมควรแก่การบรรลุ ซ่ึงการ
พัฒนาจิตที่เหมาะสมกับพระสงฆ์คือ การปฏิบัติตามหลักสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยเฉพาะหลัก
สติปัฏฐาน ๔ ซ่ึงเป็นการมุ่งท่ีจะรู้ ท้ัง กาย เวทนา จิต และ ธรรมอย่างเข้าใจอันจะมีผลต่อการพัฒนา
ชีวิตได้ 

๔.๓.๖ หลักการพัฒนาจิต (จิตภาวนา) ตามหลักจิตวิทยาเชิงพุทธ 
การพัฒนาจิต หมายถึง อธิจิตตสิกขาในไตรสิกขาน่ันเอง ซ่ึงหมายถึง  การฝึกปรือในด้าน

คุณภาพและสมรรถภาพของจิต ได้แก่รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ  
เข้ามา ว่าโดยสาระก็คือ การฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็ง ม่ันคง แน่วแน่ ควบคุมตนได้ดี  มีสมาธิ มีกําลังใจสูง 
ให้เป็นจิตที่สงบ ผ่องใส เป็นสุข  บริสุทธ์ิ  ปราศจากสิ่งรบกวน หรือ ทําให้เศร้าหมอง อยู่ในสภาพ
เหมาะแก่การใช้งานมากที่สุด โดยเฉพาะการใช้ปัญญาอย่างลึกซ้ึง และตรงตามความเป็นจริง๒๒๐   
กล่าวโดยย่ออธิจิตตสิกขา ก็คือ หลักสมาธิ ความแน่วแน่แห่งจิตใจ  โดยใช้หลักสมถะและวิปัสสนาเป็น
สําคัญ ในการพัฒนาจิตเพ่ือให้มีคุณภาพท่ีดี จนสามารถละอวิชชาได้ตามลําดับ  ดังพระพุทธพจน์ท่ี
ตรัสไว้ว่า “สมถะที่ภิกษุเจริญแล้ว ย่อมให้จิตเจริญ จิตที่เจริญแล้ว ย่อมละราคะได้ วิปัสสนาท่ีภิกษุ
เจริญแล้ว ย่อมให้ปัญญาเจริญ ปัญญาท่ีเจริญแล้ว ย่อมละอวิชชาได้”๒๒๑ ดังนั้น การจะพัฒนาจิตใจให้
เกิดความสําเร็จในด้านต่างๆ เช่น ให้มีกําลังท่ีเข้มแข็ง มีสุขภาพจิตท่ีดี เป็นต้น ควรทราบถึง คุณสมบัติ
ของจิตโดยสังเขป จากน้ัน พึงทราบเป้าหมายในการพัฒนาจิต ดังต่อไปนี้ 

๑.  คุณสมบัติของจิต   เม่ือกล่าวถึงคุณสมบัติของจิต  ย่อมมีลักษณะที่พิเศษหลาย
ประการ ได้แก่ ด้ินรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก   ด้ินรนไปมา  เห็นได้ยาก ละเอียดย่ิงนัก เท่ียว
ไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในถ้ํา๒๒๒  

                                                            
๒๑๙ อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),หลักแม่บทของการพัฒนาตน, หน้า ๑๐-๑๕. 
๒๒๐ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต) พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๙๑๕. 
๒๒๑ องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๒/๗๖ 
๒๒๒ ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๗/๓๗ 



๑๔๑ 
 

๒. เป้าหมายในการพัฒนาจิต   คือ  ทําให้บุคคลท่ีฝึกฝนพัฒนาจิตดีแล้ว ย่อมได้ถึง
เป้าหมายได้ใน  ๓  ลักษณะ  ดังนี้ 
  ๒.๑ ด้านคุณภาพของจิต คือ ให้มีคุณธรรมต่าง ท่ีเสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม เป็น
จิตใจที่สูง ประณีต  เช่น มีเมตตา มีความรัก ความเป็นมิตร  มีกรุณา  อยากช่วยเหลือ ปลดเปลื้อง
ทุกข์ของผู้อ่ืน มีจาคะ คือ มีน้ําใจเผื่อแผ่  มีคารวะ มีความกตัญญ ูเป็นต้น  
  ๒.๒ ด้านสมรรถภาพของจิต คือ  ให้เป็นจิตที่มีความสามารถ เช่น มีสติดี มี
วิริยะ คือ ความเพียร มีขันติ คือ อดทน มีสมาธิ คือ จิตต้ังม่ันแน่วแน่ มีสัจจะ คือ จริงจัง มีอธิษฐาน 
คือ เด็ดเด่ียวแน่วแน่ต่อจุดหมายที่ทํา เป็นจิตใจที่พร้อมและเหมาะท่ีจะใช้งานโดยเฉพาะงานทาง
ปัญญา  คือ การคิดพิจารณาให้เห็นความจริงชัดเจนถูกต้อง 
  ๒.๓ ด้านสุขภาพของจิต คือ ให้เป็นจิตท่ีมีสุขภาพที่ดี มีความสุข สดช่ืน ร่าเริง
เบิกบานปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส พร้อมท่ีจะย้ิมแย้มได้ มีปีติ ปราโมทย์ ไม่เครียด ไม่กระวนกระวาย ไม่
คับข้องใจ ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง  ไม่หดหู่โศกเศร้า เป็นต้น๒๒๓ 

๔.๓.๗ ประเภทของการพัฒนาจิต  จากการศึกษเกี่ยวกับการพัฒนาจิตหรือการฝึกฝน
จิตนั้นเราจะพบว่าสามารถท่ีจะแบ่งประเภทของการฝึกจิตได้ดังนี้ 

๔.๓.๗.๑ การพัฒนาจิตตามหลักอริยมรรค    การพัฒนาจิตตามหลัก
อริยมรรค หมายถึง หลักอธิจิตสิกขา  คือ มรรค ๘ ข้อว่าด้วย  สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ  โดยแบ่งเป็น ๓  องค์มรรค   ดังต่อไปน้ี 
 ๑. สัมมาวายามะ  หมายถึง ความเพียรถูกต้อง  สมบูรณ์  ซ่ึงเรียกว่า 
สัมมัปปธาน โดยแบ่งเป็น  ๔ ประการ  ได้แก่   สังวรปธาน คือ เพียรป้องกัน หรือ เพียรระวัง (อกุศลที่
ยังไม่เกิด) หมายถึง กระทําโดยการสํารวมอินทรีย์ ๖ มีสํารวมตา หู จมูก เป็นต้น   ปหานปธาน คือ 
เพียรละ หรือเพียรกําจัด (อกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว) หมายถึง ไม่ปล่อยจิตใจไปตามกามวิตก ความในกาม  
พยาบาทวิตก ความคิดในพยาบาท วิหิงสาวิตก ความคิดเบียดเบียนคนอ่ืน เป็นต้น อันเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาจิตอย่างยิ่ง   ภาวนาปธาน คือ เพียรเจริญ หรือ เพียรสร้าง (กุศลท่ียังไม่เกิด) หมายถึง  การ
เจริญโพชฌงค์ ๗ ให้เกิดขึ้น เป็นต้น  และอนุรักขนาปธาน คือ เพียรอนุรักษ์ หรือ เพียรรักษาและ
ส่งเสริม  (กุศลที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เสื่อมถอยลง) หมายถึง การรักษาสมาธินิมิตที่ตนได้แล้วให้ม่ันคง
ต่อเน่ือง และยังมีข้อปลีกย่อยสําหรับการบําเพ็ญความเพียร๒๒๔ 
 ๒. สัมมาสติ หมายถึง คือ การคอยระวังถึงอยู่เนือง ๆ  การหวนระลึก 
สติ  คือ  การระลึกได้  ภาวะที่ทรงจําไว้  ภาวะที่ไม่เลือนหาย  ภาวะที่ไม่ลืม  สติท่ีเป็นอินทรีย์ สติท่ี
เป็นพละ สัมมาสติ  สติสัมโพชฌงค์ ที่เป็นองค์มรรค นับเน่ืองในมรรค๒๒๕  สัมมาสติ  มี ๔ ความหมาย   
ดังนี้ 
  ๒.๑. สัมมาสติในพระสูตร เรียกว่า สติปัฏฐาน มี ๔ ประการ  คือ  
กายานุปัสสนา (พิจารณากาย หรือ การตามดูรู้ทันกาย)  เวทนานุปัสสนา (พิจารณากาย หรือการตาม
                                                            

๒๒๓ พระธรรมปิฎก,(ป.อ.ปยุตฺโต),ความสําคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาประจําชาติ,    
พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม), ๒๕๔๐, หน้า ๘๐ - ๘๑. 

๒๒๔ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๖/๒๗๗ 
๒๒๕ อภิ.วิ.(บาลี)๓๕/๑๘๒/๑๔๐ 



๑๔๒ 
 

ดูรู้ทันเวทนา)   จิตตานุปัสสนา (พิจารณาจิต หรือ การตามดูรู้ทันจิต) และธัมมานุปัสสนา (พิจารณา
ธรรมต่าง ๆ หรือ การตามดูรู้ทันธรรม) ๒๒๖ 

๒.๒ สติในฐานะอัปปมาทธรรม คือ ในการดําเนินชีวิตหรือ การ
ประพฤติปฏิบัติโดยมีสติกํากับอยู่เสมอน้ัน เรียกว่ามีอัปปมาท หรือความไม่ประมาท และจัดเป็น
องค์ประกอบภายใน เพ่ือเร่งรัดพัฒนาสมาธิ (ส่วนโยนิโสมนสิการพัฒนาด้านปัญญา) ๒๒๗ 

๒.๓ สติมีคุณค่าทางสังคม   คือ   เม่ือทํางานหรือกิจกรรมร่วมคน
อ่ืน และสตินั้นมีความจําเป็นอย่างย่ิง ท่ีจะอํานวยให้บุคคลสมปรารถนาในกาลท้ังปวง เช่น ตัวอย่างนัก
กายกรรม ๒ คน ท่ีต้องอาศัยกันและกันโดยขณะเล่นกายกรรม  คนหนึ่งขี่บนคออีกคน ดังน้ัน  จึงต้อง
ระมัดระวังไม่ให้คนที่อยู่บนบ่าของตนตกสู่พ้ืน๒๒๘ 

๒.๔ บทบาทของสติในการพัฒนาปัญญา คือ เม่ือบุคคลมีสติแล้ว   
ย่อมจะระมัดระวังอินทรีย์ในการใช้งานอย่างพินิจพิเคราะห์ให้เหมาะสมแก่กิจกรรม โดยไม่ละท้ิงสติ  
หรือไม่ประมาทในเร่ืองน้ัน  เม่ือสํารวมอินทรีย์ดีแล้ว คุณธรรมอ่ืน ๆ ท่ีพึงเจริญ เช่น เมตตา กรุณา 
เป็นต้นย่อมเกิดขึ้นตามลําดับ เพราะอาศัยสตินั่นเองเป็นเบ้ืองต้น 
 ๓. สัมมาสมาธิ การฝึกพัฒนาจิตในระดับน้ี  มุ่งสัมมาสมาธิเป็นหลักใน
การปฏิบัติตามนัยแห่งมรรคข้อสุดท้ายในบรรดามรรคมีองค์ ๘ เหล่านั้น เป็นการฝึกที่ลึกซ้ึง ละเอียด
ประณีตย่ิง ท้ังในเรื่องของจิตอันเป็นของละเอียดอยู่แล้ว๒๒๙ 
  ๓.๑  ความหมายและความมุ่งหมายของสมาธิ   คําว่า “สมาธิ” 
แปลว่า  “ความต้ังม่ันของจิต”  หรือ  ภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กําหนดจดจ่ออยู่นั้น คําจํากัดความ
ของสมาธิท่ีพบเสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า   “เอกัคคตา” ซ่ึงแปลว่า ภาวะที่จิตมี
อารมณ์เป็นหน่ึง คือ การที่จะกําหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไป อีกนัยหนึ่ง คือ  
การดํารงจิต และเจตสิกไว้ในอารมณ์หน่ึงเดียวอย่างเรียบ สมํ่าเสมอ ด้วยดี ๒๓๐  
  ๓.๒  สาระสําคัญของสมาธิ  ก็เพ่ือจุดหมายให้จิตหลุดพ้น เป็นไป
เพ่ือปัญญาท่ีรู้เข้าใจสรรพสิ่งทั้งปวงตามเป็นจริง  ไม่ใช่เพ่ือต้องการลาภผลแก่ตนเองด้วยตัณหาความ
อยาก เช่น ทําสมาธิ ฝีกสมาธิเพ่ือมีฤทธ์ิแสดงฤทธานุภาพได้ ปลุกเสกวัตถุมงคลให้ขลัง เป็นต้น และ
การฝึกสมาธิน้ี เป็นเบ้ืองบาทแห่งวิปัสสนาแม้จะมีสมาธิไม่สูงมากนัก คือ อยู่ในระดับตํ่า ๆ พอเจริญ
วิปัสสนาได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว เรียกว่า  วิปัสสนาสมาธิ คือ สมาธิสําหรับประกอบกับวิปัสสนา หรือเพ่ือ
สร้างปัญญาที่รู้แจ้ง อันเป็นสมาธิในระหว่างขณิกสมาธิกับอุปจารสมาธิ 

  ๓.๓   ความมุ่งหมายของสมาธิ  ผู้เจริญสมาธิก็ต้องการเพ่ือจะนําสมาธิ
ท่ีได้นั้น ไปเป็นเบ้ืองบาทแห่งเจริญปัญญาในระดับต่อไปให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าท่ีกําลังของสมาธิ 
จะส่งผลให้ได้ ความมุ่งหมายของสมาธิ คือ การรู้เห็นสิ่งท้ังหลายตามที่มันเป็นจริงก็มี ต้องการทํา

                                                            
๒๒๖ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๖/๑/๒๗๖ 
๒๒๗ องฺ.เอก.(บาลี)๒๐/๑๑๖/๒๓ 
๒๒๘ สํ.ม.(บาลี)๑๙ /๗๕๘ – ๗๖๒/๒๒๔ – ๒๒๕ 
๒๒๙มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ, 

สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. 
๒๓๐ พระธรรมปิฎก, (ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า ๘๒๔. 



๑๔๓ 
 

ความเห็นให้ถูกต้องหมดจดจนเกิดความบริสุทธ์ิ และจุดมุ่งหมายเฉพาะในการพัฒนาจิต  ท่ีแสดงไว้ใน
สมาธิภาวนาสูตร มี ๔ อย่าง ได้แก่   เพ่ืออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เพ่ือญาณทัสสนะ  เพ่ือสติสัมปชัญญะ 
และเพ่ือความสิ้นอาสวะ๒๓๑ 

 ๔. ผลของการฝึกจิตตามหลักอริยมรรค  เม่ือบุคคลสามารถฝึกฝนอบรมตนด้วยการ
พัฒนาด้านศีล สมาธิ และปัญญาที่มีความพร้อมความสมบูรณ์ในตนแล้ว ย่อมให้คุณค่าในเชิงจริยธรรม  
ในแต่ละลําดับ  ดังต่อไปน้ี 
 ๔.๑  ความหลุดพ้นด้วยการข่ม (วิกขัมภนวิมุตติ) หมายถึง การข่มกิเลสเอาไว้ คือ 
ระงับนิวรณ์ธรรมเป็นต้น  ด้วยอํานาจแห่งจิตภาวนาหรือสมาธิ ได้แก่ สมาธิในระดับ สมาบัติ ๘ คือ รูป
ฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ แต่บางทีอาจผ่อนลงมาถึงระดับอุปจารสมาธิด้วยก็ได้ 

๔.๒  ความหลุดพ้นด้วยองค์ธรรมจําเพาะ (ตทังควิมุตติ) หมายถึง การพ้นอกุศล
อย่างหนึ่ง ๆ ด้วยธรรมท่ีเป็นคู่ปฏิปักษ์กัน ว่าตามความหมาย ได้แก่ พ้นความเห็นผิดยึดถือผิดด้วย
อาศัยญาณ คือ ความรู้ฝ่ายวิปัสสนาที่ตรงข้ามเป็นคู่ปรับกัน เช่น อนิจจัง เป็นคู่ปรับนิจจัง (ความเท่ียง)  
ทุกขังเป็นคู่ปรับสุขัง (ความสุข)  อนัตตา เป็นคู่ปรับอัตตา (ตน) เมตตาคู่ปรับพยาบาท เป็นต้น 
 โดยวิมุตติท้ังสองอย่างแรกน้ี เป็นโลกียวิมุตติ และหลุดพ้นด้วยใจ (เจโตวิมุตติ) 
ด้วยผลแห่งการเจริญจิตภาวนานั่นเอง 
 ๔.๓  ความหลุดพ้นด้วยเด็ดขาดหรือตัดขาด(สมุจเฉทวิมุตติ) หมายถึง การทําลาย
กิเลสท่ีผูกรัดไว้หลุดพ้นเป็นอิสระออกไปได้ด้วยญาณ หรือ วิชชาขั้นสุดท้าย ได้แก่วิมุตติในความหมาย
ท่ีเป็นมรรค 
 ๔.๔ ความหลุดพ้นด้วยความสงบระงับสนิทราบคาบ  (ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ) หมายถึง  
ความเป็นผู้หลุดพ้นออกไปได้แล้ว  มีความเป็นอยู่อิสระ เพราะกิเลสท่ีเคยผูกรัด หรือครอบงําถูกกําจัด
ราบคาบไปแล้ว ได้แก่วิมุตติในความหมายท่ีเป็นผล 

๔.๕  ความหลุดพ้นที่เป็นภาวะหลุดรอดปลอดโปร่ง (นิสสรณวิมุตติ) หมายถึง 
ภาวะแห่งความเป็นอิสระที่ผู้หลุดพ้นเป็นอิสระแล้วประสบอยู่  ช่ืนชมหรือเสวยอยู่ และซ่ึงทําให้ผู้นั้น
ปฏิบัติกิจอ่ืนๆ ได้ด้วยดีต่อไป ได้แก่ วิมุตติในความหมายที่เป็นนิพพาน๒๓๒ 

วิมุตติทั้ง ๓ อย่างสุดท้ายน้ี เป็นโลกุตตรวิมุตติ  เม่ือกล่าวโดยสาระแท้ ๆ วิมุตติ ๕ 
นี้ ก็คือ สมถะ วิปัสสนา มรรค ผล และนิพพาน ตามลําดับ  
 ๔.๓.๗.๒ การพัฒนาจิตด้วยสมถะกรรมฐาน ๔๐ 
 ในสมัยคร้ังพุทธกาล กัลยาณมิตรผู้ให้กรรมฐาน ส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธเจ้าเอง หรือ 
พระอรหันต์สาวก ถ้ารองลงมาก็เป็นพระปุถุชนผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบ และเป็นผู้ศึกษามาก เล่าเรียนมาก 
เป็นพหูสูต เม่ือได้พระอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรแล้ว พึงเข้าไปอุปัฏฐากสนทนาธรรมพอสมควร และ
หาโอกาสขอเรียนกรรมฐานจากท่าน โดย เริ่มจากกิจเบ้ืองต้น ตามแบบแผน  คือ วิธีฝึกอบรมเจริญ
สมาธิอย่างที่ได้ปฏิบัติ สืบ ๆ กันมา  ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  มีวิธีปฏิบัติ โดยสังเขป ได้แก่  การตัด

                                                            
๒๓๑ องฺ. จตุกฺก.(ไทย)  ๒๑/๔๑/๖๘ – ๗๐ 
๒๓๒ ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๒๖ 



๑๔๔ 
 

ปลิโพธ  คือ เหตุให้กังวลใจ ท่ีเรียกว่า ตัดปลิโพธ๒๓๓  เข้าไปหาพระอาจารย์ผู้ให้กรรมฐาน  รับเอา
กรรมฐานข้อใดข้อหน่ึงจากกรรมฐาน ๔๐ นั้น   แล้วเข้าไปสู่ท่ีสงัดหรือท่ีพอเหมาะแก่อารมณ์กรรมฐาน
ปัจจุบัน มีสถานที่ปฏิบัติธรรมประจําวัดท่ีมีความสะดวก จึงไม่ต้องไปสู่ป่าเหมือนครั้งพุทธกาลก็ได้ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานที่รับมาแล้วนั้น 
 ส่วนในด้านคําแปลของกรรมฐานน้ัน  แปลว่า ท่ีต้ังแห่งการทํางานของจิต  หรือ ที่ให้จิต
ทํางาน  กรรมฐาน หมายถึง สิ่งท่ีใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนา หรือ อุปกรณ์ในการฝึกจิตอบรม
จิต หรือ อุบายหรือกลวิธีเหน่ียวนําสมาธิ  น่ันคือ สิ่งที่เอามาให้จิตกําหนด จิตจะได้มีงานทําเป็น
กิจลักษณะ สงบอยู่กับที่ได้ ไม่เท่ียงว่ิงเล่นเตลิด หรือ เลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปอย่างไร้จุดหมาย เฉพาะใน
การฝึกน้ี หมายถึง สิ่งที่เอามาให้จิตกําหนดเพ่ือชักนําให้เกิดสมาธิ  หรือ อะไรก็ได้ท่ีพอจิตกําหนดจับ
เข้าแล้ว จะชักนําให้แน่วแน่อยู่กับมันจนเป็นสมาธิได้เร็วและม่ันคงที่สุด ดังน้ัน กรรมฐาน  ก็คือ สิ่งที่ 
ใช้ฝึกให้มีสมาธิ๒๓๔  โดยกรรมฐานน้ัน  มีอารมณ์เพ่ือฝึกหัดพัฒนาจิต  แบ่งเป็น ๔๐ ประการ ได้แก่   
กสิณ ๑๐  อสุภะ ๑๐  อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔  อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑  จตุธาตุววัตถาน ๑ และ 
อรูปฌาน ๔  มีรายละเอียดดังนี้ 
 (๑) การฝึกจิตโดยกสิณ  กสิณ คือ การเพ่งดูวัตถุ อาจจะใช้กสิณท่ีทําขึ้นเอง ใน
การเพ่งดูก็ได้ หรือ จะใช้แบบธรรมชาติก็ได้เช่นกัน เพราะสาระของกสิณอยู่ท่ีทําให้จิตแน่วแน่อยู่กับ
วัตถุท่ีนํามาเพ่งน้ัน กสิณ แปลว่า วัตถุอันจูงใจ หรือ วัตถุสําหรับเพ่ง คือ จูงจิตให้เป็นสมาธิ เป็นวิธีใช้
วัตถุภายนอกเข้ามาช่วยในการฝึกจิต โดยให้เพ่งเพ่ือรวมจิตให้เป็นหน่ึง กสิณมี ๑๐ ประการ  ได้แก่ 
  ๑.๑  กลุ่มภูตกสิณ ได้แก่การเพ่งกสิณ ๔ ต่อไปน้ี 
   ๑)  ปฐวีกสิณ  เพ่งดินเป็นอารมณ์ 
   ๒)  อาโปกสิน  เพ่งนํ้าเป็นอารมณ์ 

   ๓)  เตโชกสิณ  เพ่งไฟเป็นอารมณ์ 
   ๔) วาโยกสิณ  เพ่งลมเป็นอารมณ์ 
  ๑.๒  กลุ่มวรรณกสิณ ได้แก่การเพ่งกสิณ ๔ ต่อไปนี้  
   ๑) นีลกสิณ  เพ่งสีเขียวเป็นอารมณ์ 

   ๒)  ปีตกสิณ  เพ่งสีเหลืองเป็นอารมณ์ 
   ๓) โลหิตกสิณ  เพ่งสีแดงเป็นอารมณ์ 
   ๔) โอทาตกสิณ  เพ่งสีขาวเป็นอารมณ์ 
  ๑.๓ กสิณอื่น ๆ อีก ๒ อย่าง คือ 
   ๑)  อากาสกสิณ  เพ่งอากาศเป็นอารมณ์ 

                                                            
๒๓๓ ปลิโพธ มี ๑๐ ได้แก่  (๑) ท่ีอยู่อาศัย คือ วัดหรือบ้าน (๒) ตระกูล คือ กังวลตระกูลอุปัฏฐาก(๓) 

ลาภ คือ กิจนิมนต์ ถ้าเป็นคฤหัสถ์คือมีงานพิเศษทํา (๔) คณะ คือ กังวลเกี่ยวกับบริวารคนใกล้ชิด(๕) กรรม  คือ 
โดยเฉพาะนวกรรม การก่อสร้าง  (๖) อัทธานะ คือ การเดินทางไกล (๗) ญาติ คือ กังวลเร่ืองญาติ (๘) อาพาธ คือ 
เรื่องสุขภาพ ความเจ็บป่วยไข้ (๙) คันถะ คือ การศึกษาเล่าเรียน ปริยัติ (๑๐) อิทธิ คือ ฤทธ์ิของปุถุชน สําหรับผู้จะ
เจริญวิปัสสนา. 

 ๒๓๔ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก, (ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ,หน้า ๘๕๐ - ๘๕๑. 
๘๕๑. 



๑๔๕ 
 

   ๒)  อาโลกกสิณ เพ่งแสงสว่างเป็นอารมณ์ 
 (๒) การฝึกจิตโดยใช้อสุภะเป็นอารมณ์  อสุภะกรรมฐานนี้   มีประโยชน์แก่ผู้มี
ราคะเป็นเจ้าเรือน หรือ คนประพฤติ ราคะเป็นปกติ สาระประโยชน์เพ่ือบรรเทาความมัวเมาหลงไหล
ในรูปท่ีสวยงาม ในเสียงท่ีไพเราะ เป็นต้น โดยมองเป็นของน่าปฏิกูล มี ๑๐ ประการ  ดังนี้ 
 ๒.๑   อุทธุมาตกะ เอาซากศพที่ขึ้นอืดเป็นอารมณ์ 
 ๒.๒  วินีลกะ  เอาซากศพที่มีสีเขียวเป็นอารมณ์ 
 ๒.๓  วิปุพพกะ  เอาซากศพที่มีนํ้าเหลืองไหออกเป็นอารมณ์ 
 ๒.๔  วิจฉิททกะ เอาซากศพที่ขาเป็นท่อนเป็นอารมณ์ 
 ๒.๕  วิกขายิตกะ เอาซากศพที่ถูกสัตว์กัดขาดว่ินไปเป็นอารมณ์ 
 ๒.๖  วิกขิตตกะ  เอาซากศพท่ีท่ีถูกสัตว์กัดกระจุยกระจายในที่นั้น 

ๆเป็นอารมณ์ 
  ๒.๗  หตวิกขิตตกะ เอาซากศพที่ถูกฆ่าตายเป็นอารมณ์ 
  ๒.๘  โลหิตกะ  เอาซากศพที่มีโลหิตไหลออกอยู่เป็นอารมณ์ 
  ๒.๙  ปุฬุวกะ  เอาซากศพที่มีหมู่หนอนไหลออกมาอยู่เป็น   
    อารมณ์ 
  ๒.๑๐  อัฏฐิกะ  เอาซากศพที่เป็นโครงกระดูกเป็นอารมณ์๒๓๕ 
 
 (๓)  การฝึกจิตโดยใช้อนุสติเป็นอารมณ์  มี ๑๐ อย่าง  ดังน้ี 
  ๓.๑  พุทธานุสติ ระลึกพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ 
  ๓.๒  ธัมมานุสติ  ระลึกพระธรรมเป็นอารมณ์ 
  ๓.๓  สังฆานุสติ  ระลึกถึงพระสังฆคุณเป็นอารมณ์  
  ๓.๔  สีลานุสติ  ระลึกถึงศีลของตน 
  ๓.๕  จาคานุสติ  ระลึกถึงทานท่ีตนได้บริจาคแล้ว 
  ๓.๖   เทวตานุสติ ระลึกถึงคุณท่ีทําบุคคลให้เป็นเทวดา   
  ๓.๗  มรณัสสติ  ระลึกถึงความตายท่ีจะมาถึงตน    
     พิจารณาให้เกิดความไม่ประมาท 
  ๓.๘  กายคตาสติ  คือ การต้ังสติไว้ในกาย  หรือ   ระลึกถึงเกี่ยวกับ

ร่างกาย   คือ กําหนดพิจารณากายน้ี ให้เห็นว่า
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ อาการ ๓๒ อันไม่
สะอาด ไม่งาม น่าเกลียด เป็นทางรู้เท่าทันสภาวะ
ของกายน้ี ไม่ให้หลงไหลมัวเมาอยู่ 

  ๓.๙  อานาปานสติ   คือ การต้ังสติกําหนดลมหายใจเข้าออก 

                                                            

 ๒๓๕ ขุ.ป.(บาลี) ๓๑/๒๑๓/๑๔๐ 



๑๔๖ 
 

  ๓.๑๐  อุปมานุสติ  คือ การระลึกถึงคุณพระนิพพานซ่ึงเป็นท่ีระงับ 
     กิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงเสียได้๒๓๖ 
 (๔) การฝึกจิตโดยหลักอัปปมัญญา  ๔ พรหมวิหาร    คือ การเจริญจิตภาวนา
โดยธรรมที่พึงแผ่ออกไป ในสรรพสัตว์ท้ังหลาย โดยมีจิตใจสมํ่าเสมอทั่วกัน ไม่มีประมาณ ไม่จํากัด
ขอบเขต โดยมากเรียกกันว่าพรหมวิหาร ๔ อย่าง (ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่อย่างประเสริฐ หรือคุณธรรม
ประจําตัวของท่านผู้มีจิตใจกว้างขวางย่ิงใหญ่) ดังน้ี  เมตตา ความรัก คือ  ปรารถนาดี มีไมตรี อยากให้
สรรพสัตว์มีสุขท่ัวหน้า     กรุณา ความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์  มุทิตา 
ความพลอยยินดี คือ  เม่ือผู้อ่ืนได้ดีก็มีจิตใจแช่มช่ืนเบิกบาน อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง คือ วางเฉย
ในอิฏฐารมณ์  และ อนิฏฐารมณ์แล้วปราศจากอคติ คือ มีรัก  มีเกลียด๒๓๗ 
 (๕) การฝึกจิตโดยพิจารณาอาหารเป็นอารมณ์   การเจริญจิตภาวนาที่เกี่ยวกับ
อาหารหมายถึง  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  คือ  การพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูล น่าเกลียด 
ไม่น่าหลงไหล เป็นสิ่งท่ีมนุษย์ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก ในเรื่องโภชนาการ หรืออาหารน้ี 
จนกระท่ังปรับปรุงตกแต่งให้มีรสชาติท่ีแปลก ๆ กันไปตามลักษณะของตามอยาก และแรงกระตุ้น คือ 
ตัณหา ฉะนั้น การพิจารณาอาหารโดยวิธีนี้   นอกจากจะช่วยบรรเทาความเมาในอาหารแล้ว ยังช่วย
ประหยัดในด้านเศรษฐกิจอีกด้วย๒๓๘ 
 (๖) วิธีเจริญจิตภาวนาโดยใช้ธาตุเป็นอารมณ์   คือ การพิจารณาในธาตุ คือ จตุ
ธาตุวัตถาน การกําหนดพิจารณาธาตุ ๔ คือ พิจารณาเห็นร่างกายของตน โดยสักว่าเป็นธาตุ ๔ แต่ละ
อย่าง ๆ เท่าน้ัน ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เพ่ือไม่ให้หลงไหลมัวเมาในร่างกายนี้  ละความถือตัวถือ
ตนด้วยมานะให้เบาบางลง  
 ๔.๓.๗.๓ จริตของคนในการพัฒนาจิต  การพิจารณาความเหมาะสมของจริต หรือ 
ความประพฤติปกติ หมายถึง พ้ืนเพของจิต พ้ืนนิสัยเดิม  ลักษณะความประพฤติที่หนักไปทางใดทาง
หนึ่ง ตามสภาพจิตที่เป็นปกติของแต่ละคนนั้น   ท่านเรียกว่า เป็นจริยาของเขา คือ เขาจะประพฤติอยู่
อย่างนั้นเสมอ ๆ จึงเรียกคนผู้ประพฤติน้ันว่า จริต เช่นคนประพฤติมีราคะ เรียกว่า คนราคะจริต เป็น
ต้น จริตมี ๖ ลักษณะ  ดังน้ี 
  (๑)   คนมีราคะจริต ผู้มีราคะเป็นความประพฤติปกติ    มีลักษณะหนักไปทาง
ราคะ รกัสวยรักงาม ละมุนละไม   ควรเจริญกรรมฐาน ๑๑ อย่าง คือ อสุภะ ๑๐ และกายคตาสติ ๑ 
  (๒)  คนมีโทสะจริต ผู้มีโทสะเป็นความประพฤติ    มีลักษณะนิสัยหนักไปในทาง
โทสะ ประพฤติไปทางใจร้อนหงุดหงิดรุนแรง   ควรเจริญกรรมฐาน ๘ อย่าง คือ อัปปมัญญา ๔ และ
วรรณกสิณ ๔ 
  (๓) คนมีโมหะจริต  คือ ผู้มีโมหะเป็นความประพฤติ มีลักษณะนิสัยหลักไปทาง
โมหะ ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึม งมงาย ใครว่าอะไรก็คล้อยตาม พึงแก้ด้วยการเรียน ไต่ถาม
ฟังธรรม สนทนาธรรมตามกาล  หรืออยู่กับครู  ควรเจริญอานาปานสติกรรมฐานด้วย 

                                                            

 ๒๓๖ องฺ.เอก.(บาลี)๒๐/๑๗๙–๑๘๐/๓๙–๔๐ /๕๔ 
 ๒๓๗ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๑๘๔/๒๒๕ 

 ๒๓๘ องฺ.เอก.(บาลี) ๒๐/๒๒๔/๕๔  



๑๔๗ 
 

  (๔)  คนมีสัทธาจริต คือ ผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยมาก
ด้วยศรัทธา ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซ้ึง ช่ืนบาน น้อมใจ เลื่อมใสง่าย พึงชักนําไปในสิ่งท่ีควรแก่
ความเลื่อมใส และความเช่ือที่มีเหตุผล  ควรเจริญอนุสสติ มี พุทธานุสติ เป็นต้น 

  (๕) คนมีพุทธิจริต  คือ ผู้มีความรู้เป็นความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยความ
ประพฤติหนักไปทางใช้ความคิดพิจารณา และมองไปตามความจริง พึงส่งเสริมในการใช้ปัญญา เช่น
พิจารณาไตรลักษณ์ และ ควรเจริญกรรมฐาน ๔ อย่าง คือ มรณานุสติ  
อุปสมานุสติ   อาหาเรปฏิกูลสัญญา และจตุธาตุววัตถาน  
  (๖) คนมีวิตกจริต  คือ   ผู้มีวิตกเป็นความประพฤติ   มีลักษณะนิสัยความ
ประพฤติหนักไปทางคิดวกวน สับสน นึกคิดจับจดฟุ้งซ่าน พึงแก้ด้วยสิ่งท่ีสะกดอารมณ์ เช่น เจริญอา
นาปานสติ (หรือ เพ่งกสิณ เป็นต้น) 

กรรมฐานที่เหลือนอกจากน้ี ๑๐ อย่าง คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย  อากาสะ  อาโลกะ 
อรูปกรรมฐาน ๔ เป็นที่สบายแก่จริตทั้งปวง 
 ๔.๓.๗.๔ นิมิต   ได้แก่    เครื่องหมายสําหรับให้จิตกําหนด  หรือสภาพที่เห็นในใจขณะ
เจริญสมาธิซ่ึงเป็นตัวแทนของสิ่งท่ีใช้เป็นอารมณ์ของกรรมฐาน มี  ๓  ระดับ   ดังน้ี 
  (๑)  บริกรรมนิมิต   แปลว่า นิมิตขั้นเตรียม หรือ เริ่มต้น ได้แก่   สิ่งใดก็ตามที่
กําหนดเป็นอารมณ์ในการเจริญกรรมฐาน เช่น ดวงกสิณที่เพ่งดูอยู่นั้นเป็นนิมิตของผู้เจริญ  และนิมิต
ขั้นน้ี สามารถเกิดได้ในกรรมฐานทุกอย่าง 
  (๒) อุคคหนิมิต   แปลว่านิมิตท่ีใจเรียนหรือนิมิตติดตา ได้แก่  บริกรรมนิมิต
นั่นเองที่เพ่ง หรือ นึกกําหนดจนเห็นแม่นยํากลายเป็นภาพติดตาติดใจ เช่น ดวงกสิณท่ีเพ่งจนติดตา
หลับตาลงยังมองเห็นอยู่เหมือนลืมตา เป็นต้น และสามารถเกิดในกรรมฐาน 
ทุกอย่าง 

(๓) ปฏิภาคนิมิต  แปลว่านิมิตเสมือน นิมิตคู่เปรียบ หรือนิมิตเทียบเคียง ได้แก่ 
นิมิตที่เป็นภาพเหมือนของอุคคหนิมิตนั่นเอง แต่ติดลึกเข้าไปอีกจนเป็นภาพท่ีเกิดจากสัญญาของผู้ท่ีได้
สมาธิ จึงบริสุทธ์ิปราศจากสีเป็นต้น และไม่มีมลทินใด ๆ ทั้งสามารถนึกขยาย หรือย่อให้มาก ให้น้อย 
ได้ตามที่ใจปรารถนา นิมิตนี้จะเกิดในกรรมฐาน ๒๒ อย่าง คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ อา
นาปานสติ ๑ 
 ๔.๓.๗.๕ ประเภทของภาวนา ๓ ในการเจริญจิตภาวนา แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้  
  (๑) บริกรรมภาวนา   เกิดได้ในกรรมฐานทุก ๆ อย่าง 
  (๒)  อุปจารภาวนา เกิดในกรรมฐาน ๑๐ อย่าง คือ อนุสสติ ๘ อาหาเรปฏิกูล
สัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑  
  (๓) อัปปนาภาวนา เกิดในกรรมฐาน ๓๐ อย่างนี้ คือ  กสิณ ๑๐ อานาปานสติ ๑ 
ให้ได้ฌานที่ ๑ ถึงฌานที่ ๔ อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ ให้ได้ฌานเพียงปฐมฌานพรหมวิหาร ๓ (เมตตา 
กรุณา มุทิตา) ให้ได้ฌานที่ ๑ ถึง ๔   อุเบกขาพรหมวิหาร ให้ได้ฌานท่ี ๔   และอรูปกรรมฐาน ๔ ให้
ได้อรูปฌาน ๔ 
 ๔.๓.๗.๖ การเจริญจิตภาวนาท่ีเป็นรูปฌานและอรูปฌาน  การพัฒนาจิตตามหลักของ
พระพุทธศาสนาขั้นสมถะน้ี  เม่ือจิตเป็นสมาธิโดยอาศัยองค์ธรรมต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วนั้น และสมาธิ



๑๔๘ 
 

ในขั้นอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิในองค์ฌาน เม่ือปฏิบัติจิตภาวนาถึงอัปปนาสมาธิน้ีแล้ว ย่อมทําให้นิวรณ์
สงบราบคาบไปโดยอัตโนมัติ และได้องค์ฌาน ๕ ขึ้นมาแทนท่ี ฌานน้ีเป็นผลของการเจริญจิตภาวนาใน
ขั้นสูงของสมถะภาวนา ซ่ึงเป็นธรรมท่ีเกิดแก่ผู้เจริญจิตภาวนา ด้วยความเพียรอย่างย่ิง  และควรท่ีจะ
ทําความเข้าใจ  ดังนี้ 

(๑)  ความหมายของฌาน  คือ  ภาวะจิตที่เพ่งอารมณ์อันแน่วแน่  และฌานน้ันยัง
สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ระดับใหญ่ ๆ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ รวมเป็น ๘ อย่าง เรียกว่า ฌาน ๘ 
หรือสมาบัติ ๘ ประการ ได้แก่  

 ๑) รปูฌาน ๔  คือ  ฌานที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์  ดังนี้ 
   ก. ปฐมฌาน ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา 
   ข. ทุติยฌาน ประกอบด้วยองค์ ๓ คือ ปีติ สุข และเอกัคคตา 
   ค. ตติยฌาน ประกอบด้วยองค์ ๒ คือ สุข และเอกัคคตา 
   ง. จตุตถฌาน ประกอบด้วยองค์ ๒ คอื อุเบกขา และเอกัคคตา๒๓๙ 
  ๒) อรูปฌาน ๔  คือ ฌานท่ีมี อรูปเป็นอารมณ์ 
  ก. อากาสานัญจายตนะ เพ่งความว่างเปล่าไม่มีท่ีสุดเป็นอารมณ์ 
  ข. วิญญาญัญจายตนะ เพ่งวิญญาณไม่มีท่ีสิ้นสุดเป็นอารมณ์ 
  ค. อากิญจัญญายตนะ  เพ่งความไม่มีอะไร ไม่มีท่ีสุดเป็นอารมณ์ 
   ง. เนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งความมีสัญญา ก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่

เป็นอารมณ์ 
(๒)  ความหมายของรูปฌาน ๔ ในรูปฌาน เม่ือนับคุณสมบัติของฌานแล้วมี ๖ 

อย่าง คือ วิตก วิจารณ์ ปีติ สุข อุเบกขา และเอกัคคตา  ผู้เจริญจิตภาวนาจะต้องกําหนดให้ดี จะได้ไม่
เกิดความสับสน หรือ ลังเลในการเจริญจิตภาวนาน้ี เพราะเม่ือไม่เข้าใจถึงคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ 
เหล่าน้ีแล้ว จะทําให้การเจริญภาวนาต้องช้าลงไป หรือหยุดกลางคัน ด้วยขาดหลักการท่ีจําเป็นในการ
ปฏิบัติ จึงควรใส่ใจพิเศษให้มากในเรื่องฌาน เพราะจะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เลย เม่ือมีความเพียรมาก ฌาน
ก็จะเกิดโดยธรรมชาติของผู้ฝึกฝนเป็นลําดับ ๆ ไป ดังนั้น ควรรู้ความหมายขององค์ฌานท้ัง ๕ พอ
สังเขปดังน้ี 
 ๑) วิตก  แปลว่า ความตริ หมายถึง  การจรดจิต หรือ การปักจิตลงไปใน
อารมณ์ หรือยกจิตสู่อารมณ์ (อารมณ์หมายถึงกรรมฐาน ๔๐ ประการ) 
  ๒) วิจาร แปลว่า ความตรอง หมายถึง การประคองจิตไว้ในอารมณ์ หรือ 
เอาจิตผูกพันอยู่กับอารมณ์นั้น ๆ  
 องค์ฌาน ๒ ข้อน้ี ต่อเนื่องกัน โดยวิตกทําหน้าที่ยกจิตสู่อารมณ์และวิจาร
เข้ามาประคองช่วยไว้ไม่ให้จิตตกไป (เหมือนมารดารักษาบุตรไม่ให้อันตราย) 
 ๓)  ปีติ แปลว่า ความอ่ิมใจ หรือ อ่ิมเอม  หมายถึงเอาเฉพาะปีติชนิดเอิบ
อาบซาบซ่านไปท่ัวสรรพางค์กาย ปีติน้ีจะเกิดแกทุกคนท่ีได้เจริญจิตภาวนา เม่ือจิตเริ่มสงบ ปีติอย่าง
อย่างก็จะบังเกิดขึ้น เช่น มีอาการเหมือนมด หรือไรมาไต่บนใบหน้า หรือตามลําตัว เป็นต้น ลักษณะ
อาการของปีติมีมาก เกิดแก่ผู้เจริญจิตภาวนาเหมือนกันก็มี ไม่เหมือนกันก็มี ปีติ ๕ ข้อ  คือ (๑) ขุทท
                                                            

 ๒๓๙ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๘ 



๑๔๙ 
 

กาปีติ ปีติเล็กน้อย เช่น เกิดขนชูชัน เกิดน้ําตาไหล (๒) ขณิกาปีติ ปีติช่ัวขณะ เช่น รู้สึกเสียวแปลบข้ึน
ตามร่างกาย เหมือนฟ้าแลบ หรือ บางคราวคันตามใบหน้าเหมือนมีมดไรมาไต่ บางทีเนื้อกระตุก (๓) 
โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นพัก ๆ (๔) อุเพงคาปีติ ปีติโลดลอย เป็นอย่างแรงให้ใจรู้สึกว่า อาการบางอย่าง 
โดยมิได้ต้ังใจ เช่น เปล่งอุทาน หรือรู้สึกตัวเบาลอยขึ้นไป (๕) ผรณาปีติ ปีติซาบซ่าน ให้รู้สึกเย็นซ่าแผ่
เอิบอาบไปท่ัวร่างกาย 
 ๔) สุข แปลว่า ความสุข หมายถึง ความชํานาญ ช่ืนฉ่ํา ปราศจากความบีบ
คั้นหรือรบกวนใด ๆ มีในฌานท่ี ๑ ถึงท่ี ๓ 

ความแตกต่างระหว่างปีติและสุข ได้แก่  ปีติ หมายถึง ความยินดีในทางได้
อารมณ์ท่ีต้องการ สุข หมายถึง  ความยินดีในการเสวยอารมณ์ท่ีต้องการ ตัวอย่างเช่น คนผู้หนึ่ง
เดินทางในทะเลทราย เหน่ือยอ่อน แสนจะร้อนและหิวกระหาย ต่อมาเห็นหมู่ไม้และแอ่งนํ้า หรือพบ
คนอีกคนหนึ่ง เขาบอกว่ามีหมู่ไม้และแอ่งนํ้าอยู่ใกล้ท่ีน้ัน หลังจากน้ันก็ได้เข้าไปถึง ได้พักผ่อนและด่ืม
น้ําท่ีหมู่ไม้และแอ่งน้ําสมใจ อาการเม่ือเห็นหรือได้ยินข่าวหมู่ไม้และแอ่งนํ้านั้น เรียกว่า ปีติ อาการช่ืน
ใจ เม่ือได้เข้าพักที่ใต้ร่มไม้ด่ืมนํ้า เรียกว่า สุข 

๕) เอกัคคตา หมายถึง ความมีอารมณ์แน่วแน่เป็นหนึ่ง  ในขณะเจริญจิต
ภาวนา และยังหมายถึง อุเบกขาในระดับองค์ฌานท่ี ๕ อีกด้วย คือ แน่วแน่และอุเบกขาต่ออิฏฐารมณ์
และอนิฏฐารมณ์น่ันเอง โดยสกัดกั้นระงับนิวรณ์ ๕ ได้อย่างสงบราบคาบขณะจิตมีสมาธิมีฌาน 

 
 

 ๔.๓.๗.๗ หลักพุทธธรรมท่ีสัมพันธ์ในการพัฒนาจิตด้วยสมถกรรมฐาน  จากการศึกษา
มาท้ังหมดเราจะพบว่าในการฝึกจิตน้ันมีหลักธรรมที่เกี่ยวขอ้งดังน้ี 
 (๑) ความพร้อมด้านอินทรีย์ ๕ ในขณะที่เจริญจิตภาวนาอยู่นั้น   องค์ธรรมท่ี
เกื้อกูลให้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้น และทําหน้าท่ีกําจัดกวาดล้างอกุศลธรรมฝ่ายตรงข้าม คือ ความเกียจ
คร้าน  ความหดหู่ท้อถอยใจ เป็นต้น ได้แก่ อินทรีย์ ๕ ใช้ได้ ต้ังแต่เบ้ืองต้น คือ การเจริญจิตภาวนา 
และเบื้องปลาย คือ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน   อินทรีย์ แปลว่า สภาพที่เจริญใหญ่ในกิจของตน  
หมายถึง การทําหน้าที่ขจัด สลัดทิ้ง อกุศลธรรม ทําให้เกิดความพร้อมสมบูรณ์ในการเจริญจิตภาวนา
ให้ก้าวหน้า  ความหมายของอินทรีย์ ๕ ประการ  ดังนี้ 
   ๑)  สัทธินทรีย์ คือ ศรัทธา หมายถึง  ความเช่ือ เช่ืออย่างมีเหตุผล ม่ันใจ
ในความจริง  ความดีของสิ่งที่นับถือปฏิบัติอยู่น้ัน  เช่ือว่าสัตว์โลกทั้งปวงเป็นกรรมเป็นของตนเอง ใคร
ทํากรรมดีก็ได้รับผลดี ใครทํากรรมช่ัวก็จะได้รับผลช่ัวแห่งกรรมน้ัน 

  ๒) วิริยินทรีย์ คือ วิริยะ หมายถึง ความพากเพียร เป็นความเพียรเพ่ือละ
อกุศลธรรม และเจริญกุศลธรรมให้สมบูรณ์พร้อม มีความแข็งขันมุ่งม่ันทํางานอย่างต่อเนื่อง  
   ๓) สตินทรีย์ คือ สติ หมายถึง ความระลึกได้ การมีสติในตัวที่ดี เช่น การ
เจริญแน่วแน่ในสิ่งที่กําหนดมีเจริญอานาปานสติกรรมฐานดูลมหายใจเข้าหายใจออก อย่างมีสติระลึก
รู้ตัว 
  ๔)  สมาธินทรีย์ คือ สมาธิ หมายถึง การตั้งม่ันของจิต  คือ   จิตท่ีมี
อารมณ์เป็นหน่ึง แน่วแน่ในสิ่งท่ีกําหนด หรือในกิจที่กระทํา 



๑๕๐ 
 

  ๕)  ปัญญินทรีย์ คือ ปัญญา หมายถึง การรู้ถึงสรรพสิ่งท่ีเกิดขึ้น สิ่งท่ีเสื่อม
ไปของสภาวะธรรม หรือ การรู้โดยนัยแห่งอริยสัจ ๔ ประการ๒๔๐ 
 อินทรีย์ท้ัง ๕ ประการน้ี  เป็นผลต่อเน่ืองถึงกัน คือ เม่ือมีศรัทธาต้ังม่ันลง
ไปแล้วว่าจะเจริญจิตภาวนา จึงทําความเพียรต่อเน่ืองกันไป อย่างมีสติ และจิตใจม่ันคงไม่หว่ันไหวใน
อารมณ์ต่าง ๆ เช่น นิวรณ์ธรรมที่มารบกวนจิต เป็นต้น โดยอาศัยปัญญานั่นแลส่งเสริมเกื้อกูลต่อ
ศรัทธาและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในอินทรีย์ทั้ง ๕ อย่าง ทํางานร่วมกันเป็นหลักปฏิบัติทางใจให้ถึงความ
หลุดพ้นโดยตรง๒๔๑ 
 (๒) ความพร้อมด้านวสี   คือ ความชํานาญในการเจริญจิตภาวนา   เม่ือบุคคล
เจริญจิตภาวนาได้บรรลุถึงปฐมฌานแล้ว  ต้องฝึกให้มีความชํานาญ เรียกว่าวสี มี ๕ อย่าง คือ    (อา
วัชชนวสี) ชํานาญในการนึก (สมาปัชชนวสี)  ชํานาญในการเข้า ( อธิฏฐานวสี) ชํานาญในการอธิษฐาน 
(วุฏฐานวสี)   ชํานาญในการออก ( ปัจจเวกขณวสี) ชํานาญในการพิจารณา๒๔๒ 
 ๔.๓.๗.๘ ผลแห่งการพัฒนาจิตและปัญญา   ท้ังในฝ่ายสมถะและฝ่ายวิปัสสนา  ย่อม
ทําให้บุคคลผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาน้ัน  สามารถได้บรรลุอภิญญา ๖ ประการ  คือ ( อิทธิวิธี)แสดงฤทธ์ิได้ 
(ทิพพโสต) มีหูทิพย์  (ปรจิตตวิชานน) รู้วาระจิตของบุคคลอ่ืน (ปุพเพนิวาสานุสสติ)  ระลึกชาติได้ 
(ทิพพจักขุ) มีตาทิพย์  ( อาสวักขยญาณ) ญาณท่ีทําให้อาสวะสิ้นไป๒๔๓ 

จากการกล่าวมาทั้งหมดเราจะพบว่า จิตในทางพระพุทธศาสนาน้ันสามารถท่ีจะฝึกฝนให้
เอ้ือต่อการบรรลุธรรมหรือเพ่ือการเป็นอยู่ท่ีดีได้ เน่ืองจากว่าจิตน้ันเป็นฐานสําคัญของการกระทําหาก
มนุษย์ไม่รู้จักการฝึกจิตก็จะไม่สามารถท่ีจะวางท่าทีต่อกิเลสหรืออุปสรรคปัญหาในการดําเนินชีวิตได้ 
ดังนั้น การฝึกจิตจึงมีความสําคัญมากประการหน่ึง 
 
๔.๔ พุทธจิตวิทยากับการประยุกต์ใช้ในสังคม 
  

ตามหลักของพุทธจิตวิทยาน้ันมีประเด็นหลักๆท่ีสืบเนื่องกับหลักการทางจิตวิทยาท่ี
จําเป็นที่บรรดานักจิตวิทยาทั้งหลายจะต้องศึกษาก็คือหลักท่ีว่าด้วยการเรียนรู้ว่าพระพุทธศาสนาได้
กล่าวถึงหลักการทางจิตวิทยาว่าด้วยการเรียนรู้ของมนุษย์ไว้อย่างไรบ้าง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้นําหลักการ
ดังกล่าวมาอธิบายเพื่อให้เห็นถึงสาระเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาเชิงพุทธได้ละเอียดมากย่ิงขึ้นโดยมี
รายละเอียดที่จะต้องนํามาศึกษาดังต่อไปนี้ 

๔.๔.๑ พุทธจิตวิทยากับการเรียนรู้   
พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญต่อการเรียนรู้ของมนุษย์  โดยมีแนวคิดว่ามนุษย์จะเป็นผู้

ประเสริฐหรือเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ด้วยการฝึก๒๔๔ เป็นการฝึกฝนพัฒนาตนจนประสบผลสําเร็จไป

                                                            
๒๔๐ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๐/๒๓. 
๒๔๑ องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๔/๑๗ - ๑๘ 
๒๔๒ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๖๔ 

– ๒๖๕. 
๒๔๓ ที.ปา.(บาลี)๑๑/๔๓๑/๓๐๗ 
๒๔๔ ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๒๒/๑๓๓. 



๑๕๑ 
 

ตามลําดับตามสติปัญญาและความพร้อมของแต่ละบุคคล๒๔๕ การฝึกฝนหรือการเรียนรู้จึงเป็น
กระบวนการที่สําคัญต่อการดํารงชีวิต  เพราะมนุษย์ต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  หรือ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโลกในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม  ดังน้ันมนุษย์จึงต้องมีการ
ปรับตัวและพัฒนาตนเองตามสภาพแวดล้อม ตามยุค ตามสมัย ตามกาลเวลา เพ่ือการดํารงชีวิตอยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุข  เช่นเดียวกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางตะวันตกท่ีมีความคิดว่ามนุษย์สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปในทางท่ีดีขึ้นภายหลังจากการเรียนรู้  

(๑) ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู้  สําหรับความหมายของคําว่า
การเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีนักวิชาการชาวพุทธหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้
ดังนี้ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของ  “การเรียนรู้”  ไว้ว่าเดิมเรามี
แต่คําว่า เรียน เวลานี้เม่ือพูดถึงคําว่า  เรียนรู้  ในฐานะวิทยาการต่าง ๆ  เรามักนิยมตามแนวคิด
ตะวันตก  เราก็เทียบกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า  learning  แต่เดิมเราแปลว่าเรียน การศึกษาก็เท่ากับ
คําว่า เรียน เท่านั้น เพราะคําว่า เรียน เป็นคําไทย        ส่วนคําว่า  ศึกษา  เป็นคําท่ีมาจากภาษา
สันสกฤต  คือ  ศิกฺษา  และตรงกับภาษาบาลีว่า  สิกฺขา๒๔๖ การเรียนต้องมีรู้เป็นแกน และไม่ใช่แค่รู้
อย่างเดียว แต่เรียนเท่ากับรู้  หมายความว่า  เรียน  คือ  รู้  แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น   
ในความหมายน้ีเรียนก็มาตรงกับคําว่า  พัฒนา  ด้วย  แต่คําว่าเรียน  ถ้าเอาตัวศัพท์แท้ก็คือ  ศึกษา  
นั่นเอง๒๔๗ 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ในหนังสือ
ปรัชญาการศึกษาไทยว่า  “การเรียนรู้”  ไว้ว่า “การศึกษา (สิกขา) ก็คือการพัฒนาชีวิตท่ีดี (มรรค=
พรหมจริยะ) ซ่ึงมีปัญญาเป็นแกนนําโดยตลอด  เริ่มด้วยใช้ปัญญาพัฒนาชีวิต  ไปจนถึงชีวิตท่ีเป็นอยู่
ด้วยปัญญา”๒๔๘  

พุทธทาสภิกขุได้ให้ความหมายของคําว่า  “ศึกษา”  ไว้ว่า คําว่าศึกษาใน
ภาษาไทยอาจจะแคบไป  ภาษาบาลีว่า  สิกฺขา ในภาษาสันสกฤตเรียกว่า ศิกฺษา  คํา ๓ คําน้ี แม้จะ
แตกต่างกันโดยช่ือหรือโดยพยัญชนะแต่ก็เป็นคํา       คําเดียวกัน  สิกฺขา ในภาษาบาลี  หมายถึง การ
ประพฤติปฏิบัติ  การทําเพ่ือให้ดับทุกข์โดยสิ้นเชิง รวมถึงความรู้ด้วย เพราะฉะน้ันความรู้กับการปฏิบัติ
ต้องไปด้วยกันไม่แยกกัน๒๔๙   

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่า การ
เรียนรู้หรือหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่า สิกขา หรือ ศึกษา  วิถีชีวิตคือการศึกษา  วิถี
                                                            

๒๔๕ องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๒/๒๒๗. 
๒๔๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  “กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย”,  ใน สาระ

ความรู้ท่ีได้จากการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือนําเสนอผลการวิจัย/ผลงานทางวิชาการเก่ียวกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้, 
รวบรวมและจัดพิมพ์โดยกรมวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา), ๒๕๔๔ , หน้า ๓๖-๓๗. 

๒๔๗ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๔.  
๒๔๘ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาไทย  ฉบับแก้ไขรวบรวมใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี 

๓, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ), ๒๕๒๘, หน้า ๔๘.  
๒๔๙ พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ธรรมบูชา),ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์, 

หน้า ๑๙๙-๑๒๐. 



๑๕๒ 
 

ชีวิตท่ีดีประกอบด้วยระบบการอยู่ร่วมกันที่ดี คือ ศีล หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยความปกติ  ระบบ
การอยู่ร่วมกันของชีวิตควรจะต้องประกอบด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาปัญญาให้ย่ิง ๆ  ขึ้นไปด้วย  
ทําให้ระบบการอยู่ร่วมกันดีย่ิง ๆ  ขึ้น ศีลสิกขา  จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา ท่ีเรียกว่าการศึกษาทั้ง ๓ 
หรือไตรสิกขาน้ัน เพราะเป็นวิถีชีวิตท้ังหมด  วิถีชีวิตท้ังหมดคือการศึกษา  การศึกษาจึงไม่การเรียน
วิชา๒๕๐ 

ศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์  ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่า “การเรียนรู้
เป็นกระบวนการของผู้เรียนที่ประกอบด้วยองค์ความรู้คือปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ที่นําไปสู่ความ
เจริญงอกงามของสติปัญญา”๒๕๑          

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นคําว่า  เรียนรู้  เรียน  สิกขา  ศึกษา  และพัฒนา  
จึงเป็นคําท่ีใช้แทนกันได้  โดยท่ีพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญกับ สิกขา แปลว่า ธรรมชาติอันบุคคล
พึงศึกษา ปฏิปทาอันบุคคลพึงศึกษา  การพัฒนา  การฝึก  ฝึกปรือ  ฝึกอบรม๒๕๒ 

จากาการกล่าวมาเราจะพบว่าหลักของการศึกษาหรือการเรียนรู้ ในทาง
พระพุทธศาสนาน้ันมุ่งเน้นไปที่ข้อประพฤติปฏิบัติ ๓ อย่าง  คือ  อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  และอธิ
ปัญญาสิกขา๒๕๓  หรือเรียกว่า  ไตรสิกขา ซ่ึงสาระของไตรสิกขา  ก็คือ  การฝึกฝนอบรมตนเพ่ือความ
ถึงพร้อมแห่งธรรมท่ีเป็น กุศลเพ่ือการดํารงอยู่ด้วยดีหรือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นวัตถุ
หรือสังคมด้วยกาย  วาจา  ใจ  (อธิสีลสิกขา)  การฝึกฝนคุณภาพจิตใจให้เกิดความต้ังม่ัน แน่วแน่ ไม่
ฟุ้งซ่าน รวมถึงการฝึกฝนจิตให้มีคุณธรรม  ส่งเสริมต่อการดํารงชีวิตท่ีดีงามและสามารถที่จะก้าวสู่การ
ฝึกฝนอบรมด้านปัญญาต่อไป (อธิจิตตสิกขา) และการฝึกฝนปัญญาให้รู้เท่าทันระบบความสัมพันธ์ ของ
สิ่งท้ังปวงตามธรรมชาติ  (อธิปัญญาสิกขา)  ซ่ึงหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก ได้แก ่  

๑. จักขุ (ตา) กับรูป (รูป)   
๒. โสตะ (หู) กับ สัททะ (เสียง)   
๓. ฆานะ (จมูก) กับ คันธะ (กลิ่น)   
๔. ชิวหา (ลิ้น) กับ รส (รส)   
๕. กาย (กาย) กับ โผฏฐัพพะ (สิ่งท่ีถูกต้องกาย)   
๖. มโน (ใจ) กับธรรมารมณ์ (สิ่งท่ีใจนึกคิด)๒๕๔  

                                                            
๒๕๐ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี, “พุทธธรรมกับอุดมการณ์สําหรับศตวรรษท่ี  ๒๑”, ใน  

พุทธธรรมกับอุดมการณ์สําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ : ปาฐกถาครบรอบ ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต),   
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง) ,๒๕๔๒, หน้า ๑๑๕-๑๑๖. 

๒๕๑ ศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์, “แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม”, ใน วิถีการเรียนรู้ของคนไทย : ประมวลสาระจากการประชุมและรวมข้อเขียนจากนักคิด, รวบรวมและ
จัดพิมพ์โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการวิถีการเรียนรู้ของคนไทย) , 
๒๕๔๖, หน้า ๕๘. 

๒๕๒ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ คร้ังท่ี 
๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จํากัด), ๒๕๔๙ , หน้า ๖๐๓.   

๒๕๓ ดูรายละเอียดใน องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๘๒/๓๐๘-๓๐๙, ๘๕/๓๑๐-๓๑๑. 
๒๕๔ สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๓/๒๒. 



๑๕๓ 
 

พระพุทธศาสนามีจุดหมายของการเรียนรู้สูงสุดท่ีปัญญา กล่าวคือ ปัญญาที่รู้เท่า
ทันสิ่งท้ังปวงตามธรรมชาติ  ดังนั้นมนุษย์จึงต้องเรียนรู้ท่ีจะฝึกฝนควบคุมระมัดระวังตนให้รู้เท่าทันเม่ือ
ตาเห็นรูป  จมูกได้กลิ่น  หูได้ยินเสียง  ลิ้นลิ้มรส  กายสัมผัส  ใจรับรู้อารมณ์  ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองภายในขอบเขตของส่ิงที่ได้เรียนรู้น้ัน ๆ สามารถที่จะดําเนินชีวิตให้ถูกต้อง  ดีงาม  แก้ปัญหาใน
ชีวิตและดับทุกข์ได้  ดังท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลเม่ือยังไม่รู้ย่ิง  ไม่กําหนดรู้  ไม่คลายกําหนัด  ไม่ละจักขุ  
เป็นผู้ไม่ควรเพ่ือความส้ินทุกข์...โสตะ  ฯลฯ  ฆานะ  ฯลฯ  ชิวหา  ฯลฯ  กาย  
ฯลฯ  บุคคลเม่ือยังไม่รู้ย่ิง  ไม่กําหนดรู้  ไม่คลายกําหนัด  ไม่ละมโน  เป็นผู้ไม่ควร
เพ่ือความสิ้นทุกข์ 
ภิกษุท้ังหลาย  ส่วนบุคคลเม่ือรู้ย่ิง  กําหนดรู้  คลายกําหนัด  ละจักขุได้  เป็นผู้
ควรเพ่ือความสิ้นทุกข์ ฯลฯ  ชิวหา ฯลฯ  กาย ฯลฯ  บุคคลเม่ือรู้ย่ิง  กําหนดรู้  
คลายกําหนัด  ละมโนได้  เป็นผู้ควรเพ่ือความส้ินทุกข์๒๕๕ 
ภิกษุท้ังหลาย  บุคคลเม่ือยังไม่รู้ย่ิง  ไม่กําหนดรู้  ไม่คลายกําหนัด  ไม่ละรูป  เป็น
ผู้ ไม่ควรเพ่ือความสิ้นทุกข์...สัททะ ฯลฯ  คันธะ...รส...โผฏฐัพพะ...ฯลฯ  บุคคล
เม่ือยังไม่รู้ยิ่ง ไม่กําหนดรู้  ไม่คลายกําหนัด  ไม่ละธรรมารมณ์  เป็นผู้ไม่ควรเพ่ือ
ความสิ้นทุกข์ 
ภิกษุท้ังหลาย  ส่วนบุคคลเม่ือรู้ย่ิง  กําหนดรู้  คลายกําหนัด  ละรูปได้  เป็นผู้ควร
เพ่ือความสิ้นทุกข์...สัททะ  ฯลฯ  คันธะ...รส...โผฏฐัพพะ...ฯลฯ  บุคคลเม่ือรู้ย่ิง  
กําหนดรู้  คลายกําหนัด  ละธรรมารมณ์ได้ เป็นผู้ควรเพ่ือความสิ้นทุกข์๒๕๖ 
จากความหมายหรื อบทนิยาม ดังกล่ าวข้ า ง ต้น   การ เรี ยนรู้ ต ามแนว

พระพุทธศาสนาจึงหมายถึง กระบวนการฝึกฝนพัฒนาตนด้วยอายตนะภายในตัวมนุษย์หรืออินทรีย์ ๖ 
ได้แก่   ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  สัมพันธ์กับอายตนะภายนอกหรืออารมณ์ ๖ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ (สิ่งท่ีถูกต้องกาย) ธรรมารมณ์ (อารมณ์ ท่ีเกิดกับใจ)  พร้อมกับการประพฤติปฏิบัติตาม
กระบวนการของไตรสิกขา ได้แก่  อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา  ซ่ึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ทําให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยแปลงไปสู่ความเจิญงอกงามของชีวิตและเป็นวิถีชีวิต
ท้ังหมดของมนุษย์   

(๒)  กระบวนการของการเรียนรู้ 
การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีสําคัญของชีวิต  ตราบใดท่ียังดํารงชีวิตอยู่ก็ต้องมี

การเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพราะบุคคลจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร จะมีพฤติกรรม
อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการเรียนรู้  และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการรับรู้       ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ
ร่างกายและจิตใจ  ด้วยเหตุน้ีพระพุทธศาสนาจึงให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ของมนุษย์  โดยมีแนวคิด
ว่า  มนุษย์ประกอบขึ้นด้วยรูปขันธ์  (ร่างกาย) ได้แก่  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุลม  และธาตุไฟ  หรือธาตุ 
๔  และนามขันธ์  (จิตใจ)  ได้แก่  เวทนา  (ความรู้สึก)  สัญญา  (ความจํา)  สังขาร  (การคิด)  และวิ

                                                            
๒๕๕ สํ.ส.(ไทย)๑๘/๑๑๑/๑๒๕.  
๒๕๖ สํ.ส.(ไทย)๑๘/๑๑๒/๑๒๕. 



๑๕๔ 
 

ญาณ  (จิตใจ) ๒๕๗ ทั้งรูปขันธ์ (ร่างกาย) และนามขันธ์ (จิตใจ)ประกอบเข้าเป็นชีวิตและอิงอาศัยซ่ึงกัน
และกัน  ร่างกายต้องอาศัยจิตใจจึงจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ได้  และจิตใจต้องอาศัยร่างกายคอยรับรู้
อารมณ์ภายนอก  หรือกล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นผู้รับรู้อารมณ์โลก ส่วนโลกเป็นสิ่งที่ถูกรู้  ดังพุทธพจน์ท่ี
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 

จักขุ  รูป  จักขุวิญญาณ  ธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณมีอยู่ในท่ีใด  โลกหรือ
การบัญญัติว่าโลกก็มีอยู่ในท่ีนั้น  ฯลฯ   
ชิวหา  ฯลฯ  มโน  ธรรมารมณ์  มโนวิญญาณ  ธรรมท่ีพึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณมี
อยู่ในท่ีใด  โลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็มีอยู่ในท่ีนั้น    
ส่วนจักขุ  รูป  จักขุวิญญาณ  ธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณไม่มีในที่ใด โลก
หรือการบัญญัติว่าโลกก็ไม่มีในท่ีน้ัน  ฯลฯ   
ชิวหา  ฯลฯ  มโน  ธรรมารมณ์  มโนวิญญาณ  ธรรมท่ีพึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณ
ไม่มีในที่ใด โลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็ไม่มีในท่ีนั้น ๒๕๘ 
จากพุทธพจน์นี้  คําว่าโลกตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาก็คือ  อายตนะภายใน

หรืออินทรีย์ ๖ ได้แก่ จักขุ (ตา)  โสต (หู)  ฆานะ (จมูก)  ชิวหา (ลิ้น)  กาย (กาย)  และมโน (ใจ)  กับ
อายตนะภายนอกหรืออารมณ์ ๖ ได้แก่ รูป (รูป)  สัททะ (เสียง) คันธะ (กลิ่น) รส (รส)  โผฏฐัพพะ (สิ่ง
ท่ีต้องกาย)  ธรรมารมณ์  (อารมณ์ท่ีเกิดกับใจ)  เม่ืออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกจะ
เกิดเป็นความรู้เฉพาะด้านของแต่ละอายตนะข้ึน หรือเรียกว่า วิญญาณ  แปลว่า  ความรู้ท่ีเกิดขึ้นเม่ือ
อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกัน เช่น ตากระทบวัตถุส่ิงหนึ่งเกิดการเห็นขึ้น เรียกว่า 
เกิดวิญญาณทางตา  แสดงให้เห็นเป็นแผนภาพได้ดังน้ี 

 
แผนภาพท่ี  ๑  แสดงความรู้เฉพาะด้านของแต่ละอายตนะ๒๕๙ 
จากแผนภาพ ๑  จะพบว่าต้ังแต่ตากระทบรูปจนถึงกายกระทบโผฏฐัพพะ  เป็น

การกระทบกันทางวัตถุ สามารถเข้าใจได้ง่าย  ส่วนใจกระทบธรรมารมณ์นั้น  ใจเป็นสิ่งท่ีรับรู้เช่นกัน  
ยกตัวอย่าง เช่น ในบางขณะเราไม่ได้สัมผัสสิ่งใดจากภายนอกเลย ไม่ว่าทางตา หู จมูก ลิ้น  กาย  แต่
ใจเกิดการรับรู้ขึ้นมาจากการท่ีนึกถึงภาพผู้ชายคนหน่ึงที่เคยเห็น (ขณะนั้นไม่มีผู้ชายคนนั้นหรือรูปของ

                                                            
๒๕๗ อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๒๘/๒๒๐.  
๒๕๘ สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๖๘/๕๘.  
๒๕๙ อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า 

๓๕-๓๖.   



๑๕๕ 
 

ผู้ชายคนน้ันให้เห็นด้วยตา)  ภาพของผู้ชายคนนั้นมาจากความจํา  สิ่งที่ใจรับรู้ดังกล่าว เรียกว่า 
ธรรมารมณ์ ซ่ึงส่ิงท่ีรับรู้ด้วยใจในเรื่องต่างๆ เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในชีวิตประจําวันของมนุษย์  และทําให้คิด
ปรุงแต่งได้มากมาย  ดังน้ัน  การรับรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีองค์ประกอบท้ัง ๓ อย่าง คือ 

๑. อายตนะภายใน  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 
๒. อายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งท่ีถูกต้องกาย) ธรร

มารณ์ (อารมณ์ท่ีเกิดกับใจ) 
๓. วิญญาณ  คือ  ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเม่ืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอก 

กระทบกนั๒๖๐ 
องค์ประกอบทั้งสามข้างต้นน้ีเม่ือประจวบกันเข้าพร้อมกันจึงเกิดเป็นผัสสะ  

แปลว่าว่า  การกระทบ  ซ่ึงเป็นขั้นตอนสําคัญหรือจุดเริ่มต้นของการรับรู้และการเรียนรู้  ถ้าไม่มีผัสสะ
การรับรู้และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้  หมายความว่า เม่ือผัสสะเกิดขึ้น  กระบวนธรรมก็ดําเนินต่อไป  
คือ  จากผัสสะนําไปสู่เวทนา  เวทนา  หมายถึงความรู้สึกท่ีมีต่ออารมณ์ท่ีรับรู้น้ัน ได้แก่ ความรู้สึกสุข
สบาย  (สุขเวทนา)  ความรู้สึกไม่สบาย (ทุกขเวทนา)  หรือความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุข (อทุกขมสุข
เวทนา)๒๖๑  กล่าวคือ  ถ้าสุขสบายหรือชอบใจก็ด้ินรนปรารถนา (ตัณหา) ถ้าไม่สบายหรือไม่ชอบใจก็
อยากให้พ้นจากสภาพน้ัน ๆ  (วิภวตัณหา)  ซ่ึงความสุขสบายหรือความไม่สุขสบายจากเหตุการณ์ต่าง 
ๆ อันเป็นประสบการณ์แต่ละอย่างท่ีผ่านเข้ามาจิตจะจําไว้ (สัญญา) เช่น เม่ือเด็กเห็นเตารีดท่ีกําลังร้อน
อยู่ ครั้งแรกที่เห็นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร เม่ือเอามือไปจับ (ผัสสะ) เกิดการรับรู้เป็นทุกขเวทนาขึ้นคือรู้สึก
ทุกข์เพราะความร้อน แล้วจิตเอาไปจําไว้ว่าถ้าจับเตารีดจะมีความทุกข์ เม่ือเด็กเห็นเตารีดอีกก็จะไม่จับ
เพราะรู้ว่าร้อน  การรู้น้ีมาจากความจํา  และการที่เอามือไปจับหรือไม่จับน้ันต้องผ่านความคิดและ
เจตจํานงหรือความจงใจ  เจตจํานงน้ีขึ้นอยู่กับเวทนาและสัญญา  กล่าวคือ ก่อนที่จะรู้ว่าเตารีดร้อน
เด็กต้องการจับ หลังจากรู้ว่าเตารีดร้อนและเม่ือเห็นอีกก็จําได้  จึงไม่ต้องการจับ  การต้องการหรือไม่
ต้องการนั้นเกิดจากการคิดปรุงแต่ง (สังขาร)  ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นเป็นแผนภาพกระบวนการของ
การรับรู้ได้ดังนี้ 

                                                            
๒๖๐ ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๐๔/๒๐๓. 
๒๖๑ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๖, ๓๕๓/๓๗๓, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๐/๓๐๓, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)      

๒๒/๖๓/๕๓๔.   



๑๕๖ 
 

 
              

แผนภาพที่ ๒  แสดงกระบวนการของการรับรู้ในพระพทุธศาสนา 
  

จากแผนภาพที่ ๒  เม่ืออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอก  ตากับรูป  
เป็นต้น  จนถึงเวทนา  จะเป็นการรับรู้บริสุทธ์ิตามธรรมชาติหรือกระบวนการรับรู้แบบวิวัฏฏ์๒๖๒  
เวทนาเป็นเพียงองค์ประกอบท่ีทําให้การรับรู้ถูกต้องสมบูรณ์  จึงเป็นส่วนประกอบที่สําคัญ  อย่างหนึ่ง  
โดยทําหน้าท่ีเป็นเครื่องช้ีบอกให้รู้ว่าอะไรเป็นอันตรายแก่ชีวิต (เช่น เด็กจับเตารีดแล้วร้อน) ควรหลีก
เว้น หรือสิ่งใดที่เกื้อหนุนแก่ชีวิต ควรนํามาใช้ประโยชน์   เวทนาจึงช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ดําเนิน
ต่อไป  สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีครบถ้วนสมบูรณ์๒๖๓ แต่ถ้ากล่าวตามหลักการของ
กระบวนการรับรู้บริสุทธ์ิ  การรับรู้เกิดขึ้นจากอายตนะแล้วเสร็จสิ้นท่ีผัสสะ กล่าวคือ  มีแต่องค์ธรรมท่ี
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  ยังไม่มีการคิดพิจารณาวิเคราะห์ตัดสินใด ๆ  ยังไม่มีสัตว์  บุคคล ตัวตน เข้ามา
เกี่ยวข้อง จากเวทนา สัญญา สังขาร เป็นกระบวนการรับรู้แบบเสพเสวยโลกหรือกระบวนการรับรู้แบบ
สังสารวัฏฏ์๒๖๔  กล่าวคือ  มีความรู้สึกต่อสิ่งท่ีตนรับรู้เป็นความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ (เวทนา)  และมีการ
จําได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร (สัญญา)  เม่ือเกิดการจําได้ก็มีการคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามท่ีตน
ต้องการปรารถนา (สังขาร)  ด้วยแรงผลักดันของตัณหา มานะ ทิฏฐิ ๒๖๕ ทําให้มองไม่เห็นสิ่งทั้งปวง
ตามความเป็นจริง ติดอยู่ในทุกข์และไม่สามารถข้ามพ้นความทุกข์ไปได้  

                                                            
๒๖๒ อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า 

๓๘.      
๒๖๓ อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า 

๓๗. 
๒๖๔ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๓๙. 
๒๖๕ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๑/๔๑๒-๔๑๘. 



๑๕๗ 
 

ดังน้ันมนุษย์คิดอย่างไรและแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างไร  การรับรู้ของมนุษย์จะ
ดําเนินไปตามความเป็นจริงหรือคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงขึ้นอยู่กับเวทนา  เช่นเดียวกัน
อายตนะย่อมมีความสําคัญเพราะเป็นแหล่งที่ทําให้เวทนาเกิดขึ้น  จากกระบวนการรับรู้ดังกล่าว
อายตนะจึงเป็นกระบวนการที่ทําหน้าท่ี  ๒ ประการ  คือ 

๑. เป็นช่องทางรับรู้โลก  กล่าวคือ  เป็นเครื่องมือสื่อสารทําให้มนุษย์ได้รับข้อมูล
แหล่งความรู้  ซ่ึงเป็นสิ่งจําเป็นท่ีช่วยให้มนุษย์สามารถเกี่ยวข้องกับโลกได้อย่างถูกต้อง  ทําให้ชีวิตดํารง
อยู่และเป็นไปด้วยดี 

๒. เป็นช่องทางเสพเสวยโลก  หรือเป็นช่องทางท่ีมนุษย์รับอารมณ์ต่างๆ กล่าวคือ  
มีความรู้สึกต่อสิ่งท่ีตนรับรู้  ด้วยการดู  การฟัง  การดม  การลิ้มรส  การสัมผัสสิ่งต่าง ๆ  ความ
สนุกสนานรื่นเริง ความเสียใจ ความหดหู่ท้อแท้ใจ ฯลฯ ตลอดจนจินตนาการต่าง ๆ๒๖๖ แสดงให้เห็น
เป็นแผนภาพการทําหน้าท่ีของอายตนะได้ดังนี้ 
                                               รับรู้โลก 
      
       

                                                   เสพเสวยโลก  
 

แผนภาพที่ ๓  แสดงการทําหน้าท่ีของอายตนะ 
 

จึงสรุปได้ว่ากระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการรับรู้  ซ่ึงการรับรู้เกิดจาก
องค์ประกอบ คือ  อายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอก เกิดเป็นวิญญาณหรือเกิดเป็นความรู้
แจ้งอารมณ์ในแต่ละอายตนะ เม่ือองค์ประกอบดังกล่าวประจวบเข้าพร้อมกันจะเกิดเป็นผัสสะหรือการ
รับรู้ ผัสสะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา  เม่ือเกิดผัสสะแล้วเวทนาจะเกิดขึ้น
ตามมา ถ้าจิตไม่มีกิเลสจะเป็นการรับรู้โลกตามธรรมชาติ คือ การรับรู้สิ่งทั้งหลายที่ปรากฏกับจิตตรง
ตามความเป็นจริง  แต่ถ้าจิตประกอบด้วย ตัณหา  มานะ  ทิฏฐิ  สัญญาจะปรุงแต่งให้เป็นบุคคล 
ตัวตน เราเขา สัญญาในขั้นน้ีจะเป็นปปัญจสัญญา  เป็นสัญญาท่ีเนื่องจากสังขารซ่ึงปรุงแต่งภาพ
อารมณ์ให้ออกในแง่มุมต่าง  ๆ  มากมายท้ังท่ีเป็นกุศลและอกุศลตามโลกแห่งประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล ทําให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งท้ังหลายตรงตามความเป็นจริง  ก่อให้เกิดปัญหามากมายในชีวิต  
เป็นช่องทางการรับรู้แบบเสพเสวยโลก 

(๓)  กระบวนการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับอายตนะ 
การติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอก  มีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงต่อการ

ดํารงชีวิตของมนุษย์  ทําให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้  เกิดการรับรู้ข้อมูล  การจํา  การคิด  และ   การรับรู้
อารมณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงในชีวิตประจําวันอายตนะแต่ละอายตนะของมนุษย์สามารถทําหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา 
ดังที่พระธรรมปิฎกได้กล่าวไว้ว่า  “ชีวิตทั้งหมดเท่าท่ีบุคคลรู้สึกก็ดี  โลกท้ังโลกเท่าที่ปรากฏแก่บุคคลก็
ดี  ความรู้  ความเข้าใจทุกอย่างท่ีเกิดมีขึ้นแก่บุคคลโดยปกติก็ดี  ย่อมอยู่ในขอบเขตของการรับรู้และ

                                                            
๒๖๖ อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม  ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า 

๓๘-๓๙. 

อายตนะภายใน 
+ 

อายตนะภายนอก 

วิญญา ผสัส เวทน



๑๕๘ 
 

การคิดคํานึงนี้  เม่ือกล่าวในแง่หน่ึง  สิ่งเหล่านี้จึงเป็นทุกสิ่ง     ทุกอย่างสําหรับบุคคล”๒๖๗ โลกท้ังโลก
ท่ีปรากฏแก่บุคคลก็คือ  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ภายนอกและการแสดงออกหรือมีพฤติกรรม
ต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น  เม่ือเรามีอายตนะเป็นปกติดีไม่พิการหรือบกพร่อง มีประสาทหูดี  มีประสาท
จมูกดี เป็นต้น ก็สามารถติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้   

(๔)ผลกระทบที่เกิดจากอายตนะ 
ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า  เม่ือตาเห็นรูปก็จะเกิดเป็นความรู้หรือการรับรู้ทาง

ตาขึ้น  เรียกว่ามีผัสสะทางตาเกิดขึ้น  อายตนะอ่ืน ๆ ก็เช่นเดียวกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า เม่ืออายตนะ
แต่ละอายตนะทําหน้าท่ี เป็นเหตุให้เกิดผัสสะ ดังท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 
“เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย  ผัสสะจึงมี”๒๖๘ ผัสสะจึงเป็นที่ประชุมพร้อมกันขององค์ประกอบ ๓ 
อย่าง ได้แก่ อายตนะภายในคือตา  อายตนะภายนอกคือรูป และความรู้ทางตาหรือจักขุวิญญาณ เป็น
ต้น   

กล่าวถึงอายตนะภายในของมนุษย์ คือ จิตหรือใจ นอกจากจะคิดนึกไปถึงสิ่งต่างๆ 
ยังต้องทําหน้าที่รับรู้อายตนะอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น๒๖๙ เป็นต้น เม่ือรับรู้
แล้วยังทําหน้าท่ีคิดพิจารณาตัดสินใจหรือมนสิการ๒๗๐  และย่อมมีผลอย่างใดอย่างหน่ึงต่อรูปท่ีได้เห็น  
เสียงที่ได้ยิน และต่อกลิ่นต่าง ๆ เป็นต้น  กล่าวคือ  เม่ือใดที่มีการนึกคิดพิจารณาตัดสินว่าชอบใจ ก็จะ
เกิดเป็นความรู้สึกสุข หรือสุขเวทนา ว่าไม่ชอบใจ ก็จะเกิดเป็นความรู้สึกทุกข์ หรือทุกขเวทนา ว่าเฉย 
ๆ ก็จะเกิดเป็นความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ หรืออทุกขมสุขเวทนา๒๗๑  สามารถแสดงให้เห็นเป็นแผนภาพได้
ดังนี้ 

แผนภาพท่ี ๔  แสดงการทํางานของใจ 
                                                            

๒๖๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร :  บริษัท 
โอเอ็นจีการพิมพ์ จํากัด), ๒๕๔๒, หน้า ๘๘. 

๒๖๘ วิ.ม.(ไทย) ๔/๑/๒, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๒/๒๔๒, อภิ.วิ(ไทย) ๓๕/๒๒๕-๒๔๒/๒๒๑. 
๒๖๙ อ้างแล้ว, พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๗๖๐. 
๒๗๐ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๗๗๘. 
๒๗๑ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๖, ๓๕๓/๓๗๓, สํ.ส.(ไทย) ๑๘/๒๗๐/๓๐๓, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)          

๒๒/๖๓/๕๓๔.   



๑๕๙ 
 

 
การท่ีมนุษย์คิดพิจารณาตัดสินใจรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และ

ธรรมารมณ์ท่ีได้รับรู้ว่าชอบ ไม่ชอบ  หรือเฉย ๆ ก็ด้วยเหตุ ๓ ประการ  ได้แก่  โลภะ  โทสะ  โมหะ๒๗๒ 
สุขเวทนาเป็นความสุขที่เกิดจากความใคร่  ความปรารถนาในกามคุณ ๕  ได้แก่  

(๑)  รูปท่ีพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้ใคร่ ทําให้ใจกําหนัด (๒) 
เสียงท่ีพึงรู้แจ้งทางหู... (๓) กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก... (๔) รสที่พึงรู้แจ้งทางล้ิน...           (๕) 
โผฏฐัพพะท่ีพึงรู้แจ้งทางกาย...๒๗๓  ความปรารถนาในกามคุณน้ี  เรียกว่า  กามตัณหา๒๗๔   

สุขเวทนาทําให้เกิดความอยากได้  อยากมี  อยากเป็น  ทําให้มนุษย์ต้องแสวงหา 
สิ่งท่ีอยากได้  อยากมี  อยากเป็น  เรียกว่า  ภวตัณหา ๒๗๕ 

 เม่ือมีทุกขเวทนาเกิดขึ้น  มนุษย์จะเกลียดกลัว  และพยายามหลีกหนีสิ่งท่ีทําให้
เกิดความทุกข์  เกิดเป็นความอยากท่ีจะหลีกหนีให้พ้นจากสภาพที่ทําให้เกิดความลําบากเหล่าน้ัน  เป็น
ความไม่อยากได้  ไม่อยากมี  ไม่อยากเป็น  แล้วด้ินรนกระเสือกกระสนให้ไม่ได้  ให้ไม่มี  ให้ไม่เป็น  
เรียกว่า  วิภวตัณหา๒๗๖ 

กามตัณหา  ภวตัณหา  และวิภวตัณหาหรือความอยากดังกล่าวทําให้เกิดการ
แสวงหา  เม่ือมีการแสวงหาก็ย่อมมีการได้หรือไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาน้ัน  เม่ือได้ในสิ่งท่ีปรารถนาท่ี
พอใจก็เป็นสุข  เม่ือไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาที่พอใจก็เป็นทุกข์วนเวียนต่อเนื่องกันไปอย่างน้ีไม่มีท่ีสิ้นสุด  
การได้มาในสิ่งท่ีปรารถนาที่พอใจทําให้เกิดการยึดม่ัน เรียกว่า อุปาทาน มี ๔ ประการ  ดังน้ี 

๑. กามุปาทาน  แปลว่า  ความยึดม่ันในกาม  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  
โผฏฐัพพะท่ีน่าใคร่  น่าพอใจ ทําให้เพลิดเพลินหลงผิดไปว่าสิ่งเหล่าน้ันจะคงทนถาวร จึงขวนขวายที่จะ
ใหไ้ด้สิ่งท่ีนําความสุขมาให้  เม่ือสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ันเสื่อมสลายหรือสูญหายไปตามธรรมดาของ    สิ่งทั้ง
ปวง จึงทําให้เกิดความทุกข์เพราะการพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้น 

๒. ทิฏฐุปาทาน แปลว่า ความยึดม่ันในความเห็นหรือทฤษฎีต่าง ๆ เป็นการ
ปฏิเสธกฎแห่งกรรม ความเช่ือว่าภพเท่ียง (สัสสตทิฏฐิ) และความเช่ือว่าภพขาดสูญ (อุจเฉททิฏฐิ)   
เป็นต้น หรือความเห็นว่าความสุขที่มนุษย์ต้องการหรือความสุขแบบปุถุชนน้ันเป็นความสุขที่   ดีเลิศ
สมบูรณ์แบบ ทําให้มองไม่เห็นความสุขท่ีแท้จริง ท้ังน้ีเพราะไม่ยอมรับฟังในแนวคิด  ทฤษฎี หรือคํา
สอนอื่น ๆ 

๓. สีลัพพตุปาทาน แปลว่า ความยึดม่ันในหลักความประพฤติ ข้อปฏิบัติ แบบ
แผนระเบียบวีธีต่าง ๆ เป็นความยึดม่ันในการประพฤติปฏิบัติท่ีไม่นําไปสู่ความดับทุกข์ เช่น ในการ
แสวงหาให้ได้มาซ่ึงกามคุณ  ซ่ึงไม่ได้เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจตามหลักความสัมพันธ์ของเหตุและ
ผล  ไม่เข้าใจความหมายและความมุ่งหมายท่ีแท้จริง   ทําให้รู้ไม่เท่าทันความเป็นจริงของสิ่งท้ังปวง 

                                                            
๒๗๒ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๕๙. 
๒๗๓ องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๓/๕๗๒.   
๒๗๔ ม.มู(ไทย)๑๒/๙๑/๘๖. 
๒๗๕ ม.มู(ไทย)๑๒/๙๑/๘๖. 
๒๗๖ ม.มู.(ไทย)๑๒/๙๑/๘๖. 



๑๖๐ 
 

๔. อัตตวาทุปาทาน แปลว่า ความยึดม่ันในตนเองว่าจะเป็นผู้ท่ีจะได้ ท่ีจะเป็นท่ีจะ
มี  ท่ีจะสูญเสีย หรือความเห็นที่ว่าทุกคนประกอบด้วยอัตตา คือ ความยึดถือสําคัญม่ันหมายว่านี่เรา 
นั่นของเรา จนเป็นเหตุให้แบ่งแยกเป็นพวกเรา พวกเขา และเกิดความถือพวก (หรือเรียกว่า   ยึดตน 
เช่น ผู้น้ีทําความเสื่อมเสียให้แก่เรา ก็เกิดความอาฆาต) ความยึดถือสําคัญม่ันหมายนี้ทําให้เกิดความ
อยากเพ่ิมขึ้นไปอีก อยากให้มีสภาวะท่ีปรารถนาที่พอใจอยู่ตลอดไป จนต้ังใจหมายว่าถ้าชาติหน้าเกิด
ใหม่ก็ขอให้เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีก  เป็นต้น ความยึดม่ันน้ีทําให้มนุษย์โดยมากกลัวความตาย ไม่
อยากตาย และเม่ือตายแล้วทําให้ไปสู่แดนเกิดใหม่หรือภพและมีการเกิดหรือชาติต่อไป เม่ือมีชาติใหม่ก็
ต้องพบกับความทุกข์ต่อไปอีกเป็นผลต่อเน่ืองต่อไปอย่างน้ี ไม่มีท่ีสิ้นสุด๒๗๗ 

อุปาทานทั้ง ๔ นั้นเป็นความยึดม่ันท่ีเกิดจากความเห็นท่ีคลาดเคลื่อนจากความ 
เป็นจริงหรือวิปลาส  โดยท่ีกามุปาทาน คือ ตัณหาที่พัฒนาจนมีกําลังแรง ส่วนอุปาทาน ๓ ชนิดท่ีเหลือ 
เป็นการยึดม่ันในความเห็นผิดต่าง ๆ ได้แก่ ความเห็นผิดว่ามีอัตตา ความเห็นผิดในหลักความประพฤติ
ท่ีไม่ใช่อริยมรรคมีองค์ ๘  และความเห็นผิดอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากทิฏฐิท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป๒๗๘  
แสดงให้เห็นเป็นแผนภาพการทํางานของตัณหาที่ทําให้เกิดอุปาทาน ๔ ได้ดังนี้ 

  
แผนภาพที่ แสดงการทํางานของตัณหา 

 
ดังนั้น เม่ือกระบวนการรับรู้ทํางานสัมพันธ์กันจึงเกิดเป็นผัสสะ จากผัสสะนําไปสู่

เวทนา และการท่ีมนุษย์คิดพิจารณาตัดสินใจรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ที่ได้รับรู้ว่า
ชอบ ไม่ชอบ หรือเฉยๆ ก็ด้วยเหตุคือกิเลส ตัณหา อุปาทาน ซ่ึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ไม่รู้ตัวหรืออาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ใช้อายตนะเพ่ือเสพเสวยโลก ปัญหาต่าง ๆ หรือความทุกข์ จึงเกิด
ตามมาไม่มีท่ีสิ้นสุด ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกทุกข์ใดครอบงํา มีจิตถูกทุกข์ใดกลุ้มรุม ย่อมเศร้าโศก  
ลําบากใจ  ร่ําไร  ทุบอก  คร่ําครวญถึงความเลอะเลือน  หรือบุคคลถูกทุกข์ใด
ครอบงํา    มีจิตถูกทุกข์ใดกลุ้มรุมแล้วย่อมหาเหตุเปลื้องทุกข์ในภายนอกว่า  
“ใครจะรู้บทเดียวหรือ สองบทเพ่ือดับทุกข์นี้ได้”  เรากล่าวว่าทุกข์นั้นมีความหลง

                                                            
๒๗๗ ดูรายละเอียดใน  อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๓๘/๕๘๘-๕๘๙. 
๒๗๘ ดูรายละเอียดใน  ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๔/๙๗, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๘๑/๑๒๙-๑๓๔. 



๑๖๑ 
 

เป็นผล  หรือมีการแสวงหา เปลื้องทุกข์ภายนอกเป็นผล นี้เรียกว่า วิบากแห่ง
ทุกข์๒๗๙ 
จากพุทธพจน์ดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นได้ว่าเม่ือมีความทุกข์เกิดขึ้น  มนุษย์จะ

แสดงพฤติกรรมออกมา ๒ ประการ ดังนี้  
๑. การหลงลืมสติ  การหลงลืมสติจะมีอาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวิบากแห่ง

ทุกข์น้ัน  บางคนมีความทุกข์หนักก็ฆ่าตัวตาย  บางคนทุกข์เบาบางก็เศร้าโศก  คร่ําครวญ ร่ําไห้รําพัน  
ทุกข์กายกินไม่ได้  นอนไม่หลับ  ทุกข์ใจเพราะคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องทุกข์ที่ตนต้องประสบ  บ้างก็คับ
แค้นใจจนเกิดความกดดันหรือเครียด  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตําหนิการปล่อยให้เกิด
ทุกข์ทางใจเพราะไม่ได้กําหนดรู้ทุกข์ทางกาย  เปรียบเหมือนความเจ็บป่วยของบุรุษผู้ถูกยิงด้วยลูกศร
ดอกแรก  และเจ็บปวดซํ้าอีกครั้งเม่ือถูกยิงด้วยลูกศรดอก    ท่ีสอง  ทุกข์ทางกายเกิดจากการยิงด้วย
ลูกศรดอกแรก  และทุกข์ทางใจเกิดจากการยิงด้วยลูกศรดอกที่สอง๒๘๐   

๒. การแสวงหาส่ิงเปล้ืองทุกข์ภายนอก  มนุษย์โดยส่วนมากเม่ือได้รับความทุกข์
แล้ว จึงแสวงหาบุคคลที่ช่วยให้ทุกข์น้ันคลายลง เช่น ผู้ใหญ่ท่ีให้คําปรึกษาแนะนํา  สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
ท้ังหลาย หมอดู การสะเดาะเคราะห์  หรือหันไปพึ่งสิ่งที่ทําให้รื่นเริงใจต่าง ๆ ทางรูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส เช่น การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง การสูดดมสารเสพติด การดื่มสุรา  การเที่ยวตามสถาน
บันเทิงต่าง ๆ   ฯลฯ  ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เรียกว่า กามคุณ ๒๘๑  

การหลงลืมสติและการแสวงหาสิ่งเปลื้องทุกข์ภายนอกน้ีกล่าวได้ว่าเป็น
กระบวนการเรียนรู้แบบเสพเสวยโลก  หรือกระบวนการรับรู้แบบสังสารวัฏ  ทําให้ความรู้ท่ีได้รับ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  เพราะกิเลส (โลภะ โทสะ โมหะ) ครอบงําจิตใจ  ย่อมคิดที่จะ
เบียดเบียนตนเองบ้าง  เบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง  เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนบ้าง  ก่อให้เกิดความทุกข์  ทํา
ให้ประพฤติทุจริตทางกาย  วาจา  ใจ  จนทําให้ไม่เห็นประโยชน์ของตน  ประโยชน์ของผู้อ่ืน  
ประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อ่ืนตามความเป็นจริง๒๘๒  

มนุษย์มีเครื่องมือหรือช่องทางการรับรู้ภายในตนเอง คือ อายตนะภายในหรือ
อินทรีย์ ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ท่ีสัมพันธ์กับอายตนะภายนอกหรืออารมณ์ ๖ ได้แก่ รูปเสียง 
กลิ่น รส สิ่งที่ถูกต้องกาย และอารมณ์ท่ีเกิดกับใจหรือความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ทําให้เกิดมีการกระทบ
หรือ “ผัสสะ” ขึ้น  ผัสสะ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ จากผัสสะนําไปสู่เวทนา และการท่ีมนุษย์
คิดพิจารณาตัดสินใจรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ท่ีได้รับรู้ว่าชอบ ไม่ชอบ หรือเฉยๆ 
ก็ด้วยเหตุคือกิเลส ตัณหา อุปาทาน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่รู้ตัว มนุษย์มีการ
เรียนรู้วิชาการต่าง ๆ มากมายซ่ึงเป็นการเรียนรู้ภายนอกตัว ไม่ได้ฝึกฝนเรียนรู้ภายในตัวเองหรือการ
สํารวมอินทรีย์ ๖ จึงไม่สามารถป้องกันการแสดงออกต่าง ๆ ท่ีเกิดจากตัณหาได้ ก่อให้เกิดผลเสียหาย
แก่ตัวมนุษย์เอง จนนําไปสู่วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ของโลก ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากอายตนะ 
 
                                                            

๒๗๙ องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๓/๕๗๘-๕๗๙.  
๒๘๐ สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๕๔/๒๗๔. 
๒๘๑ องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๓/๕๗๒. 
๒๘๒ ดูรายละเอียดใน องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๓๒/๒๙๑-๒๙๒.  



๑๖๒ 
 

๔.๔.๒ พุทธจิตวิทยากับการเรียนการสอน 

เน่ืองจากว่าพระพุทธศาสนาน้ันถือได้ว่าเป็นศาสนาหนึ่งท่ีเน้นและให้ความสําคัญกับจิต
และการมีอยู่ของจิตรวมไปถึงการเรียนรู้และการเข้าใจถึงกระบวนการทํางานของจิตว่ามีผลต่อโลกและ
ชีวิตอย่างไร ซ่ึงในแง่ของการดําเนินชีวิตตามปกติของมนุษย์ การศึกษาถือได้ว่าเป็นกระบวนการสร้าง
องค์ความรู้อย่างหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์มีโลกทัศน์ท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือธรรมชาติ 
การศึกษาของมนุษย์นั้นมีอยู่หลายประการท้ังที่เป็นการศึกษาในระบบและนอกระบบ ซ่ึงไม่ว่าระบบ
การจัดการศึกษาน้ันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามแต่มีสิ่งหน่ึงท่ีระบบการศึกษามีก็คือ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนนั้น ซ่ึง
นักการศึกษาโดยท่ัวไปได้มีการจัดวางกรอบของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนการสอนไว้ใน
หลากหลายวิธีการ แม้พระพุทธศาสนาก็เช่นกันพระพุทธองค์ทรงเป็นศาสดาเอกท่ีมีพระปรีชาสามารถ
ในการเป็นผู้จัดวางกรอบของการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน ซ่ึงการเรียนการสอนในทาง
พระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์คือมีท้ังหลักการและวิธีการที่จะสามารถนําไปใช้ใน
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในกรอบการจัดการเรียนการสอนนั้นถือว่าเป็นกรอบ
แนวคิดในเชิงจิตวิทยาเพราะพระพุทธศาสนาได้คํานึงถึงตัวมนุษย์ในฐานะท่ีเป็นผู้ท่ีมีความคิดและ
สามารถเป็นผู้ท่ีพัฒนาได้ ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นหนักในการให้
ความสําคัญกับผู้เรียนว่ามีความสําคัญ แต่ขณะเดียวกันก็ถือว่าผู้สอนก็มีส่วนสําคัญเพราะทั้งผู้เรียนและ
ผู้สอนต่างก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนในกระบวนการเรียนการสอนเช่นกัน อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจาก
กรอบการเรียนการสอนในเชิงพุทธจิตวิทยาน้ันเราจะพบว่าในการเรียนการสอนน้ันมีองค์ปนระกอบ
ดังต่อไปน้ี 

๔.๔.๒.๑ องค์ประกอบด้านคุณสมบัติของผู้สอน หากพิจารณาจากผู้สอนน้ันเรา
สามารถพิจารณาได้จากคุณสมบัติของพระพุทธองค์ในฐานะท่ีเป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกและเป็น
ครูผู้สอนสรรพสัตว์ท้ังเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย โดยคุณสมบัติของการเป็นครูของพระพุทธองค์น้ันมี
ดังนี้ 
 ก. ด้านบุคลิกภาพ  พระพุทธเจ้าทรงมีพระลักษณะ 
 ๑ .  ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ  ๓๒ ประการ๒๘๓ และอนุพยัญชนะ  ๘๐ 
ประการ๒๘๔ 
 ๒. ทรงมีพระสุระเสียงไพเราะ และตรัสพระวาจาสุภาพสละสลวย 
 ๓. ทรงมีพระอากัปกิริยามารยาททุกอย่างท่ีงดงามน่าเลื่อมใส 
 ข. ด้านคุณธรรม   พิจารณาจากพระพุทธคุณในแง่คุณธรรมมีมาก  ไม่อาจแสดงได้
ครบทุกนัย  จึงขอเลือกแสดง ตาม แนวพระคุณ  ๓  คือ 

๑. พระปัญญาคุณ  พระปัญญาคุณท่ีเกี่ยวกับงานสอน  ๒  อย่างคือ  ทศพลญาณ   
และปฏิสัมภิทาญาณ 

๒. พระวิสุทธิคุณ ความบริสุทธ์ิ 
                                                            

๒๘๓ ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๘๖/๔๗๔-๔๗๘. 
๒๘๔ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,หน้า ๓๗๑-

๓๗๔.  



๑๖๓ 
 

  ก. พระองค์เองเป็นผู้บริสุทธ์ิหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง 
  ข. ทรงทําได้อย่างท่ีสอน 
  ค. ทรงมีความบริสุทธ์ิพระทัยในการสอน 
๓. พระกรุณาคุณ อาศัยพระมหากรุณาธิคุณ พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จออกประกาศ

พระศาสนาโปรดสรรพสัตว์ ทําให้พระคุณ ๒ อย่างแรกคือ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ เป็นที่
ปรากฏ และเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างแท้จริง พระองค์ทรงเสด็จไปช่วยเหลือแนะนําสั่งสอนมนุษย์
ท้ังท่ีเป็นกลุ่มชนและท่ีเป็นรายบุคคล โดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน่ือยยากลําบาก  พระวรกายของ
พระองค์เอง  ซ่ึงพระพุทธศาสนาถือว่า ความสัมพันธ์ของผู้สอนท่ีมีต่อผู้เรียนน้ัน อยู่ในฐานะเป็น
กัลยาณมิตร คือ เป็นผู้ช่วยเหลือแนะนําผู้เรียนให้ดําเนินก้าวหน้าไปในมรรคาแห่งการฝึกอบรม 

๔.๔.๒.๒ องค์ประกอบด้านเนื้อหา หรือเรื่องท่ีสอน 
 ๑. สอนจากสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจง่ายหรือรู้เห็นเข้าใจอยู่แล้ว ไปหาสิ่งที่เข้าใจได้ยาก หรือ
ยังไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ    
 ๒. สอนเน้ือเรื่องท่ีง่ายหยั่งลงสู่ธรรมอันสุขุมคัมภีรภาพไปตามลําดับช้ันและความ
ต่อเน่ืองกันเป็นสายลงไป  อย่างที่เรียกว่า  สอนเป็นอนุปุพพิกถา 
 ๓. ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ก็สอนด้วยความจริง ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น ได้ฟังเอง 
อย่างท่ีเรียกว่าประสบการณ์ตรง 
 ๔. สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยู่ในเร่ือง มีจุด ไม่วกวน ไม่ไขว้เขว ไม่ออกนอก
เรื่องโดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในเนื้อหา 
 ๕. สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได้อย่างที่เรียกว่า สนิทานํ   
 ๖. สอนเท่าที่จําเป็นพอดีสําหรับให้เกิดความเข้าใจ ให้การเรียนรู้ได้ผล ไม่ใช่สอน
เท่าท่ีตนรู้ หรอืสอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มาก 
 ๗. สอนสิ่งท่ีมีความหมาย ควรท่ีเขาจะเรียนรู้และเข้าใจ เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเอง 
อย่าง พุทธพจน์ท่ีทรงตรัสว่า พระองค์ทรงมีพระเมตตา หวังประโยชน์แก่สัตว์ท้ังหลาย จึงตรัสพระ
วาจาตามหลัก ๖ ประการคือ 

๑.  คําพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของผู้อ่ืน-ไม่ตรัส 
๒.  คําพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของผู้อ่ืน- ไม่ตรัส 
๓.  คําพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของผู้อ่ืน- เลือกกาลตรัส 
๔.  คําพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นท่ีรักท่ีชอบใจของผู้อ่ืน-ไม่ตรัส 
๕.  คําพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นท่ีรักท่ีชอบใจของผู้อ่ืน- ไม่ตรัส 
๖.  คําพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของผู้อ่ืน- เลือกกาลตรัส 
 ลักษณะของพระพุทธเจ้าในเรื่องน้ี คือ “ทรงถูกกาล กาลวาที ตรัสคําจริง สัจจ

วาที ตรัสคําท่ีมีหลักฐาน ภูตวาที ตรัสอิงประโยชน์ อัตถวาที  ตรัสอิงธรรม ธรรมวาที  ตรัสอิงวินัย 
วินัยวาที” ๒๘๕ 

๔.๔.๒.๓ องค์ประกอบด้านตัวผู้เรียน 

                                                            

   ๒๘๕ ที.สี.(ไทย) ๙/๙/๔. 



๑๖๔ 
 

 ๑.  รู้คํานึงถึง  และสอนให้เหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๒.  ปรับวิธีสอนผ่อนให้เหมาะกับบุคคล แม้สอนเร่ืองเดียวกันแตกต่างบุคคล อาจใช้
ต่างวิธี 
 ๓. นอกจากคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้ว ผู้สอนยังจะต้องคํานึงถึงความ
พร้อม  ความสุกงอม ความแก่รอบแห่งอินทรีย์ หรือญาณ ที่บาลีเรียกว่า ปริปากะ ของผู้เรียนแต่ละ
บุคคลเป็นรายๆ ไปด้วย 
 ๔.  สอนโดยให้ผู้เรียนลงมือทําด้วยตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจน 
แม่นยําและได้ผลจริง เช่น ทรงสอนพระจูฬปันถกผู้โง่เขลาด้วยการให้นําผ้าขาวไปลูบคลํา 
 ๕. การสอนดําเนินไปในรูปแบบที่ให้รู้สึกว่า ผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกันในการ 
แสวงหาความจริง ให้มีการแสดงความคิดเห็น โต้ตอบเสรี หลักน้ีเป็นข้อสําคัญในวิธีการแห่งปัญญา ซ่ึง
ต้องการอิสรภาพในทางความคิด และโดยวิธีเม่ือเข้าถึงความจริง ผู้เรียนก็จะรู้สึกว่าตนได้มองเห็นความ
จริงด้วยตนเอง และมีความชัดเจนม่ันใจ หลักน้ีเป็นหลักท่ีพระพุทธเจ้าใช้เป็นประจํา และมักมาในรูป
ของการถามตอบ  
 ๖. เอาใจใส่บุคคลที่มีความสนใจพิเศษเป็นรายๆ ไป ตามควรแก่กาละเทศะและ
เหตุการณ์  
 ๗. ช่วยเหลือเอาใจใส่คนที่ด้อย ท่ีมีปัญหา 
 ๔.๔.๒.๔ องค์ประกอบเก่ียวกับตัวการสอน 
 ๑. ในการสอนน้ัน การเริ่มต้นเป็นจุดสําคัญมากอย่างหน่ึง การเริ่มต้นที่ดีมีส่วนช่วยให้
การสอนสําเร็จผลดีเป็นอย่างมาก อย่างน้อยก็เป็นเครื่องดึงความสนใจ และนําเข้าสู่เนื้อหาได้ 
พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีเร่ิมต้นท่ีน่าสนใจมาก โดยปกติพระองค์จะไม่ทรงสอนด้วยการเข้าสู่เน้ือหาธรรม
ทีเดียว แต่จะทรงเริ่มสนทนากับผู้ทรงพบหรือผู้มาเฝ้าด้วยเร่ืองที่เขารู้เข้าใจดี หรือสนใจอยู่ 
 ๒. สร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่ง เพลิดเพลิน ไม่ให้ตึงเครียด ไม่ให้เกิด
ความอึดอัดใจ และให้เกียรติแก่ผู้เรียน ให้เขามีความภูมิใจในตัว   
 ๓. สอนมุ่งเน้ือหา มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สอนเป็นสําคัญ ไม่กระทบตน
และผู้อ่ืน ไม่มุ่งยกตน ไม่มุ่งเสียดสีใครๆ  
 ๔. สอนโดยเคารพ คือ ต้ังใจสอน ทําจริง ด้วยความรู้สึกว่า เป็นสิ่งมีค่า มองเห็น
ความสําคัญของผู้เรียน และงานสั่งสอนน้ันไม่ใช่สักว่าทํา หรือเห็นผู้เรียนโง่เขลา หรือเห็นเป็นช้ันตํ่าๆ  
 ๕. ใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบคาย ชวนให้สบายใจ สละสลวย เข้าใจง่าย อย่าง
ท่ีว่า 
 “พระสมณะโคดมมีพระดํารัสไพเราะ รู้จักตรัสถามยังผู้ฟังให้เข้าใจเน้ือหาความได้ชัด
แจ้ง” 
 มีพุทธพระพจน์แห่งหนึ่ง ท่ีทรงตรัสสอนเกี่ยวกับองค์แห่งภิกษุผู้แสดงธรรม ท่ีเรียกกัน
ว่า องค์แห่งพระธรรมกถึก มาแสดงไว้ ดังน้ี 
 “อานนท์ การแสดงธรรมให้คนอ่ืนฟัง มิใช่สิ่งที่กระทําได้ง่าย ผู้แสดงธรรมแก่คนอ่ืน 
พึงต้ังธรรม ๕ อย่างไว้ในใจ คือ  

๑.  เราจักกล่าวช้ีแจงไปตามลําดับ 



๑๖๕ 
 

๒.  เราจักกล่าวช้ีแจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ 
๓.  เราจักแสดงด้วยอาศัยเมตตา 
๔.  เราจักไม่แสดงด้วยเห็นอามิส 
๕.  เราจักแสดงไปโดยไม่กระทบตนเองและผู้อ่ืน”๒๘๖ 

 ๔.๔.๒.๕ องค์ประกอบด้านลีลาการสอน  คุณลักษณะซ่ึงเรียกได้ว่า เป็นลีลาในการสอน 
๔ อย่างดังนี้๒๘๗ 
 ๑.  สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา 
 ๒.  สมาทปนา ชักจูงใจให้เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตาม จนต้องยอมรับและนําไป
ปฏิบัติ 
 ๓.  สมุตเตชนา เร้าใจให้แกล้วกล้า บังเกิดกําลังใจ ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน ม่ันใจว่า
จะทําให้สาํเร็จได้ ไม่หว่ันระย่อต่อความเหนื่อยยาก 
 ๔.สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มช่ืน ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และเปี่ยมด้วยความหวัง  
     เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ท่ีตนจะพึงได้รับจากการปฏิบัติ 
อาจผูกเป็นคําสั้นๆ ได้ว่า แจ่มแจ้ง จูงใจ หาญกล้า ร่าเริงหรือช้ีชัด เชิญชวน คึกคัก เบิกบาน  

๔.๔.๒.๖  องค์ประกอบด้านวิธกีารสอนของพระพุทธเจ้าแบบต่างๆ 
วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าตามท่ีมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกน้ัน เม่ือศึกษาตาม

รายละเอียดของเน้ือหาและตามความคิดเห็นของนักวิชาการท้ังหลายโดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า 
พระพุทธองค์ทรงสอนเหล่าเวไนยสัตว์ท้ังหลายด้วยการเริ่มสอนจากสภาพที่รู้เห็นหรือเข้าใจได้ง่ายไป
จนถึงสภาพที่รู้เห็นและเข้าใจได้ยากตามพ้ืนฐานแห่งอุปนิสัยของแต่ละบุคคลท่ีเคยได้สั่งสมมา  ถ้าหาก
ว่าสถานที่แห่งนั้น เป็นสถานท่ีเต็มไปด้วยประชาชนจํานวนมาก ก็ย่อมเป็นสิ่งช้ีให้เห็น       ได้อย่างแน่
ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจท่ีแตกต่างกัน พระพุทธองค์ก็จะอาศัยหลักการคือการ
กล่าวสอนไปตามลําดับด้วยการตรัสบรรยายถึงเรื่องทาน,เรื่องศีล,เรื่องสวรรค์,   เร่ืองโทษของกาม,และ
เรื่องอานิสงส์ของการปลีกตัวออกจากกามทั้งหลาย เป็นต้น และทรงมีหลักการในการปรับการสอนให้
เหมาะสมกับบุคคลด้วยวิธีการสนทนาบ้าง บรรยายบ้าง ถามตอบบ้าง ตอบปัญหาบ้าง ด้วยกฎระเบียบ
วินัยบ้าง เม่ือพูดถึงการบรรยาย พระพุทธองค์ก็ยังทรงมีเทคนิคเสริมการบรรยายด้วยการยกเอาชาดก
หรือข้ออุปมาเข้ามาประกอบการสอน และที่สําคัญย่ิงน่ันก็คือ พระพุทธองค์ทรงทําเป็นตัวอย่างอีกด้วย 
ดังมีวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  แบบ  รูปธรรมไปหานามธรรม 
 วิธีการสอน แบบ รูปธรรมไปหานามธรรม นี้ หมายถึง เป็นวิธีสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรง

ใช้สอนกับผู้ฟัง ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนโดยเริ่มต้นด้วยการหยิบยกหัวข้อธรรมคือหลักอริยสัจ ๔ ประการ 
ขึ้นมาแสดง มีลําดับการนําเสนอเป็นข้อๆ ดังต่อไปน้ี เช่น (๑) ทรงช้ีให้เห็นถึงความทุกข์ อันได้แก่ 
ความเกิด, แก่, เจ็บ, และ ตาย เป็นต้น, (๒) ทรงช้ีให้เห็นถึงเหตุท่ีก่อให้เกิดความทุกข์, (๓) ทรงช้ีให้เห็น
ถึงความดับทุกข์, (๔) ทรงช้ีให้เห็นถึงข้อปฏิบัติอันจะนําพาผู้ฟังนําไปปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์, ซ่ึงวิธีการ
สอนแบบน้ีทรงสอนจากสิ่งที่รู้เห็นได้ง่ายไปหาสิ่งท่ีรู้เห็นได้ยาก หรือ สิ่งท่ียังไม่เคยรู้ไม่เห็น ดัง
                                                            

๒๘๖ องฺ.ปญฺจ.(ไทย)๒๒/๑๕๙/๒๖๓. 
๒๘๗ ที.สี.(ไทย)๙/๓๒๒/๑๒๔.  



๑๖๖ 
 

ตัวอย่างเช่น การสอนเร่ือง “อริยสัจจ์ ๔ ประการ” โดยเปิดประเด็นถึงความทุกข์ ความเดือดร้อน ท่ี
คนเราสามารถมองเห็นกันได้ง่าย หรือที่ได้ประสบพบเห็นกันอยู่เป็นประจํา     อาทิเช่น ความแก่ 
ความเจ็บ ความชรา และความตาย เป็นต้น ต่อจากน้ัน จึงสาวหาเหตุที่ยากลึกซ้ึง และทางแก้ไข
ต่อไป๒๘๘ 

สรุปได้ว่า วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า แบบ รูปธรรมไปหานามธรรม ก็คือ การสอน
จากส่ิงที่รู้เห็นได้ง่ายไปหาสิ่งที่รู้เห็นได้ยาก โดยมีขั้นตอนการสอนจากตัวทุกข์ (ปัญหาต่างๆ) ไปหาตัว
สมุทัย (เหตุให้เกิดทุกข์) เสร็จแล้วไปหาตัวนิโรธ (ความดับทุกข์) จนถึงหลักสําคัญคือ มรรค ๘ (ข้อ
ปฏิบัติ ๘ ข้อ) ที่จะผู้นําไปปฏิบัติออกไปจากความทุกข์ต่างๆ ดังน้ีเป็นต้น ซ่ึงขั้นตอนการสอนตามรายะ
เอียดดังกล่าวมานี้ มีตัวอย่างให้เห็นในสัจจวิภังค์๒๘๙ เป็นต้น 

 (๒) แบบ  ไปตามลําดับ 
 วิธีการสอน แบบ ไปตามลําดับ นี้ หมายถึง วิธีการสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้สอนกับ

ผู้ฟัง ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนโดยใช้หลักอนุบุพพิกถา คือ “การกล่าวสอนไปตามลําดับ” ด้วยขั้นตอนเช่น 
ขั้นตอนที่ ๑ สอนด้วยการกล่าวถึงเรื่องของทาน (การให้, การเสียสละแบ่งปัน,) ขั้นตอนท่ี ๒ สอนด้วย
การกล่าวถึงเรื่องของศีล (การรักษาศีล), ขั้นตอนท่ี ๓ สอนด้วยการกล่าวถึงเร่ืองของสวรรค์, ขั้นตอนท่ี 
๔ สอนด้วยการกล่าวถึงเรื่องโทษของกามคุณ ๕, ขั้นตอนท่ี ๕ สอนด้วยการกล่าวถึงเรื่องของอานิสงส์
ของการออกจากกามคุณ ๕, เป็นต้น ซ่ึงพระพุทธเจ้าทรงสอนเนื้อเรื่องท่ีค่อยลุ่มลึกยากลงไปตามลําดับ
ช้ัน และต่อเนื่องกันเป็นสายลงไป อย่างท่ีเรียกว่า สอนเป็นอนุบุพพิกถา ตัวอย่างก็คือ อนุบุพพิกถา, 
ไตรสิกขา, และ พุทธโอวาท ๓ เป็นต้น๒๙๐ 

สรุปได้ว่า วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า แบบ ไปตามลําดับ ก็คือ การสอนตามขั้นตอน
ความลุ่มลึกลงไปตามลําดับ เพ่ือให้ผู้ฟังได้รู้หลักการชําระจิตใจให้สูงขึ้นไปเร่ือยๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
วิธีการสอนดังน้ี มีตัวอย่างการสอนอยู่ในปัพพัชชากถา๒๙๑ ท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนแก่ยสกุลบุตรโดย
การกล่าวไปตามลําดับแห่ง   อนุปุพพิกถา ๕ ประการ       

(๓)  แบบ  ให้ผู้เรียนได้รู้ยิ่งเห็นจริงในส่ิงท่ีควรรู้ควรเห็น 
วิธีการสอน แบบ ให้ผู้เรียนได้รู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งท่ีควรรู้ควรเห็น น้ี หมายถึง วิธีการ

สอนที่พระพุทธเจ้าทรงใช้กับผู้ฟังโดยการใช้สื่อ คือ “ใบไม้” น่ันเอง ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน เช่น ทรง
หยิบเอาใบไม้มากํามือหนึ่ง แล้วโชว์ให้กับผู้ฟังได้ดูได้เห็น ต่อจากนั้น ก็ตรัสถามกับผู้ฟังว่า “เห็นใบไม้
ในมือของเราไหม” เม่ือผู้ฟังได้เห็น และทูลตอบแล้ว พระพุทธองค์ก็ตรัสเล่าให้ผู้ฟังได้เห็นถึงสิ่งที่ควรรู้
ควรเห็นว่า “สิ่งที่เราได้รู้แล้ว แต่มิได้บอกก็มีมากเหมือนกัน เพราะเหตุไร เราจึงมิได้บอก ก็เพราะสิ่ง
เหล่าน้ัน ไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพ่ือตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน 
เพราะเหตุนั้น เราจึงมิได้บอก” เป็นต้น ซ่ึงทรงสอนเท่าท่ีจําเป็น พอดีสําหรับให้เกิดความเข้าใจ ให้การ
เรียนรู้ได้ผล ไม่ใช่สอนเท่าท่ีตนรู้ หรือสอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มาก เหมือนอย่างท่ีพระพุทธเจ้า
สอนเรื่องใบประดู่ลายกับภิกษุด้วยการตรัสถามว่า “ใบประดู่ลายใน  พระหัตถ์กับในป่า อันไหนจะ
                                                            

๒๘๘ อ้างแล้ว,พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๔๐. 
๒๘๙ อภิ. วิ.(ไทย) ๓๕/๑๘๙/๑๖๓.  
๒๙๐ อ้างแล้ว,พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๔๐. 
๒๙๑วิ.มหา.(ไทย) ๔/๒๖/๓๒. 



๑๖๗ 
 

มากกว่ากัน” ภิกษุพากันกราบทูลว่า “ในป่ามากกว่า” จากน้ัน จึงตรัสว่า “สิ่งท่ีพระองค์ตรัสรู้แต่มิได้
ทรงสอน เหมือนใบประดู่ลายในป่า ส่วนท่ีนํามาสอนเหมือนใบประดู่ลายในพระหัตถ์” และ ตรัสด้วย
เหตุผลในการท่ีมิได้สอนท้ังหมดท่ีตรัสรู้ว่า “เพราะสิ่งเหล่าน้ัน      ไม่ช่วยให้เกิดความรู้ถูกต้องท่ีจะ
นําไปสู่จุดหมาย คือ นิพพานได้” ๒๙๒  

สรุปได้ว่า วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า แบบ ให้ผู้เรียนได้รู้ย่ิงเห็นจริงในสิ่งท่ีควรรู้ควร
เห็น ก็คือ พระพุทธเจ้าทรงเน้นหลักการท่ีผู้ฟังควรจะได้รู้เห็นท่ีสิ่งเป็นจุดหมายไปสู่พระนิพพาน ดังมี
ตัวอย่างการสอนในสีสปาสูตร๒๙๓    เป็นต้น ท่ีพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องใบประดู่ลายกับภิกษุ
ท้ังหลาย 

(๔) แบบ  ตรงตามหลักความจริง 
วิธีการสอน แบบ ตรงตามหลักความจริง น้ี หมายถึง วิธีการสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรง

ใช้กับผู้ฟัง เพ่ือให้มองเห็นความจริงของหลักไตรลักษณ์ ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน เช่น ขั้นตอนท่ี ๑ ทรงยก
เอารูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ เป็นต้นขึ้นมาเป็นประเด็นให้ผู้ฟังได้เห็น, ขั้นตอนท่ี ๒ ทรง
โยนคําถามไปว่า “ผู้ฟังเข้าใจในเร่ืองของรูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ” นี้ เป็นอย่างไร ให้
ผู้ฟังได้ตอบ เพ่ือเป็นการทดสอบความเข้าใจของผู้ฟังว่ามีความเข้าใจตรงตามหลักความจริงหรือเปล่า, 
ขั้นตอนที่ ๓ พอรู้คําตอบของผู้ฟังแล้ว ไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ตาม พระพุทธองค์ก็จะช้ีแจงให้ผู้ฟังเกิด
ความเห็นตรงตามหลักความจริงนั่นแล โดยไม่ให้วกไปวกมาออกนอกเรื่องท่ีสอน๒๙๔” หรือเป็นการ
สอนสอนตรงตามเนื้อหา เนื้อหาว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้น   ไม่วกวนไม่นอกเรื่องโดยไม่เกี่ยวกับเน้ือหา๒๙๕ 

สรุปได้ว่า วิธีการสอน แบบ ตรงตามหลักความจริง นี้ ก็คือ การสอนให้อยู่ในหลัก
ของเนื้อหาของความจริง หรือ ประเด็นท่ียกมาสอน ไม่สอนให้คลาดเคล่ือนจากความจริง ต้อง
ใคร่ครวญให้ดี ตัวเน้ือหาว่าอย่างไร ก็ว่าไปตามเน้ือหาตามหลักความจริงของเรื่องเน้ือหาที่เปิดประเด็น
มาน้ัน ดังมีตัวอย่างในหลักไตรลักษณ์๒๙๖     

(๕)  แบบ  มีเหตุมีผลสามารถเห็นจริงได้ 
วิ ธีการสอน แบบ มี เหตุมีผลสามารถเห็นจริงได้ น้ี หมายถึง วิ ธีการสอนท่ี

พระพุทธเจ้าทรงใช้แสดงหรือสอนให้ผู้ฟังได้มองเห็นวิธีการจํากัดความง่วง ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน เช่น 
ขั้นตอนท่ี ๑ อย่านึกถึงความง่วงที่ตนเคยนึกถึง, ขั้นตอนที่ ๒ ให้พิจารณาธรรมะตามที่ตนได้ฟังได้เรียน
มา, ขั้นตอนท่ี ๓ ให้สาธยายธรรมะตามท่ีตนได้ฟังได้เรียนมาโดยพิสดาร, ขั้นตอนท่ี ๔ ให้ดึงหูท้ัง ๒ 
ข้าง แล้วบีบนวดตัว, ขั้นตอนที่ ๕ ยืนขึ้น ใช้น้ําล้างหน้า แล้วมองดูรอบทิศทาง, ขั้นตอนที่ ๖ ให้นึกถึง
ว่ากลางวัน และกลางคืนเป็นอย่างไร กลางวัน และกลางคืนก็เป็นอย่างนั้น, ขั้นตอนท่ี ๗ พึงเดินกลับไป
กลับมา, ขั้นตอนท่ี ๘ ถ้าผู้ฟังได้ปฏิบัติตามทั้ง ๗ โดยลําดับข้อต้นดังกล่าวมาแล้ว ยังไม่สามารถจํากัด
ความง่วงได้ เพราะถูกความง่วงเข้าครอบงําอย่างหนัก ก็ให้ผู้ฟังนอนลงด้วยอาการตะแคงข้างขวา ซ้อน
เท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ กําหนดใจไว้ว่าจะต่ืนนอนตามที่กําหนดไว้ ดังนี้เป็นต้น  

                                                            
๒๙๒ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๔๐. 
๒๙๓สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓.  
๒๙๔อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๔๑. 
๒๙๕อ้างแล้ว, เสถียรพงษ์  วรรณปก, พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก, หน้า ๓๖.  
๒๙๖ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๕๘/๓๙๔-๓๙๖.  



๑๖๘ 
 

สรุปได้ว่า วิธีการสอน แบบ มีเหตุมีผลสามารถเห็นจริงได้ นี้ ก็คือ เป็นวิธีการสอนที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยอาศัยหลักการ คือ การสอนที่ประกอบไปด้วยหลักของเหตุและผล ท่ีจะทําให้
ผู้ฟังสามารถใคร่ครวญพิจารณาตามเห็นจริงได้ 

(๖)  แบบ  รับรองผล 
วิธีการสอน แบบ รับรองผล นี้ หมายถึง วิธีการสอนที่พระพุทธเจ้าทรงใช้แสดงหรือ

สอนให้ผู้ฟังได้เกิดความม่ันใจในผลของการปฏิบัติ ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน ๔ ขั้นตอน ดังน้ี คือ ขั้นตอนท่ี 
๑ ทรงให้ผู้ฟังพิจารณาเห็นกายในกาย แบ่งออกเป็น ๖ ส่วนในการกําหนดรู้, ขั้นตอนท่ี ๒ ทรงให้ผู้ฟัง
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา แบ่งออกเป็น ๙ ส่วนในการกําหนดรู้, ขั้นตอนที่ ๓ ทรงให้ผู้ฟังพิจารณา
เห็นจิตในจิต แบ่งออกเป็น ๑๖ ส่วนในการกําหนดรู้, ขั้นตอนท่ี ๔ ทรงให้ผู้ฟังพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรม แบ่งออกเป็น ๕ ส่วนในการกําหนดรู้รู้ตาม, ขั้นตอนที่ ๕ ทรงแสดงรับรองผลอานิสงส์ของการ
เจริญสติปัฏฐาน ๔ ว่า ผู้ใดท่ีปฏิบัติตามด้วยการกําหนดท้ังขั้นตอน ๔ ข้างต้นแล้ว จะทําให้ผู้น้ันได้
บรรลุธรรม คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือ อนาคามิผล เป็นต้น อย่างช้า คือ ภายใน ๗ ปี หรือ อย่าง
เร็วสุด คือ ภายใน ๗ วัน ดังน้ีเป็นต้น ซ่ึง เป็นวิธีการสอนที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอนเรื่องการเจริญมหา
สติปัฏฐาน ๔ โดยมีขั้นตอนการสอน เช่น (๑) การพิจารณาเห็นกายในกาย       มีขั้นตอนการพิจารณา
ถึง ๖ ขั้นตอน (๒) การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีขั้นตอนการพิจารณาถึง ๙ ขั้นตอน (๓) การ
พิจารณาเห็นจิตในจิต มีขั้นตอนการพิจารณาถึง ๑๖ ขั้นตอน (๔)           การพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรม มีขั้นตอนการพิจารณาถึง ๕ ขั้นตอน เสร็จแล้ว ก็ทรงตรัสแสดงรับรองผลอานิสงส์แห่งการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนทั้ง ๔ อย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ ๒๙๗   

สรุปได้ว่า วิธีการสอน แบบ รับรองผล น้ี ก็คือ วิธีการสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึง
การรับรองผลในการปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ ให้กับผู้ฟังหรือผู้ลงมือปฏิบัติอยู่ได้เกิดความ
ม่ันใจมีกําลังใจในการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง  

(๗) แบบ  ปัญหาพยากรณ์   
วิธีการสอน แบบ ปัญหาพยากรณ์ น้ี หมายถึง วิธีการสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

หรือสอนให้ผู้ฟังได้รู้หลักของการพยากรณ์ปัญหาต่างๆ ซ่ึงมีขั้นตอนการพยากรณ์ปัญหา ๗ ขั้นตอน 
ดังนี้ คือ ขั้นตอนท่ี ๑ ถ้าแม้เรื่องอดีต เป็นเรื่องจริง แท้ ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ ในเรื่องน้ัน 
พระพุทธเจ้าก็รู้จักกาลท่ีจะพยากรณ์ปัญหานั้น, ขั้นตอนท่ี ๒ ถ้าแม้เรื่องอนาคต เป็นเรื่องไม่จริง ไม่แท้ 
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ พระพุทธเจ้าก็ไม่พยากรณ์เรื่องอนาคตนั้น, ขั้นตอนท่ี ๓ ถ้าแม้เรื่องอนาคต
เป็นเรื่องจริง แท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เร่ืองอนาคตนั้น, ขั้นตอนท่ี ๔ ถ้า
แม้เรื่องอนาคต เป็นเรื่องจริง แท้ ท้ังประกอบด้วยประโยชน์ ในเร่ืองนั้นพระพุทธเจ้าก็รู้จักกาลท่ีจะ
พยากรณ์ปัญหาน้ัน, ขั้นตอนท่ี ๕ ถ้าแม้เรื่องปัจจุบัน เป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 
พระพุทธเจ้าก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันน้ัน, ขั้นตอนท่ี ๖ ถ้าแม้เรื่องปัจจุบัน เป็นเรื่องจริง แท้ แต่ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ พระพุทธเจ้าก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันนั้น, ขั้นตอนท่ี ๗ ถ้าแม้เรื่องปัจจุบัน 
เป็นเรื่องจริง แท้ ท้ังประกอบด้วยประโยชน์ ในเรื่องน้ันพระพุทธเจ้าก็รู้จักกาลท่ีจะพยากรณ์ปัญหาน้ัน, 
เป็นต้น  
                                                            

 ๒๙๗ สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๖ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหามกุฎกราชวิทยาลัย), ๒๕๓๙ , หน้า ๓๓๖-๓๓๗.  



๑๖๙ 
 

 สรุปได้ว่า วิธีการสอน แบบ รับรองผล น้ี ก็คือ วิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้ฟังได้รู้ว่าพระ
พุทธองค์เองทรงมีหลักการพยากรณ์ปัญหาอยู่ถึง ๗ ขั้นตอนในการที่จะพยากรณ์ปัญหาน้ันๆ ให้แก่ผู้มา
ถามพระพุทธองค์ ในการจะพยากรณ์ปัญหานั้น พระพุทธองค์ทรงคํานึงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าท่ี
จะตอบตรงๆ ดังมีตัวอย่างการสอนแบบ ปญัหาพยากรณ์ น้ี ในปาสาทิสูตร๒๙๘ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัส
สอนกับนายจุนทะว่า “เพราะตถาคตเป็นกาลวาที ภูตวาที อัตถวาที ธัมมวาที วินยวาที ในธรรมท้ังที่
เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน” เป็นต้น 

 (๘)  แบบ การพูดให้เหมาะสมกับกาลเวลา 
วิธีการสอน แบบ การพูดให้เหมาะสมกับกาลเวลา นี้ หมายถึง วิธีการสอนที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือสอนให้ผู้ฟังได้รู้หลักของการพูด ซ่ึงขั้นตอนการการพูดให้เหมาะสมกับ
กาลเวลามีอยู่ ๖ ขั้นตอน ดังน้ี คือ ขั้นตอนที่ ๑ พระพุทธเจ้า ทรงรู้วาจาท่ีไม่จริง ไม่แท้ ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์และวาจาน้ันไม่เป็นที่รักไม่เป็นท่ีชอบใจของคนอื่น พระพุทธเจ้าไม่กล่าววาจา
นั้น, ขั้นตอนท่ี ๒ พระพุทธเจ้า ทรงรู้วาจาที่จริง ท่ีแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจาน้ันไม่
เป็นท่ีรัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอ่ืน พระพุทธเจ้าไม่กล่าววาจานั้น, ขั้นตอนท่ี ๓ พระพุทธเจ้า รู้วาจาท่ี
จริง ที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจาน้ัน ไม่เป็นท่ีรัก ไม่เป็นท่ีชอบใจของคนอ่ืน ในข้อนั้น 
พระพุทธเจ้ารู้กาลที่จะกล่าววาจานั้น, ขั้นตอนท่ี ๔ พระพุทธเจ้า ทรงรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจาน้ันเป็นที่รักเป็นท่ีชอบใจของคนอ่ืน พระพุทธเจ้าไม่กล่าววาจานั้น, 
ขั้นตอนท่ี ๕ พระพุทธเจ้า ทรงรู้วาจาท่ีจริง ท่ีแท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจาน้ันเป็นท่ีรักเป็นท่ี
ชอบใจของคนอ่ืน พระพุทธเจ้าไม่กล่าววาจาน้ัน, ขั้นตอนที่ ๖ พระพุทธเจ้ารู้วาจาที่จริง ที่แท้ ท่ี
ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจาน้ันเป็นที่รักเป็นท่ีชอบใจของคนอ่ืน ในข้อนั้น พระพุทธเจ้า ทรงรู้
กาลท่ีจะกล่าววาจาน้ัน, เป็นต้น” ซ่ึงเป็นการสอนสิ่งท่ีมีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรู้ เป็นประโยชน์
แก่ตัวเขาเอง พระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาหวังประโยชน์แก่สัตว์ท้ังหลาย จึงทรงตรัสสอนวิธีพูดให้
เหมาะสมกับกาลเวลาถึง ๖ ประการ๒๙๙ หรือเป็นสิ่งท่ีนํามาสอนน้ันจะต้องมีความหมายแท้จริง หรือมี
ประโยชน์แท้จริง และต้องเหมาะสมแก่กาลเวลาด้วย๓๐๐ 

 สรุปได้ว่า วิธีการสอน แบบ การพูดให้เหมาะสมกับกาลเวลา น้ี ก็คือ การสอนการ
พูดถึงสิ่งแท้จริงและเป็นประโยชน์ ดังมีตัวอย่างการสอนในอภยราชกุมารสูตร๓๐๑ ว่าด้วยเกณฑ์ในการ
ตรัสวาจาของพระพุทธเจ้า เป็นต้น 

 (๙) แบบ  คํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 วิธีการสอน แบบ คํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล นี้ หมายถึง วิธีการสอนที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือสอนให้ผู้ฟังได้รู้ถึงหลักความแตกต่างของแต่ละบุคคล ซ่ึงขั้นตอนการ
คาํนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลมีอยู่ ๖ ขั้นตอน ดังน้ี คือ ขั้นตอนท่ี ๑ ต้องคํานึงให้รู้ว่าบุคคลน้ี
มีราคจริต, ขั้นตอนท่ี ๒ ต้องคํานึงให้รู้ว่าบุคคลนี้มีโทสจริต, ขั้นตอนท่ี ๓ ต้องคํานึงให้รู้ว่าบุคคลน้ีมี
โมหจริต, ขั้นตอนท่ี ๓ ต้องคํานึงให้รู้ว่าบุคคลน้ีมีวิตกจริต, ขั้นตอนที่ ๔ ต้องคํานึงให้รู้ว่าบุคคลนี้มี
                                                            

๒๙๘ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๗,๑๘๘/๑๔๕,๑๔๖.  
๒๙๙ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๔๑. 
๓๐๐ อ้างแล้ว, เสถียรพงษ์  วรรณปก, พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก, หน้า ๓๘.  
๓๐๑ ที.ม.(ไทย)๑๓/๘๖/๘๘.  



๑๗๐ 
 

สัทธาจริต, ขั้นตอนท่ี ๖ ต้องคํานึงให้รู้ว่าบุคคลน้ีมีญาณจริต, ดังน้ีเป็นต้น เม่ือรู้แล้วจึงควรสอนให้
เหมาะสมตามจริตของบุคคลน้ันๆ” ซ่ึงเป็นการรู้ คํานึงถึง และสอนให้เหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น คํานึงถึงจริต ๖ อันได้แก่ ราคจริต, โทสจริต,    โมหจริต, ศรัทธาจริต, พุทธิจริต, 
และวิตกจริต เป็นต้นแล้ว ก็ทรงสอนตามจริตของบุคคลนั้นๆ๓๐๒  โดยพระพุทธองค์จะทรงสอนใคร 
ทรงดูบุคคลผู้รับการสอนหรือผู้เรียนก่อนว่าบุคคลนั้นๆ เป็นคนประเภทใด มีพ้ืนความรู้ ความเข้าใจ 
หรือความพร้อมแค่ไหน และควรจะสอนอะไรแค่ไหน ครั้นรู้แล้ว จึงทําการสอน ๓๐๓ 

 สรุปได้ว่า วิธีการสอน แบบ คํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล น้ี ก็คือ วิธีการ
สอนที่พระพุทธเจ้าทรงคํานึงก่อนแล้วจึงทรงสอนให้เหมาะสมตามความแตกต่างของบุคคล  

 (๑๐)  แบบ  ปรับการสอนให้เหมาะสมกับบุคคล 
 วิธีการสอน แบบ ปรับการสอนให้เหมาะสมกับบุคคล น้ี หมายถึง วิธีการสอนท่ี

พระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือสอนให้ผู้ฟังได้รู้ถึงวิธีการปรับการสอนให้เหมาะสมกับบุคคล ซ่ึงผู้วิจัยจะ
ช้ีให้เห็นเป็นเพียงตัวอย่างย่อยๆ ๕ หลักการ ดังนี้ คือ หลักการท่ี ๑ ปรับการสอนให้เข้ากับนิสัยของแต่
ละบุคคล,หลักการที่ ๒ ปรับการสอนด้วยการสนทนา,หลักการท่ี ๓ ปรับการสอนด้วยการบรรยาย,
หลักการท่ี ๔ ปรับการสอนด้วยตอบปัญหา,หลักการท่ี ๕ ปรับการสอนด้วยวางกฎข้อบังคับ, ดังนี้เป็น
ต้น โดยพระพุทธเจ้าทรงมีวิธีปรับการสอนให้เหมาะสมกับบุคคล แม้ว่าจะสอนเร่ืองเดียวกันก็จริง แต่
ใช้สอนต่างวิธี และจะต่างกันท่ีความชอบพอของแต่ละบุคคล และวิธีการสอนแบบน้ีก็มีลักษณะท่ีคล้าย
กับวิธีการสอนแบบที่พระพุทธองค์ทรงสอนเร่ืองการคํานึงถึงความแตกต่างของบุคคลนั่นเอง ๓๐๔ดัง
ตัวอย่างกรณีทรงปรับการสอนตามจริตของบุคคล มีตัวอย่างอยู่ในตุวฏกสุตตนิทเทส๓๐๕ กรณีท่ีทรง
ปรับการสอนด้วยการบรรยายแก่ปัญจวัคคีท้ัง ๕ ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร๓๐๖ กรณีท่ีทรงปรับการสอน
ด้วยการสนทนาแก่เทวดาผู้มาฟังมงคล ๓๘ ประการ ในมงคลสูตร๓๐๗ หรือกรณีท่ีทรงปรับการสอน
ด้วยตอบปัญหาแก่ภิกษุทั้งหลายในปัญหพยากรณสูตร๓๐๘ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า วิธีการสอน แบบ ปรับการสอนให้เหมาะสมกับบุคคล น้ี ก็คือ วิธีการท่ี
พระพุทธเจ้าทรงปรับการสอนให้เกิดความเหมาะสมกับอุปนิสัยของผู้ฟังน่ันเอง ซ่ึงท้ัง ๖ หลักการ
ดังกล่าวข้างต้นน้ัน มีตัวอย่างวิธีการปรับการสอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ เช่น  

 (๑๑) แบบ  คํานึงถึงความพร้อมของผู้เรียน 
 วิธีการสอน แบบ คํานึงถึงความพร้อมของผู้ เรียน น้ี หมายถึง วิธีการสอนที่

พระพุทธเจ้าทรงใช้หลักการ กล่าวคือ การพิจารณาคํานึงถึงความพร้อมของผู้เรียน ซ่ึงมีขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ ๑ ทรงพิจารณาดูความพร้อมของผู้เรียน, ขั้นตอนท่ี ๒ ทรงกําหนดดูสภาวะจิตใจของผู้เรียน
ว่ามีกําลังอินทรีย์มากน้อยแค่ไหนหรือถูกกิเลสครอบงําอยู่หรือเปล่า, ขั้นตอนท่ี ๓ เม่ือรู้สภาวะจิตใจ

                                                            
๓๐๒ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๔๒. 
๓๐๓ อ้างแล้ว, เสถียรพงษ์  วรรณปก, พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก, หน้า ๓๘.  
๓๐๔ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๔๒. 
๓๐๕ ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๒๙-๔๓๐.  
๓๐๖ วิ.มหา.(ไทย) ๔/๑๓/๒๐-๒๑.   
๓๐๗ ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๒๖๑-๒๗๒/๕๖๑-๕๖๓.  
๓๐๘ องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๒/๗๐. 



๑๗๑ 
 

ของผู้เรียนแล้วว่ามีความต้ังใจพอดี เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม พระพุทธองค์ก็จะให้กรรมฐานแก่ผู้เรียน
, ขั้นตอนที่ ๔ เม่ือรู้สภาวะจิตใจของผู้เรียนว่า มีความต้ังใจมากจนเกินไปหรือจนเกินความพอดี      
พระพุทธองค์ก็จะทรงทัดทานด้วยการให้รอก่อนหรือทรงยับย้ังไว้ก่อน ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงคํานึงถึง
ความพร้อม ความสุกงอม ความแก่รอบแห่งอินทรีย์หรือญาณ ท่ีบาลีเรียกว่า “ปริปากะ” ของผู้เรียน
แต่ละบุคคลเป็นรายๆไปว่าในแต่ละคราวหรือเม่ือถึงเวลานั้นๆ เขาควรจะได้เรียนอะไรและเรียนได้แค่
ไหนเพียงไร หรือว่าสิ่งท่ีต้องการให้เขารู้น้ัน ควรให้เขาเรียนได้หรือยัง๓๐๙เพราะบางทีบางคนมีพ้ืน
ความรู้พอจะเข้าใจได้ แต่ยังไม่ถึงเวลาหรือยังไม่มีความพร้อม ก็ไม่สามารถรู้ได้๓๑๐ 

 สรุปได้ว่า วิธีการสอน แบบ คํานึงถึงความพร้อมของผู้เรียน น้ี ก็คือ วิธีการสอนท่ี
พระพุทธเจ้าทรงเน้นถึงความพร้อมทางอินทรีย์ของผู้เรียนเป็นหลัก ถึงแม้ว่าบางโอกาสผู้เรียนมีความ
เพียรความต้ังใจอยากจะปฏิบัติก็จริง แต่ถ้าพระพุทธองค์ทรงเลง็เห็นว่าผู้เรียนถูกกิเลส (ความต้ังใจมาก
จนเกินไป) เข้าครอบงําอยู่ก็จะทรงใช้วิธีการยับย้ังให้รอก่อน 

 (๑๒)  แบบ  ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมด้วย 
วิธีการสอน แบบ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมด้วย น้ี หมายถึง วิธีการสอนโดยการเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมด้วยในการถามตอบปัญหาน้ัน เป็นสิ่งจําเป็นอย่างมาก เพราะการเรียน
การสอนท่ีดีน้ันต้องประกอบไปด้วยทั้ง ๒ ฝ่าย กล่าวคือ ท้ังผู้สอนและผู้เรียน ต้องมีส่วนร่วมคิดร่วม
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยกัน การเรียนการสอนนั้น จึงจะมีความสมบูรณ์แบบ และจะเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและผู้อ่ืน ท้ังยังเป็นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้ไปในตัว  โดยหลักการสอน
แบบน้ีพระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นประจํา เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของตนออกมา เป็น
การช้ีข้อคิดให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด และให้ผู้เรียนได้เป็นผู้วินิจฉัย พระพุทธองค์ทรงเป็น
ผู้สอนโดยเพียงนําช้ีช่องทางเข้าสู่ความรู้ในการแสวงหาความจริงแก่ผู้เรียน๓๑๑หรือ การให้ผู้ฟังมีส่วน
ร่วมด้วยนี้ ดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้บ่อย และเป็นวิธีการสอนที่ได้ผลด้วย ผู้ฟังหรือ
ผู้เรียนบางคน พอได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนก็เกิดความภูมิใจ ม่ันใจ และพร้อมท่ีจะรับฟัง
ด้วยความสนใจ เม่ือมีความสนใจเต็มท่ี ไม่ว่าจะสอนอะไร เขาก็รับรู้ได้ง่าย ดังพุทธพจน์ว่า สุสฺสูสํ ลภเต 
ปญฺญํ ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานั้นแล๓๑๒ 

สรุปได้ว่า วิธีการสอน แบบ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมด้วย น้ี ก็คือ วิธีการสอนท่ี
พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้ผู้ฟังหรือผู้เรียนได้มีส่วนในการร่วมแสดงความคิดเห็นออก เพ่ือเป็นการ
ช่วยผู้ฟังหรือผู้เรียนตรวจสอบพ้ืนฐานความเข้าใจของตนเอง ดังมีตัวอย่างการสอนให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมด้วย 

(๑๓) แบบ  ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
วิธีการสอน แบบ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง น้ี หมายถึง วิธีการสอนท่ี

พระพุทธเจ้าทรงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีกําลังศึกษาอยู่ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่า ครั้งแรกของสิ่งท่ีทําการศึกษานั้นอยู่ในรูปแบบใด ขณะลงมือทําอยู่         มี
                                                            

๓๐๙ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๔๔. 
๓๑๐ อ้างแล้ว, เสถียรพงษ์  วรรณปก. พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก, หน้า ๔๐.  
๓๑๑ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๔๖-๔๗. 
๓๑๒ อ้างแล้ว, เสถียรพงษ์  วรรณปก, พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก, หน้า ๔๒.  



๑๗๒ 
 

อะไรที่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไป ครั้นทําการศึกษาไปเรื่อยๆ จนจบตามกระบวนการ สิ่งท่ีปรากฏอยู่ใน
ขณะน้ันเป็นเช่นไร ซ่ึงวิธีน้ี จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีการทําศึกษาได้ง่ายขึ้น และจดจําไป
ได้นาน ท้ังจะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับตัวเขาเอง ซ่ึงการทําเช่นน้ีจะช่วยให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจชัดเจน แม่นยําและได้ผลจริง เช่น ทรงสอนพระจูฬปันถกผู้โง่เขลาด้วยการให้นําผ้าขาวไปลูบคลํา 
เป็นต้น๓๑๓ หรือเพ่ือให้เกิดการลงมือทําไปด้วยจึงจะก่อให้เห็นผลอย่างชัดเจน๓๑๔ 

สรุปได้ว่า วิธีการสอน แบบ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง น้ี ก็คือ เป็นวิธีการ
สอนที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาที่สุดที่จะให้เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้เรียนรู้กัน หลังจากท่ีทุกคนได้
ฟังการบรรยายถึงหลักธรรมข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ควรจะนําเอาหลักธรรมเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติให้
เห็นจริงกับตาด้วยตนเอง 

 (๑๔) แบบ  สากัจฉา หรือ สนทนา 
 วิธีการสอน แบบ สากัจฉา หรือ สนทนา นี้ เป็นวิธีการสอนที่พระพุทธเจ้าทรงใช้การ

สนทนาปราศรัยอยู่เป็นประจํากับพุทธบริษัทท้ัง ๔ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม การสนทนาปราศรัย
ของพระพุทธองค์นั้น บางทีก็ใช้กับคนจํานวนมาก หรือบางทีก็ใช้เป็นรายบุคคล ตามแต่สถานการณ์ใน
ช่วงเวลาน้ัน ประเด็นหลักของการสนทนาน้ี นั่นก็คือ (๑) เพ่ือเป็นการทักทายปราศรัยซ่ึงกันและกัน, 
(๒) เพ่ือเป็นการหย่ังถึงสภาพของผู้ฟังว่ามีความเข้าใจในหลักธรรมมากน้อยแค่ไหน, (๓) เพ่ือเป็นการ
เปิดประเด็นเข้าสู่เนื้อหาของธรรมะ (๔) เพ่ือเป็นการสํารวจบุคคลผู้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ว่ามีความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือเปล่า, (๕) เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ต่อกันและกัน,ซ่ึง เป็น
วิธีท่ีทรงใช้บ่อย ไม่น้อยกว่าวิธีใดๆ โดยเฉพาะในเม่ือมีผู้มาเข้าเฝ้าหรือทรงพบนั้น ยังไม่ได้เลื่อมใส
ศรัทธาในพระศาสนา ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจหลักธรรม ในการสนทนาน้ัน พระพุทธเจ้ามักจะทรงเป็นฝ่ายถาม
ก่อน เพ่ือนําคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุด๓๑๕โดยการสนทนานั้น
ย่อมทําให้คู่สนทนาสรุปได้เอง ๓๑๖ 

สรุปได้ว่า วิธีการสอน แบบ บรรยาย นี้ ก็คือ วิธีการสอนที่พระพุทธเจ้าทรงใช้บ่อย
ท่ีสุดในการอบรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ท้ังหลาย และเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนะของกันและกัน เม่ือ
มีผู้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ หากยังไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย หรือยังไม่รู้ไม่เข้าใจถึงหลักพระ
ธรรมวินัยของพระพุทธองค์ ในการสนทนาน้ัน พระพุทธองค์ก็จะเป็นฝ่ายเร่ิมถามก่อน เพ่ือนําคู่สนทนา
เข้าสู่หลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ มาแล้ว 

(๑๕)  แบบ  บรรยาย 
วิธีการสอน แบบ บรรยาย นี้ ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้อยู่เป็นประจําทุก

วัน ในการบรรยายธรรมะให้กับพุทธบริษัททั้งหลาย เพราะเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ฟังจํานวนมากได้
เรียนรู้เน้ือหาสาระหรือข้อมูลความรู้ได้ในเวลาเดียวกัน ดังมีตัวอย่างในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร๓๑๗ เป็น
ต้น ท่ีพระพุทธองค์ทรงบรรยายเร่ืองถึงส่วนท่ีสุด ๒ อย่าง ท่ีบรรพชิตไม่ควรเสพ และต่อด้วยการ

                                                            
๓๑๓ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๔๖. 
๓๑๔ อ้างแล้ว, เสถียรพงษ์  วรรณปก, พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก, หน้า ๔๒.  
๓๑๕ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๕๔. 
๓๑๖ อ้างแล้ว, เสถียรพงษ์  วรรณปก. พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก, หน้า ๕๕. 
๓๑๗ วิ.มหา.(ไทย)๔/๑๓-๑๖/๒๐-๒๕. 



๑๗๓ 
 

บรรยายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ อันจะนําพาผู้ปฏิบัติตามหลักอริยมรรค ๘ ไปสู่ความหลุดพ้น
จากความทุกข์ท้ังปวงให้แก่เหล่าปัญจวัคคีย์ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้บรรยายในสถานที่
ประชุมใหญ่ในการแสดงธรรมประจําวัน ซ่ึงมีพระสงฆ์และประชาชนเป็นจํานวนมาก และผู้ฟังส่วนมาก
ก็เป็นผู้มีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจและเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยอยู่แล้ว แต่มาฟังเพ่ือหาความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมเติมให้กับตนเอง และหาความสงบสุขทางจิตใจ๓๑๘โดยการสอนแบบน้ี ส่วนมากจะเป็น
โอกาสท่ีมีผู้ฟังมารวมกันมากๆ เพ่ือให้ผู้ฟังได้มีโอกาสเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจให้ย่ิงขึ้น๓๑๙ 

สรุปได้ว่า วิธีการสอน แบบ บรรยาย น้ี ก็คือ เป็นวิธีการสอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้
บรรยายธรรมะให้กับผู้ฟังจํานวนมาก เพ่ือให้ผู้ฟังได้รู้ถึงเนื้อหาสาระของแก่นธรรมที่ทรงนํามาแสดง 
และเพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของธรรมะท่ีเป็นเคร่ืองป้องกันผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่อบายภูมิ 
รวมถึงอานิสงส์ท่ีจะพึงได้รับจากการฟังการบรรยาย ก็แล วิธีการสอนโดยใช้การบรรยายน้ี เป็นวิธีการ
ท่ีมุ่งช่วยให้ผู้ฟังจํานวนมากได้เรียนรู้เน้ือหาสาระหรือข้อมูลองค์ความรู้จํานวนมากพร้อมๆ กันได้ใน
เวลาท่ีจํากัด  

(๑๖) แบบ  ตอบปัญหา 
วิธีการสอน แบบ ตอบปัญหา น้ี เป็นวิธีการสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้ตอบปัญหากับผู้

ท่ีมาเข้าเฝ้า ซ่ึงในการตอบปัญหาน้ัน พระพุทธองค์ก็จะมีหลักในการตอบปัญหาอยู่ถึง ๔ ขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนท่ี ๑ ทรงตอบปัญหาอย่างตรงไปตรงมา, ขั้นตอนที่ ๒ ก่อนจะตอบปัญหา พระพุทธองค์จะย้อน
ถามก่อน แล้วจึงตอบปัญหา, ขั้นตอนท่ี ๓ ทรงตอบปัญหาแบบแยกตอบ, ขั้นตอนท่ี ๔ ทรงงดตอบ
ปัญหา ซ่ึงในการตอบปัญหานั้น พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจาณาดูลักษณะของปัญหาและใช้วิธีตอบให้
เหมาะกัน๓๒๐ 

สรุปได้ว่า วิธีการสอน แบบ บรรยาย น้ี ก็คือ วิธีการสอนท่ีพระพุทธเจ้าเม่ือจะตอบ
ปัญหาให้แก่ผู้ใด ทรงพิจารณาถึงลักษณะของคําถามก่อนแล้ว จึงตรัสตอบ  

(๑๗)แบบ  วางกฎข้อบังคับ 
วิธีการสอน แบบ วางกฎข้อบังคับ น้ี เป็นวิธีการสอนที่พระพุทธเจ้าทรงใช้กับภิกษุ, 

ภิกษุณี, สามเณร, สามเณรี, เพ่ือมิให้ประพฤติตนนอกธรรมนอกวินัย และเพ่ือป้องกันความเสื่อมเสีย
หรือความเสียหายที่จะก่อให้เกิดแก่หมู่คณะ โดยการจัดวางระเบียบข้อวัตรปฏิบัติไว้โดยความเห็นชอบ
ของคณะสงฆ์ ซ่ึงกฎข้อบังคับน้ี เกิดขึ้นเม่ือมีภิกษุไปทําความผิดเข้าจนเกิดมีเรื่องผู้คนพูดกันไปทั่ว 
สร้างความเสียหายให้แก่หมู่คณะสงฆ์เป็นอย่างมาก พระพุทธองค์จึงตรัสให้ประชุมสงฆ์พิจารณาหา
มูลเหตุท่ีเกิดขึ้น ครั้นรับรู้รับทราบทั่วถึงกันแล้ว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทไว้เป็นวินัยสําหรับสงฆ์ต่อไป 

สรุปได้ว่า วิธีการสอน แบบ วางกฎข้อบังคับ น้ี ก็คือ วิธีการสอนที่พระพุทธเจ้าทรง
วางกฎข้อบังคับหรือเงื่อนไขไว้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกรอบของเงื่อนไขดังกล่าว  

(๑๘) แบบ  การยกชาดกมาประกอบการสอน 
วิธีการสอน แบบ การยกชาดกมาประกอบการสอน นี้ หมายถึง วิธีการสอนท่ี

พระพุทธเจ้าทรงหยิบยกชาดกเข้ามาเสริมเร่ืองท่ีสอนเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจย่ิงขึ้นแก่ผู้ฟัง การ
                                                            

๓๑๘ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๕๔. 
๓๑๙ อ้างแล้ว, เสถียรพงษ์  วรรณปก, พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก, หน้า ๕๗.  
๓๒๐ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๕๕.  



๑๗๔ 
 

นําเอาชาดกมาเข้าเป็นตัวประกอบการสอนนี้ จะทําให้ข้อมูลเน้ือหาหรือข้อความชัดกระจ่างข้ึน ท้ังเป็น
เครื่องช่วยให้ผู้ฟังสามารถนึกตามหรือมองเห็นภาพได้กว้างขึ้น ชาดกที่พระพุทธองค์ทรงนํามาแสดงนั้น 
บางทีก็เป็นเร่ืองอดีตที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์เอง หรือบางทีก็เป็นเรื่องของบุคคลทั่วไป ตามแต่
ความเหมาะสมของเรื่องที่ทรงแสดง  

จะพบว่า วิธีการสอน แบบ การยกชาดกมาประกอบการสอน นี้ ก็คือ เป็นวิธีการสอน
ท่ีพระพุทธเจ้าทรงนํามาเสริมคําบรรยายเพ่ือให้ผู้ฟังได้ทั้งความรู้ทั้งความบันเทิงใจรวมถึงได้เกิดความ
พากเพียรอุตสาหะไปในตัว และเม่ือทรงสอนเร่ืองใดเรื่องหนึ่งแล้วยังไม่กระจ่างเท่าไหร่ พระพุทธองค์ก็
นํามาชาดกมาแสดงเสริมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจย่ิงขึ้น  

(๑๙) แบบ  เปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา 
วิธีการสอน แบบ เปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา น้ี หมายถึง วิธีการสอนท่ีพระพุทธเจ้า

ทรงใช้สอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และช่วยให้เรื่องที่ค่อนข้างยาก ลึกซ้ึง เข้าใจได้ยาก       
มีความกระจ่างชัดขึ้นและเข้าใจงา่ย วิธีการสอนนี้ มีลักษณะเป็นการอธิบายเพ่ิมเติมด้วยการสอดแทรก
อุปมาเข้ามาเสริมเรื่องท่ีสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นเรื่องราวน้ันๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และวิธีการสอนด้วย
การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาน้ี สามารถใช้ได้ท้ังข้ออุปมาในด้านดีและด้านที่ไม่ดีเช่นกัน ซ่ึงคําอุปมา
ช่วยให้เรื่องท่ีลึกซ่ึงเข้าใจยาก ปรากฏความหมายเด่นชัดออกมา และเข้าใจง่ายข้ึน โดยเฉพาะมักใช้ใน
การอธิบายสิ่งท่ีนามธรรม เปรียบให้เห็นชัดด้วยสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม หรือแม้เปรียบเรื่องท่ีเป็นรูปธรรม
ด้วยข้ออุปมาแบบรูปธรรม ก็ช่วยให้เนื้อความหนักแน่นเข้า๓๒๑ 

จะเห็นว่า วิธีการสอน แบบ เปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา นี้ ก็คือ เป็นวิธีการสอนท่ี
พระพุทธเจ้าทรงเสริมด้วยการแทรกข้ออุปมาอุปมัย เพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย เพราะเรื่องบางเรื่องท่ีพระพุ
ทองค์ทรงสอนน้ัน บางเรื่องเป็นเรื่อง        ท่ีค่อนข้างสุขุมลุ่มลึกเข้าใจยากสําหรับผู้ฟังบางคน บาง
เรื่องเป็นเรื่องที่ทรงเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาอุปมัยให้เห็นฝ่ายข้างไม่ดี และฝ่ายข้างท่ีดี  

(๒๐)  แบบ  การทําเป็นตัวอย่าง 
วิธีการสอน แบบ การทําเป็นตัวอย่าง น้ี หมายถึง วิธีการสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้

พระองค์เองเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างในการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้นําไปทําเป็นตัวอย่างหรือ
แบบอย่างต่อไป เพราะขั้นตอนการสอนนี้ ต้องยกตัวเองขึ้นเป็นสื่อการสอนให้ผู้อ่ืนได้เห็นได้เข้าใจได้
เกิดความรู้สึกว่าเราคนน้ีก็สามารถทําตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการสอนคนอ่ืนก็ได้ ทั้งเป็นการสอนตน
และเป็นประสบการณ์ให้แก่ตัวเราเองและผู้อ่ืนที่มาพบเห็นอีกด้วย โดยการทําเป็นตัวอย่างนี้ เป็นวิธี
สอนท่ีดีท่ีสุดอย่างหน่ึง โดยเฉพาะในทางจริยธรรม ซ่ึงเป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอน เป็นทํานอง
การสาธิตให้ดู แต่ท่ีพระพุทธเจ้าทรงทํานั้น เป็นไปในลักษณะท่ีทรงเป็นผู้นําที่ดี การสอนโดยการทํา
เป็นตัวอย่างน้ี คือ พระจริยาวัตร อันดีงามของพระพุทธเจ้าท่ีทรงทําเป็นปกติอยู่แล้ว๓๒๒ 

จะเห็นว่า วิ ธีการสอน แบบ การทําเป็นตัวอย่าง น้ี ก็คือ เป็นวิธีการสอนที่
พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เข้าทํานองว่าทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 

๔.๔.๓ พุทธจิตวิทยากับการปกครอง 

                                                            
๓๒๑ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๕๙.  
๓๒๒ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๖๒.  



๑๗๕ 
 

 สําหรับหลักการใช้จิตวิทยาในการปกครองนั้นเป็นสิ่งจําเป็นท่ีบรรดาผู้ปกครองหรือผู้
ท่ีมีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องจะต้องรู้ ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาน้ันพระพุทธองค์ช้ีให้เห็นว่าการ
ปกครองน้ันก็คือรูปแบบของการใช้อํานาจหรืออํานาจน่ันเองที่จัดเป็นหลักการสําคัญของการปกครอง 
ซ่ึงเรียกว่า อธิปไตย ที่พระพุทธองค์ทรงจัดแบ่งรูปแบบการใช้อํานาจในทางการปกครองเป็น ๓ 
ประการ คือ  

(๑) “อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะศักด์ิศรี เกียรติภูมิของตน
เป็นใหญ่ กระทําการด้วยปรารภตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่เว้นช่ัวทําดี
ด้วยเคารพตน” ๓๒๓ 

(๒) “โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ หว่ันไหว
ไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระทําการด้วยปรารภจะเอาใจหมู่ชน หาความนิยมหรือหว่ันกลัว
เสียงกล่าวว่าเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่ เว้นช่ัวทําดี ด้วยเคารพเสียงหมู่ชน” ๓๒๔  

(๓) “ธรรมาธิปไตย  ถือธรรมเป็นใหญ่  คือ ถือหลักการความจริง ความถูกต้อง ความ
ดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ กระทําการด้วยปรารภสิ่งท่ีได้ศึกษา ตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็น  
ท่ีรับฟังอย่างกว้างขวางแจ้งชัด และพิจารณาอย่างดีที่สุด เต็มขีดแห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้ด้วยความ
บริสุทธ์ิใจว่า เป็นไปโดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงามเป็นประมาณอย่างสามัญ ได้แก่ ทําการด้วย
ความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา” ๓๒๕   

ซ่ึงการใช้อํานาจทางการปกครองท้ัง ๓ วิธีน้ันพระพุทธองค์เสนอว่าข้อที่ ๓ ถือว่าเป็น
การใช้อํานาจที่ถูกต้องและเป็นธรรม อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะทรงยืนยันว่าการใช้อํานาจข้อที่ ๓ เป็นการ
ใช้อํานาจที่ถูกต้อง แต่วิธีการปกครองหรือกระบวนการใช้อํานาจ พระพุทธองค์ก็ทรงเสนอว่าใน
หลักการใช้อํานาจจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสม และมีการใช้อํานาจปกครองให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์หรือ โดยหลักการของการปกครองน้ันจะต้องมีหลักจิตวิทยาท่ีสําคัญก็คือการใช้วิธีการ
ปกครองที่จะต้องให้เป็นไปตามความเหมาะสมหรือเราอาจจะเทียบได้กับการใช้พระเดชพระคุณใน
                                                            

๓๒๓ Phraphomkhunaphon (P. A. Payutto),A Constitution for living Buddhist principles 
for a fruitful and harmonious life, (Bangkok : Office of National Buddhism Press, ๑๙๙๗) p. ๒๘.  
“Attadhipateyya : supremacy oF oneself ; putting the prime importance on one’ s own self, 
position, reputation, or status ; acting in view of one’ s self and what relates to oneself ; on the 
wholesome side, it means abandoning evil actions and cultivating the good out of a sense of self 
-respect.”   

๓๒๔ “Lokadhipateyya ; supremacy of the world ; putting the prime importance on 
worldly values ; wavering in face of criticism and praise ; operating on the basis of what pleases 
the group, seeking popularity or fearing censure ; on the  wholesome side, it refers to avoiding evil 
actions and cultivating the good in deference to the opinions of the community.”    

๓๒๕ “Dhammadhipateyya : supremacy of Dhamma ; putting the prime importance on 
principles, truth, righteousness, virtue and reason ; operating on the basis of what has been 
learned and verified against the facts ; acting on views that have been extensively and clearly 
investigated and considered to the best of one’ s wisdom and integrity to be righteous and for 
the sake of goodness ; on a general level, it means acting out of respect for established principles, 
laws, rules and regulations.”  



๑๗๖ 
 

สมัยปัจจุบัน น่ันคือ ใครทําดีก็ควรได้รับการยกย่อง ใครทําผิดก็ควรได้รับการลงโทษ ดังพระบาลีท่ีว่า 
“นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ  ปคฺคณฺเห    ปคฺคหารหํ  ข่มคนท่ีควรข่ม ยกย่องคนท่ีควรยกย่อง” เราจะ
เข้าใจในระบบการให้รางวัลและการลงโทษได้จากเรื่องที่ผู้วิจัยขอยกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบการปกครองของผู้นําด้านการปกครองของพระพุทธเจ้าในเกสิสูตร ๓๒๖ 

วันหน่ึง สารถีผู้ฝึกม้าช่ือนายเกสีเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่า พระพุทธเจ้า
ทรงมีวิธีฝึกคนอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงย้อนถามว่า นายเกสีมีวิธีฝึกม้าอย่างไร นายเกสีกราบทูลว่า 
เขาใช้ ๓ วิธีคือ วิธีนุ่มนวล วิธีรุนแรง วิธีผสมผสาน คือ มีท้ังนุ่มนวลและรุนแรง 

พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า ถ้าใช้ ๓วิธีแล้วไม่ได้ผลจะทําอย่างไร นายเกสีกราบทูลว่า ถ้า
ฝึกไม่ได้ผลก็ฆ่าม้าท้ิงเสีย เพราะปล่อยไปก็ทําให้เสียช่ือสถาบันเกสีวิทยา 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงใช้ทั้ง ๓ วิธีฝึกคนเหมือนกันคือ ใช้วิธีนุ่มนวลกับคน
ท่ีควรให้กําลังใจ ใช้วิธีรุนแรงกับคนที่ควรตําหนิห้ามปราม และใช้วิธีผสมผสานกับคนที่ควรยกย่องเม่ือ
ถึงคราวยกย่องและตําหนิเม่ือถึงคราวต้องตําหนิ นายเกสีทูลถามว่า ถ้าใช้ ๓ วิธีแล้วไม่ได้ผลจะทํา
อย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ก็มีการฆ่าท้ิงเหมือนกัน นายเกสีทูลถามว่า การฆ่าไม่สมควรสําหรับสมณะ
มิใช่หรือ พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่า ในวินัยของพระอริยะเจ้า การฆ่าหมายถึงการเลิกว่ากล่าวสั่งสอน 
คนที่พระพุทธเจ้าเลิกว่ากล่าวสั่งสอนย่อมหมดโอกาสเจริญเติบโตในทางธรรม ๓๒๗ 

อน่ึง ในการดําเนินการปกครองจะต้องเลือกรูปแบบการปกครองที่เป็นธรรม ได้แก่ 
หลักธรรมาธิปไตย๓๒๘ ซ่ึงการปกครองดังกล่าวจะต้องมีหลักธรรมสําหรับบริหารบ้านเมือง เช่น 
หลักธรรมสําหรับลดปัญหาความขัดแย้งกันในทางการเมือง ช่วยให้สังคมรู้รักสามัคคี และสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ ท่ีเรียกว่า “หลักสาราณียธรรม ๖”๓๒๙คือ 

๑.เมตตากายกรรม การเสียสละร่วมแรงร่วมใจทํางานให้กับประชาชาติบ้านเมืองด้วย
ความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือให้เกียรติในศักด์ิศรีของกันและกัน ท้ังต่อหน้าและ
ลับหลัง 

๒.เมตาวจีกรรม ต้ังเมตาวจีกรรมต่อคนในชาติเดียวกัน คือช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ สั่ง สอน แนะนําตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพหรือพูดอย่างสร้างสรรค์ 
แสดงความเคารพนักถือกัน ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

๓.เมตามโนกรรม คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์แก่กัน มองกันใน
แง่ดี มีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส 

๔.สาธารณโภคี จัดสรรงบประมาณที่ได้จากการเสียภาษีอากรของราษฎรให้เกิด
ประโยชน์แก่คนในชาติร่วมกันในลักษณะการจัดทํานโยบายรัฐสวัสดิการ เช่น การสร้างแหล่งกักเก็บนํ้า

                                                            
๓๒๖  ดูรายละเอียดใน องฺ.จตุกฺก. (ไทย)๒๑ /๑๑๑ /๑๖๙.    
๓๒๗ พระเทพโสภณ  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์                        

วินดาต้าโปร-ดักส์) , ๒๕๔๘ , หน้า ๒๑-๒๒.   
๓๒๘ ดูอธิปไตย ๓ ใน องฺ.ติก.(ไทย)๓๐/๔๗๙/๑๘๖. 
๓๒๙ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,หน้า 

๒๓๓-๒๓๔. 
 



๑๗๗ 
 

เพ่ือการอุปโภคบริโภค การผลิตกระแสไฟฟ้า หรือการสร้างถนนหนทางสําหรับใช้ร่วมกัน เป็นต้น ไม่
คิดตักตวงมุ่งกอบโกยเอาประโยชน์ให้ตนเองหรือพรรคพวกของตนเอง จนกลายเป็นปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ันในระดับ อัน เป็นสาเหตุหนึ่งของวิกฤติปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น 

๕.สีลสามัญญตา มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย หรือกฎหมาย
บ้านเมืองไม่ทําให้ตนเองเป็นท่ีน่ารังเกียจของหมู่คณะ ของคนในสังคมหรือคนในประเทศเดียวกัน เช่น 
การมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับการคดีการทุจริตคอรัปช่ัน อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเป็นต้น 

๖.ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน รู้จักปรับทิฆฐิความเห็นหรือความจู
นความคิดเห็นให้สามารถลงความกันได้ ในข้อท่ีเป็นหลักสําคัญที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประเทศร่วมกัน ไม่ถือเอาความแตกต่างทางความคิดให้กลายเป้นความแตกแยกกันในสังคม เพราะมี
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน แท้จริงแล้วทิฏฐิหรือความคิดเห็นของคนเราไม่แน่นอนมรการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัย เช่นพัฒนาการแห่งวุฒิภาวะทางอารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาของคนท่ี
อาจสูงขึ้นตามพัฒนาการแห่งวัย สิ่งที่เคยคิดว่าดี หรือ ถูก ในสมัยหน่ึง เม่ือเวลาผ่านพ้นไป อาจ
กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดี หรือ ไม่ถูกต้องอีกสมันหน่ึงได้ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทําลายทิฏฐุปาทานคือความ
ยึดตอดถือม่ันในความคิดเห็นเสีย เพราะขึ้นช่ือว่า “ความยึดม่ันถือม่ันสิ่งใดแล้วจะไม่ทําให้เกิดทุกข์
หรือปัญหาไม่มี” การยึดม่ันถือม่ันอย่างสุดโต่งในความคิดเห็นอย่างใดอย่างหน่ึง (คือยืนยันเบ็ดเสร็จ
แน่นอนตายตัวหรือปฏิ เสธโดยสิ้นเชิงอย่างไร้ เงื่อนไข ) ก็ จัดว่าเป็นทิฏฐิในความหมายทาง
พระพุทธศาสนา 

นอกจากหลักสาราณีธรรม ๖ ท่ีเป็นเพ่ือความรู้รักดังกล่าวมาแล้ว ยังมีหลักธรรมที่
สําคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยแก้ไขวิกฤติปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองได้ หากมีการน้อมนํามา
ประพฤติปฏิบัติตามก็จะเป็นไปเพ่ือความเจริญแก่หมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมืองฝ่ายเดียว ไม่เป็นเพ่ือ
ความเสื่อมเลย หลักธรรมท่ีว่าน้ีก็คือ หลักธรรมที่ชาววัชชีถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงทําให้
เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง หลักธรรมน้ันช่ือว่า “อปริหานิยธรรม” ๓๓๐  แปลว่า ธรรมท่ีทําให้เจริญโดย
ส่วนเดียว มีอยู่ ๗ ข้อ ๓๓๑ คือ 

(๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน (ที่พึงรับผิดชอบตาม
ระดับของตน) โดยสมํ่าเสมอ ๓๓๒ 

(๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจ
ท้ังหลายท่ีพึงทําร่วมกัน ๓๓๓ 

                                                            
๓๓๐ ดูรายละเอียดใน อํ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๑/๓๑.    
๓๓๑ Phraphomkhunaphon (P. A. Payutto),A Constitution for living Buddhist principles 

for a fruitful and harmonious life, (Bangkok : Office of National Buddhism Press, ๑๙๙๗) p. ๒๙. 
๓๓๒ “Meeting often and regularly ; regularly conferring on community affairs and 

projects (which are to be shouldered by each person according to his level)”.   
๓๓๓ “Meeting together, dispersing together and doing together what needs to be 

done together”.  



๑๗๘ 
 

(๓) ไม่ถืออําเภอใจใคร่ต่อความสะดวก บัญญัติวางข้อกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆอันมิได้
ตกลงบัญญัติวางไว้ และไม่เหยียบยํ่าล้มล้างสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติกันไว้แล้ว และถือปฏิบัติม่ันอยู่ใน
บทบัญญัติใหญ่ท่ีวางไว้เป็นธรรมนูญ ๓๓๔ 

(๔) ท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ยาวนาน พึงให้เกียรติ เคารพนับถือท่าน
เหล่านั้น มองเห็นความสําคัญแห่งถ้อยคําของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟัง ๓๓๕ 

(๕) ให้เกียรติและคุ้มครองกุลสตรี มิให้มีการข่มเหงรังแก ๓๓๖ 
(๖) เคารพบูชาสักการะเจดีย์ ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจําชาติ อันเป็นเครื่องเตือน

ความทรงจํา เร้าให้ทําดี และเป็นท่ีรวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลย พิธีเคารพบูชาอันพึงทําต่ออนุสรณ์
สถานเหล่าน้ันตามประเพณี ๓๓๗ 

(๗) จัดการให้ความอารักขา บํารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรง
ธรรมบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน ท้ังเต็มใจต้อนรับและหวังให้
ท่านอยู่โดยผาสุก ๓๓๘ 

หลักธรรมท้ัง ๗ ข้อน้ี รัฐที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในชมพูทวีปในอดีต ถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แม้ปัจจุบันก็ยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ ปัญหาสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมก็ดี 
สมาชิกยังไม่พอท่ีจะเปิดประชุมก็ดี ตลอดจนความวุ่นวายแย่งกันพูดแสดงอาการไม่ให้เกียรติประธานก็
ดี อาจหมดไปหรือลดน้อยลงบ้างก็ได้ 

นอกจากน้ัน ในแง่ของผู้ปกครองที่จะต้องมีหลักการปกครองแล้วจะต้องมีหลักธรรรม
ท่ีเป็นพ้ืนฐานของการปกครองด้วย เรียกว่า หลักพรหมวิหาร คือ ธรรมประจําใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มี
จิตใจย่ิงใหญ่ กว้างขวางดุจพระพรหม ๔ อย่าง ต่อไปนี้ 

๑. เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดี มีไมตรีต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบ
ประโยชน์และความสุข 

๒. กรุณา ความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ ใฝ่ใจที่จะปลด
เปลื้องบําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนและสัตว์ท้ังปวง 

                                                            
๓๓๔ “Neither instituting laws and regulations not communally agreed upon simply 

out of convenience or personal preference, nor denigrating or abolishing things already instituted; 
upholding the main provisions established as the constitution”.  

๓๓๕ “Honoring and respecting the elders long in experience, giving weight to their 
words”.  

๓๓๖ “Honoring and respecting the womenfolk, protecting them from abuse and ill-
treatment”.   

๓๓๗ “Honoring and revering the shrines, holy places and national monuments, which 
are memorials arousing virtue and centers of community spirit; not neglecting to honor the 
ceremonies required for those places as dictated by tradition”.  

๓๓๘ “Organizing rightful protection, support and sanctuary to monks and priests who 
maintain pure moral conduct and who serve as spiritual refuges and moral examples for the 
people; gladly receiving them and wishing for their comfort”.  



๑๗๙ 
 

๓. มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เม่ือเห็นผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข ก็มีใจแช่มช่ืนเบิกบาน เม่ือ
เห็นเขาทําดีงามประสบความสําเร็จก้าวหน้าย่ิงขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วยพร้อมที่จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุน 

๔. อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง คือ มองตามเป็นจริง โดยวางจิตเรียบสมํ่าเสมอ 
ม่ันคง เที่ยงตรงดุจตาช่ังมองเห็นการท่ีบุคคลจะได้รับผลดี หรือช่ัว สมควรแก่เหตุท่ีตนประกอบ พร้อม
ท่ีจะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการ เหตุผล และความเที่ยงธรรมหนึ่ง๓๓๙ 

เม่ือมีคุณธรรมภายในเป็นพ้ืนฐานจิตใจเช่นนี้แล้ว พึงแสดงออกภายนอกตามหลัก
ความประพฤติ ต่อไปน้ี 

นอกจากนั้นยังต้องรู้จักการบําเพ็ญการสงเคราะห์ คือ ปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์ 
หรือธรรมเครื่องยึดเหน่ียวใจคน และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ท่ีเรียกว่า สังคหวัตถุ ๔ อย่าง 
ดังต่อไปน้ี 

๑. ทาน ให้ปัน คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปันช่วยเหลือ สงเคราะห์ ด้วยปัจจัย
สี่ ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจ และศิลปวิทยา 

๒. ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน คือ กล่าวคําสุภาพไพเราะ น่าฟัง ช้ีแจง แนะนําสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ มีเหตุผลเป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงาม หรือคําแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้กําลังใจ รู้จัก
พูดให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 

๓. อัตถจริยา ทําประโยชน์แก่เขา คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และขวนขวาย
ช่วยเหลือกิจการต่างๆ บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมใน
ด้านจริยธรรม 

๔. สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน คือ ทําตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตนเสมอต้นเสมอ
ปลาย ให้ความเสมอภาค ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบ และเสมอในสุขทุกข์ คือ 
ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันพูดสั้นๆ ว่า: ช่วยด้วยทุน
ด้วยของหรือความรู้; ช่วยด้วยถ้อยคํา; ช่วยด้วยกําลังงาน; ช่วยด้วยการร่วมเผชิญและแก้ปัญหา๓๔๐ 

สําหรับผู้ท่ีเป็นพระราชาจะต้องมีหลักธรรมสําหรับพระราชา เรียกว่า ราชธรรม 
(ธรรมของพระราชา) ๑๐ ประการ ดังน้ี 

๑. ทาน ให้ปันช่วยประชา คือ บําเพ็ญตนเป็นผู้ให้ โดยมุ่งปกครองหรือทํางานเพ่ือให้
เขาได้ มิใช่เพ่ือจะเอาจากเขาเอาใจใส่อํานวยบริการ จัดสรรความสงเคราะห์ อนุเคราะห์ให้
ประชาราษฎร์ได้รับประโยชน์สุข ความสะดวกปลอดภัยตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน
ประสบทุกข์ และให้ความสนับสนุนแก่คนทําความดี 

๒. ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงามสํารวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่การ
สุจริต รักษากิตติคุณ ประพฤติให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นท่ีเคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อ
ท่ีผู้ใดจะดูแคลนความสุข สําราญ เป็นต้น ตลอดจนชีวิตของตนได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

                                                            
๓๓๙ ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๔/๒๒๕. 
๓๔๐ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๐/๑๖๗. 



๑๘๐ 
 

๔. อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซ่ือตรง คือ ซ่ือตรงทรงสัตย์ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดย
สุจริต มีความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน 

๕. มัททวะ ทรงความอ่อนโยนเข้าถึงคน คือ มีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งหยาบคายกระด้าง
ถือองค์ มีความงามสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ควรได้ความรักภักดีแต่มิขาดยํา
เกรง 

๖. ตปะ พ้นมัวเมาด้วยเผากิเลส คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบงําจิต 
ระงับยับย้ังข่มใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นในความสุขสําราญและการปรนเปรอ มีความเป็นอยู่สมํ่าเสมอ
หรืออยู่อย่างง่ายๆ สามัญ มุ่งม่ันแต่จะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหน้าที่ให้บริบูรณ์ 

๗. อักโกธะ ถือเหตุผลไม่โกรธา คือ ไม่เกรี้ยวกราด ไม่วินิจฉัยความและกระทําการ
ด้วยอํานาจความโกรธ มีเมตตาประจําใจไว้ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัยความและกระทําการด้วยจิตอัน
สุขุราบเรียบตามธรรม 

๘. อวิหิงสา มีอหิงสานําร่มเย็น คือ ไม่หลงระเริงอํานาจ ไม่บีบคั้นกดขี่ มีความกรุณา 
ไม่หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใดด้วยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

๙. ขันติ ชํานะเข็ญด้วยขันติ คือ อดทนต่องานที่ตรากตรํา อดทนต่อความเหน่ือยยาก 
ถึงจะลําบากกายน่าเหน่ือยหน่ายเพียงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกย่ัวถูกหยนัด้วยถ้อยคําเสียดสีถากถาง
อย่างใด ก็ไม่หมดกําลังใจ ไม่ยอมละท้ิงกิจกรณีย์ท่ีบําเพ็ญโดยชอบธรรม 

๑๐. อวิโรธนะ มิปฏิบัติคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมิให้ผิดจากประศาสนธรรม อัน
ถือประโยชน์สุขความดีงามของรัฐและราษฎร์เป็นท่ีต้ัง อันใดประชาราษฎร์ปรารถนาโดยชอบธรรม ก็
ไม่ขัดขืน การใดจะเป็นไปโดยชอบธรรมเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ก็ไม่ขัดขวาง วางองค์เป็นหลัก 
หนักแน่นในธรรมคงท่ี ไม่มีความเอนเอียงหว่ันไหวเพราะถ้อยคําดีร้ายลาภสักการะหรืออิฏฐารมณ์
อนิฏฐารมณ์ใดๆ สถิตม่ันในธรรม ท้ังส่วนยุติธรรม คือ ความเท่ียงธรรมก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบ
แผนหลักการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติ
ไป๓๔๑ 

สําหรับผู้ปกครองช้ันสูงนั้นจะต้องบําเพ็ญกรณีย์ของจักรพรรดิ คือ ปฏิบัติหน้าท่ีของ
นักปก-ครองผู้ย่ิงใหญ่ ท่ีเรียกว่า จักรวรรดิวัตร (ธรรมเนียมหรือหน้าที่ประจําของจักรพรรดิ) ๕ 
ประการหน่ึง คือ 

๑. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ยึดถือความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม 
เหตุผล หลักการ กฎกติกาที่ชอบธรรม เป็นบรรทัดฐาน เคารพธรรม เชิดชูธรรม นิยมธรรม ต้ังตนอยู่ใน
ธรรม ประพฤติธรรมด้วยตนเอง 

๒. ธรรมิการักขา ให้ความคุ้มครองโดยธรรมคือ จัดอํานวยการรักษาคุ้มครองป้องกัน
อันชอบธรรม แก่ชนทุกหมู่เหล่าในแผ่นดิน คือ คนภายใน∗∗ ข้าราชการฝ่ายทหาร ข้าราชการฝ่าย
ปกครอง ข้าราชการพลเรือนนักวิชาการ และคนต่างอาชีพ เช่นพ่อค้าและเกษตรกร ชาวนิคมชนบท
และชนชายแดน พระสงฆ์และบรรพชิตผู้ทรงศีลทรงคุณธรรม ตลอดจนสัตว์เท้าสัตว์ปีก อันควรสงวน
พันธ์ุท้ังหลาย 
                                                            

๓๔๑ ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๔๐/๘๖. 
 



๑๘๑ 
 

๓. มา อธรรมการ ห้ามกั้นการอาธรรม์ คือ จัดการป้องกันแก้ไข มิให้การกระทําท่ีไม่
เป็นธรรม การเบียดเบียนข่มเหง และความผิดความช่ัวร้ายเดือดร้อน เกิดมีขึ้นในบ้านเมือง ชักนํา
ประชาชนให้ต้ังม่ันในสุจริตและนิยมธรรมรวมทั้งจัดวางระบบที่กันคนร้าย ให้โอกาสคนดี 

๔. ธนานุประทาน ปันทรัพย์แก่ชนผู้ยากไร้ มิให้มีคนขัดสนยากไร้ในแผ่นดิน เช่น จัด
ให้ราษฎรท้ังปวงมีทางหาเล้ียงชีพ ทํามาหากินได้โดยสุจริต 

๕. ปริปุจฉา ไม่ขาดการสอบถามปรึกษา แสวงปัญญาและความดีงามยิ่งขึ้นไป โดยมี
ท่ีปรึกษาที่ทรงวิชาการทรงคุณธรรม ผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบ ผู้ไม่ประมาทมัวเมาท่ีจะช่วยให้เจริญ
ปัญญาและกุศลธรรม หม่ันพบปะพระสงฆ์และนักปราชญ์ ไถ่ถามหาความรู้หาความดีงามหาความจริง
และถกข้อปัญหาต่างๆ อยู่โดยสมํ่าเสมอตามกาลอันควร เพ่ือซักซ้อมตรวจสอบตนให้เจริญก้าวหน้า 
และดําเนินกิจการในทางท่ีถูกต้องชอบธรรม ดีงาม และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขอย่างแท้จริง๓๔๒ 

สําหรับพระราชาหรือผู้ปกครองผู้หวังการยอมรับจากสังคมจะต้องประพฤติตามหลัก
ราชสังคหะ คือ ทํานุบํารุงทวยราษฎร์ ให้ประชา-ชาติดํารงอยู่ในเอกภาพและสามัคคี ด้วยหลักธรรมท่ี
เรียกว่า ราชสังคหวัตถุ (หลักการ สงเคราะห์ประชาชนของพระราชา) ๔ ประการ คือ 

๑. สสเมธะ ฉลาดบํารุงธัญญาหาร คือ ปรีชาสามารถในนโยบายที่จะบํารุงพืชพันธ์ุ
ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์ 

๒. ปุริสเมธะ ฉลาดบํารุงข้าราชการ คือ ปรีชาสามารถในนโยบายท่ีจะบํารุง
ข้าราชการ ด้วยการส่งเสริมคนดีมีความสามารถ และจัดสวัสดิการให้ดี เป็นต้น 

๓. สัมมาปาสะ ผูกประสานปวงประชา คือ ผดุงผสานประชาชนไว้ด้วยนโยบาย
ส่งเสริมอาชีพ เช่น จัดทุนให้คนยากจนยืมไปสร้างตนในพาณิชยกรรม หรือดําเนินกิจการต่างๆ ไม่ให้
ฐานะเหลื่อมล้ําห่างเหินจนแตกแยกกัน 

๔. วาชไปยะ มีวาทะดูดด่ืมใจ คือ รู้จักพูด รู้จักช้ีแจงแนะนํา รู้จักทักทาย ไถ่ถามทุกข์
สุขราษฎรทุกช้ัน แม้ปราศรัยก็ไพเราะน่าฟัง ทั้งประกอบด้วยเหตุผล เป็นหลักฐาน มีประโยชน์ เป็น
ทางแห่งการสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา เสริมความสามัคคี ทําให้เกิดความเข้าใจดี ความเช่ือถือ และ
ความนิยมนับถือ๓๔๓ 

ในการปกครองน้ันผู้ปกครองจะต้องละเว้นอคติ เม่ือปฏิบัติหน้าที่ พึงเว้นความ
ลําเอียง หรือความประพฤติท่ีคลาดเคลื่อนจากธรรม ๔ประการ 

๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ  ๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง 
๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา ๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว๓๔๔ 

 

๔.๔.๔ พุทธจติวิทยากับการดําเนินชีวิต 

ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาน้ันการดําเนินชีวิตท่ีถูกนั้นก็คือ การดําเนินชีวิตท่ี
ต้ังอยู่บนความไม่ประมาท คือการดําเนินชีวิตท่ีประกอบไปด้วยธรรมเป็นไปตามหลักการท่ีสําคัญคือ 
การดําเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ๓ ด้าน ได้แก่ ประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์โลกหน้าและ
                                                            

๓๔๒ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕/๖๕. 
๓๔๓ สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๕๑/๑๑๐. 
๓๔๔ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๗๖/๑๙๖. 



๑๘๒ 
 

ประโยชน์สูงสุด หรือมองอีกแง่หนึ่งการดําเนินชีวิตจะต้องมีจุดหมายที่สําคัญก็คือ การดําเนินชีวิตนั้น
จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อ่ืน และประโยชน์ของสังคมหรือประโยชน์ท้ังสองฝ่าย โดย
มีหลักการดําเนินชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานของศีล หรือวินัย และธรรมคือหลักการสําคัญอันเป็นกฏธรรมชาติ 
ซ่ึงสิงที่จัดว่าเป็นหลักการดําเนินชีวิตท่ีประสบความสําเร็จของมนุษย์ตามหลักพุทธจิตวิทยาน้ันก็มี
ดังต่อไปน้ี 

(๑)  มีสุจริตท้ังสาม คือ มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ๓ ประการ 
๑. กายสจุริต ความสุจริตทางกาย ทําสิ่งท่ีดีงามถูกต้องประพฤติชอบด้วยกาย 
๒. วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา พูดสิ่งท่ีดีงามถูกต้องประพฤติชอบด้วยวาจา 
๓. มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ คิดสิ่งท่ีดีงามถูกต้องประพฤติชอบด้วยใจ๓๔๕ 

(๒) ประพฤติตามอารยธรรม โดยปฏิบัติถูกต้องตามทางแห่งกุศลกรรม ๑๐ ประการ คอื 
(๑) ทางกาย ๓ 

๑. ละเว้นการฆ่า การสังหาร การบีบคั้นเบียดเบียน; มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือ
เกื้อกูลสงเคราะห์กัน 

๒. ละเว้นการแย่งชิงลักขโมย และการเอารัดเอาเปรียบ;เคารพสิทธิใน
ทรัพย์สินของกนัและกัน 

๓. ละเว้นการประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงแหนของผู้อ่ืน; ไม่ข่ม
เหงจิตใจ หรือทําลายลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลของกัน 

(๒)ทางวาจา ๔ 
๔. ละเว้นการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง; กลา่วแต่คําสัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผดิจาก

ความจริงเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ 
๕. ละเว้นการพูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก;พูดแต่คําท่ีสมานและ

ส่งเสริมสามัคคี 
๖. ละเว้นการพูดคําหยาบคาย สกปรกเสียหาย; พูดแต่คําสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง 
๗. ละเว้นการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ; พูดแต่คําจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ 

ถูกกาลเทศะ 
(๓) ทางใจ ๓ 

๘. ไม่ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้; คิดให้คิดเสียสละ ทําใจให้เผื่อ
แผ่กว้างขวาง 

๙. ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ท่ีจะทําลาย; ต้ังความปรารถนาดี 
แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน 

๑๐. มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ เข้าใจในหลักกรรมว่า ทําดีมีผลดี ทํา
ช่ัวมีผลช่ัว; รู้เท่าทันความจริงท่ีเป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็น
ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย๓๔๖ 

                                                            
๓๔๕ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๒๘/๒๒๗. 
๓๔๖  ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๘๕/๕๒๓) 



๑๘๓ 
 

(๓) อย่างตํ่ามีศีล ๕ หลักความประพฤติ ๑๐ ข้อต้นน้ัน เป็นธรรมจริยา และเป็น
อารยธรรมท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ทําคนให้เจริญขึ้นพร้อม ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ แต่ผู้ใดยังไม่
ม่ันคงในอารยธรรม ท่านสอนว่าผู้นั้นพึงควบคุมตนให้ได้ในทางกายและวาจาก่อนเป็นอย่างน้อย ด้วย
การประพฤติตามศีล ๕๓๔๗ 

(๔) ประพฤติตามหลักการดําเนินชีวิตไม่ผิด ตามหลักการหรือหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาได้ระบุถึงหลักเกณฑ์การดําเนินชีวิตของมนุษย์ท่ีไม่ล้มเหลวหรือผิดพลาดจะต้องดําเนิน
ชีวิตตามหลักคิหิวินัยดังน้ี 

(๑) เว้นช่ัว ๑๔ ประการ ได้แก ่
ก. เว้นกรรมกิเลส (บาปกรรมท่ีทําให้ชีวิตมัวหมอง) ๔ คือ 

๑. ไม่ทําร้ายร่างกายทําลายชีวิต (เว้นปาณาติบาต) 
๒. ไม่ลักทรัพย์ละเมิดกรรมสิทธ์ิ (เว้นอทินนาทาน) 
๓. ไม่ประพฤติผิดทางเพศ (เว้นกาเมสุมิจฉาจาร) 
๔. ไม่พูดเท็จโกหกหลอกลวง (เว้นมุสาวาท) 

ข. เว้นอคติ (ความลําเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ 
๑. ไม่ลําเอียงเพราะชอบ (เว้นฉันทาคติ) 
๒. ไม่ลําเอียงเพราะชัง (เว้นโทสาคติ) 
๓. ไม่ลําเอียงเพราะขลาด (เว้นภยาคติ) 
๔. ไม่ลําเอียงเพราะเขลา (เว้นโมหาคติ) 

ค. เว้นอบายมุข (ช่องทางเสือ่มทรัพย์อับชีวิต) ๖ คือ 
๑. ไม่เสพติดสุรายาเมา 
๒. ไม่เอาแต่เที่ยวไม่รู้เวลา 
๓. ไม่จ้องหาแต่รายการบันเทิง 
๔. ไม่เหลิงไปหาการพนัน 
๕. ไม่พัวพันม่ัวสุมมิตรช่ัว 
๖. ไม่มัวจมอยู่ในความเกียจคร้าน 

(๒) เตรียมทุนชีวิต ๒ ด้าน ได้แก่  
ก. เลือกสรรคนท่ีจะเสวนา คบคนที่จะนําชีวิตไปในทางแห่งความเจริญและ

สร้างสรรค ์โดยหลีกเว้นมิตรเทียม คบหาแต่มิตรแท้ คือ 
๑. รู้ทันมิตรเทียม หรือ ศัตรูผูม้าในร่างมิตร (มิตรปฏิรูปก์) ๔ ประเภท 

๑) คนปอกลอก มีแต่ขนเอาของเพ่ือนไป มีลักษณะ ๔ 
(๑) คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว 
(๒) ยอมเสียน้อย โดยหวังจะเอาให้มาก 
(๓) ตัวมีภัย จึงมาช่วยทํากิจเพ่ือน 
(๔) คบเพ่ือน เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ 

๒) คนดีแต่พูด มีลักษณะ ๔ 
                                                            

๓๔๗ องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๗๒/๒๒๗) 



๑๘๔ 
 

(๑) ดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศรัย 
(๒) ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศรัย 
(๓) สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ 
(๔) เม่ือเพ่ือนมีกิจ อ้างแต่เหตุขัดข้อง 

๓) คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔ 
(๑) จะทําช่ัวก็เออออ 
(๒) จะทําดีก็เออออ 
(๓) ต่อหน้าสรรเสริญ 
(๔) ลับหลงันินทา 

๔) คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔ 
(๑) คอยเป็นเพ่ือนด่ืมนํ้าเมา 
(๒) คอยเป็นเพ่ือนเท่ียวกลางคืน 
(๓) คอยเป็นเพ่ือนเท่ียวดูการเล่น 
(๔) คอยเป็นเพ่ือนไปเล่นการพนัน 

๒. รู้ถึงมิตรแท้ หรือ มิตรด้วยใจจริง (สุหทมิตร) ๔ประเภท 
๑) มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔ 

(๑) เพ่ือนประมาท ช่วยรักษาเพ่ือน 
(๒) เพ่ือนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน 
(๓) เม่ือมีภัย เป็นที่พ่ึงพํานักได้ 
(๔) มีกิจจําเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าท่ีออกปาก 

๒) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ ๔ 
(๑) บอกความลับแก่เพ่ือน 
(๒) รักษาความลับของเพ่ือน 
(๓) มีภัยอันตราย ไม่ละท้ิง 
(๔) แม้ชีวิตก็สละให้ได้ 

๓) มิตรแนะนําประโยชน์ มีลักษณะ ๔ 
(๑) จะทําช่ัวเสียหาย คอยห้ามปรามไว้ 
(๒) แนะนําสนับสนุนให้ต้ังอยู่ในความดี 
(๓) ให้ได้ฟังได้รู้ส่ิงท่ีไม่เคยได้รู้ได้ฟัง 
(๔) บอกทางสขุทางสวรรค์ให้ 

๔) มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔ 
(๑) เพ่ือนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ (ทุกข ์ทุกข์ด้วย) 
(๒) เพ่ือนมีสุข พลอยแช่มช่ืนยินดี (สุข สุขด้วย) 
(๓) เขาติเตียนเพื่อน ช่วยยับย้ังแกใ้ห้ 
(๔) เขาสรรเสริญเพ่ือน ช่วยพูดเสริมสนับสนุน 

ข. จัดสรรทรพัย์ที่หามาได้ ด้วยสัมมาชีพ ดังนี้ 



๑๘๕ 
 

ขั้นท่ี ๑ ขยันหม่ันทํางานเก็บออมทรัพย์ ดังผึ้งเก็บรวมนํ้าหวานและเกสร 
ขั้นท่ี ๒ เม่ือทรัพย์เก็บก่อขึ้นดังจอมปลวก พึงวางแผนใช้จ่ายคือ 

๑ ส่วน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวข้องและทําความดี 
๒ ส่วน ใช้ทําหน้าท่ีการงานประกอบกิจการอาชีพ 
๑ ส่วน เก็บไว้เป็นหลักประกนัชีวิตและกิจการคราวจําเป็น 

 
(๓) รักษาความสัมพันธ ์๖ ทิศ 

ก. ทําทุกทิศให้เกษมสันต์ ปฏิบัติหน้าท่ีต่อบุคคลท่ีสัมพันธ์กับตนให้
ถูกต้องตามฐานะท้ัง ๖ คือ 

ทิศท่ี ๑ ในฐานะท่ีเป็นบุตรธิดา พึงเคารพบิดามารดา ผู้เปรียบเสมือนทิศ
เบ้ืองหน้า ดังน้ี 
๑. ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ 
๒. ช่วยทํากิจธุระการงานของท่าน 
๓. ดํารงวงศส์กุล 
๔. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 
๕. เม่ือท่านล่วงลับไปแล้ว ทําบุญอุทิศให้ท่าน 

บิดามารดาอนุเคราะห์บุตร ตามหลักปฏิบัติดังนี้ 
๑. ห้ามปรามป้องกันจากความช่ัว 
๒. ดูแลฝึกอบรมให้ต้ังอยู่ในความดี 
๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
๔. เป็นธุระเมื่อถึงคราวจะมีคู่ครองทีส่มควร 
๕. มอบทรัพย์สมบัติให้เม่ือถึงโอกาส 

ทิศท่ี ๒ ในฐานะท่ีเป็นศิษย์ พึงแสดงความเคารพนับถือครูอาจารย์ ผู้
เปรียบเสมือนทิศเบ้ืองขวา ดังนี ้
๑. ลุกต้อนรับ แสดงความเคารพ 
๒. เข้าไปหา เพ่ือบํารุง รับใช ้ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะนํา เป็นต้น 
๓. ฟังด้วยดี ฟังเป็น รู้จักฟังให้เกิดปัญญา 
๔. ปรนนิบัติ ช่วยบริการ 
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเป็นกิจสาํคัญ 

อาจารย์อนุเคราะห์ศิษย์ ตามหลักปฏิบัติดังน้ี 
๑. แนะนําฝึกอบรมให้เป็นคนดี 
๒. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
๓. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง 
๔. ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏ 



๑๘๖ 
 

๕. สร้างเคร่ืองคุ้มภัยในสารทิศ คือ สอนฝึกศิษย์ให้ใช้วิชาเลี้ยงชีพได้
จริง และรู้จักดํารงตนด้วยดี ที่จะเป็นประกนัให้ดําเนินชีวิตดีงาม
โดยสวัสดี มีความสุขความเจริญ 

ทิศท่ี ๓ ในฐานะท่ีเป็นสามี พึงให้เกียรติบํารุงภรรยา ผู้เปรียบเสมือนทิศ
เบ้ืองหลัง ดังน้ี 
๑. ยกย่องให้เกียรติสมฐานะท่ีเป็นภรรยา 
๒. ไม่ดูหม่ิน 
๓. ไม่นอกใจ 
๔. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน 
๕. หาเครื่องแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส 

ภรรยาอนุเคราะห์สามี ตามหลักปฏิบัติดังน้ี 
๑. จัดงานบ้านให้เรียบร้อย 
๒. สงเคราะหญ์าติมิตรท้ังสองฝ่ายด้วยดี 
๓. ไม่นอกใจ 
๔. รักษาทรัพย์สมบัติท่ีหามาได้ 
๕. ขยัน ช่างจัดช่างทํา เอางานทุกอย่าง 

ทิศท่ี ๔ ในฐานะท่ีเป็นมิตรสหาย พึงปฏิบัติต่อมิตรสหาย ผู้เปรียบเสมือน
ทิศเบ้ืองซ้าย ดังนี ้
๑. เผื่อแผแ่บ่งปัน 
๒. พูดจามีนํ้าใจ 
๓. ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
๔. มีตนเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย 
๕. ซ่ือสัตย์จริงใจ 

มิตรสหายอนุเคราะห์ตอบ ตามหลักปฏิบัติดังน้ี 
๑. เม่ือเพ่ือนประมาท ช่วยรักษาป้องกัน 
๒. เม่ือเพ่ือนประมาท ช่วยรักษาทรพัย์สมบัติของเพ่ือน 
๓. ในคราวมีภยั เป็นที่พ่ึงได้ 
๔. ไม่ละทิง้ในยามทุกข์ยาก 
๕. นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร 

ทิศท่ี ๕ ในฐานะท่ีเป็นนายจ้าง พึงบํารุงคนรับใช้ และคนงาน ผู้
เปรียบเสมือนทิศเบ้ืองล่าง ดังน้ี 
๑. จัดงานให้ทําตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศวัย ความสามารถ 
๒. ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ 
๓. จัดสวัสดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ เป็นต้น 
๔. มีอะไรได้พิเศษมา ก็แบ่งปันให้ 
๕. ให้มีวันหยุด และพักผ่อนหย่อนใจ ตามโอกาสอันควร 



๑๘๗ 
 

คนรับใช้และคนงาน แสดงนํ้าใจต่อนายงาน ดังนี ้
๑. เริ่มทํางานก่อน 
๒. เลิกงานทีหลัง 
๓. เอาแต่ของที่นายให้ 
๔. ทําการงานให้เรียบร้อยและดีย่ิงขึ้น 
๕. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร่ 

ทิศท่ี ๖ ในฐานะท่ีเป็นพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพนับถือต่อ 
พระสงฆ์ ผู้เปรยีบเสมือนทิศเบ้ืองบน ดังน้ี 
๑. จะทําสิง่ใด ก็ทําด้วยเมตตา 
๒. จะพูดสิง่ใด ก็พูดด้วยเมตตา 
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา 
๔. ต้อนรับด้วยความเต็มใจ 
๕. อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔ 

พระสงฆ์อนุเคราะห์คฤหัสถ ์ตามหลักปฏิบัติดังน้ี 
๑. ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความช่ัว 
๒. แนะนําสัง่สอนให้ต้ังอยู่ในความดี 
๓. อนุเคราะหด้์วยความปรารถนาดี 
๔. ให้ได้ฟังได้รูส้ิ่งท่ียงัไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง 
๕. ช้ีแจงอธิบายทําสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
๖. บอกทางสวรรค์ สอนวิธีดําเนินชีวิตให้มีความสุขความเจริญ 

ข. เก้ือกูลกันประสานสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันร่วมสร้างสรรคส์งัคมให้
สงบสุขม่ันคงสามัคคีมีเอกภาพ ด้วยสังคหวัตถุ ๔ คือ 
๑. ทาน เผื่อแผ่แบ่งปัน (ช่วยด้วยเงินด้วยของ) 
๒. ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน (ช่วยด้วยถ้อยคํา) 
๓. อัตถจริยา ทําประโยชน์แก่เขา (ช่วยด้วยกําลังแรงงาน) 
๔. สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน (ช่วยด้วยร่วมสร้างสรรคแ์ละ

แก้ปัญหานําชีวิตให้ถึงจุดหมาย 
ก. จุดหมาย ๓ ขั้น ดําเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมาย(อัตถะ) ๓ ขั้น คือ 
ขั้นท่ี ๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือประโยชน์ปัจจุบัน 

ก) มีสุขภาพดี ร่างกายแขง็แรง ไร้โรค อายุยืน 
ข) มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
ค) มีสถานภาพดี เป็นท่ียอมรับนับถือในสังคม 
ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศต์ระกูลให้เป็นท่ีนับถือ 
ทั้ง ๔ น้ี พึงใหเ้กิดมีโดยธรรม และใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งแก่ตนและผู้อ่ืน 

ขั้นท่ี ๒ สัมปรายิกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือประโยชน์เบ้ืองหน้า 
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ก) มีความอบอุ่นซาบซ้ึงสุขใจ ไม่อ้างว้างเลื่อนลอยมีหลักยึดเหน่ียวใจให้
เข้มแข็ง ด้วยศรัทธา 

ข) มีความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ท่ีได้ประพฤติแต่การอันดีงาม ด้วยความ
สุจริต 

ค) มีความอ่ิมใจ ในชีวิตมีคุณค่า ท่ีได้ทําประโยชน์ตลอดมา ด้วยนํ้าใจ
เสียสละ 

ง) มีความแกล้วกล้าม่ันใจ ท่ีจะแก้ไขปัญหา นําชีวิตและภารกิจไปได้ ด้วย
ปัญญา 

จ) มีความโล่งจิตม่ันใจ มีทุนประกันภพใหม่ ด้วยได้ทําไว้แต่กรรมท่ีดี 
ขั้นท่ี ๓ ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชน์อย่างย่ิง 

ก) ถึงถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปร ก็ไม่หว่ันไหว 
มีใจเกษมศานต์ม่ันคง 

ข) ไม่ถูกความยึดติดถือม่ันบีบคั้นจิต ให้ผิดหวังโศกเศร้า มีจิตโล่งโปร่งเบา
เป็นอิสระ 

ค) สดช่ืน เบิกบานใจ ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง ผ่องใสไร้ทุกข ์มีความสุขท่ีแท ้
ง) รู้เท่าทันและทําการตรงตามเหตุปัจจัย ชีวิตหมดจดสดใส เป็นอยู่ด้วย

ปัญญาถ้าบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นท่ี ๒ ขึ้นไป เรียกว่าเป็น“บัณฑิต” 
ข. จุดหมาย ๓ ด้าน จุดหมาย ๓ ขั้นนี้ พึงปฏิบัติให้สําเรจ็ครบ ๓ ด้าน คือ 

ด้านท่ี ๑ อัตตัตถะ จุดหมายเพ่ือตน หรือ ประโยชน์ตนคือ ประโยชน์ ๓ ขั้น
ข้างต้น ซ่ึงพึงทําให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปให้ได้ให้ถึง 

ด้านท่ี ๒ ปรัตถะ จุดหมายเพ่ือผู้อ่ืน หรือ ประโยชน์ผู้อ่ืนคือ ประโยชน์ ๓ ขั้น
ข้างต้น ซ่ึงพึงช่วยเหลือผู้อ่ืนให้ได้ให้ถึงด้วยการชักนําสนับสนุนให้เขาพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไป
ตามลําดับ 

ด้านท่ี ๓ อุภยัตถะ จุดหมายร่วมกัน หรือ ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย คือ ประโยชน์สุข
และความดีงามร่วมกันของชุมชนหรือสังคม รวมทั้งสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ซ่ึงพึงช่วยกัน
สร้างสรรค ์บํารุงรักษา เพ่ือเกื้อหนุนให้ทัง้ตนและผู้อ่ืนก้าวไปสู่จุดหมาย ๓ ขั้นข้างต้น 

จากการกล่าวมาทั้งหมดเราจะพบว่า การดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนานั้นจะต้องเป็นการดําเนินชีวิตท่ีถูกต้อง กล่าวคือจะต้องเป็นการดําเนินชีวิตที่ไม่เป็น
การเบียดเบียนตนเอง ไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืน และไม่เป็นการเบียนเบียนสังคม รวมถึงการรู้หลักใน
การดําเนินชีวิตท่ีถูกต้อง ซ่ึงเป็นวิธีการที่พระพุทธศาสนาได้วางไว้ดังได้กล่าวมาแล้วน้ัน่อมจะสามารถ
ก้าวเข้าถึงความสําเร็จของการดําเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ 

๔.๒.๖ พุทธจิตวิทยากับการให้คําปรึกษา 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนามีเน้ือหาในเรื่องความจริงของชีวิต  โดยมีหลักคําสอนที่เป็น

สัจธรรม  หมายถึง  ความเป็นจริงตามธรรมชาติของสรรพสิ่งในโลก  ย่อมเป็นไปตามวัฏสงสาร  คือ  
ความเกิด  ความแก่  ความเจ็บ  ความตาย  ท่ีมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่  และไม่มีตัวตน  
(อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา)  โดยใจความคือ  สรรพสิ่งล้วนมีการเคลื่อนไหวเปล่ียนแปลง  ไม่อาจจะ
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บังคับหรือควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้  การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงได้ทุกวัน  ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันล้วนแต่ต้องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นเหล่าน้ี  ถ้าบุคคลเข้าไปเก่ียวข้อง
ความไม่รู้ก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการยึดถือม่ัน (อุปาทาน)  นํามาซ่ึงการเกิดความขัดแย้ง  บีบคั้น
ภายในจิตใจ  ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีเกิดขึ้นเม่ือความอยาก  (ตัณหา)  ไม่ได้รับการตอบสนองซ่ึงจะแสดง
ออกมาในลักษณะความรู้สึกท่ีวุ่นวาย  ฟุ้งซ่าน  มาสงบนิ่ง  มีความเบ่ือหน่ายในสิ่งต่าง ๆ หงุดหงิด  
เสียใจ  หมดหวัง  ตัดสินใจยาก  โกรธงา่ย  ไม่พอใจเกิดจากอิทธิพลของอกุศลเจตสิกเข้ามาปรุงแต่งจิต  
ซ่ึงคือ  ความวิตกกังวลและในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า  อุทธัจจะและกุกกุจจะ  หมายถึง  ความ
ฟุ้งซ่านรําคาญใจไม่สามารถต้ังอยู่ในอารมณ์เดียวกันได้นาน  ซ่ึงถือว่าเป็นความรู้สึกทุกข์ในใจอย่าง
หนึ่ง  อย่างไรก็ตามเราจะพบว่าปัญหาความทุกข์ของมนุษย์หรือสัตว์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประการ
คือ ทุกข์กาย กับทุกข์จิต  

ซ่ึงความทุกข์เหล่าน้ีเม่ือสมัยท่ีพระพุทธศาสนายังไม่อุบัติผู้คนโดยมากก็จะเข้าหา
พราหมณ์เพ่ือเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องทุกข์ของตนกับศาสนาพราหมณ์หรือบรรดาครูท้ัง ๖ หรือ
นักปรัชญาที่มีอยู่ในสมัยน้ัน โดยการรักษาในสมัยน้ันก็รักษาได้บ้างไม่ได้บ้างตามแต่ว่าใคร สํานักไหน
จะยอมรับกัน แต่เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วพระพุทธองค์ถือได้ว่าเป็นนายแพทย์ที่ค้นพบวิธีการ
รักษาความทุกข์ทางกายและจิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ท้ังหลายได้ บรรดาผู้ท่ีมีโรคอันมีสมมุติฐานมา
จากกิเลสก็ได้เข้ามารักษากับพระองค์ โดยการเข้ามารักษานั้นทรงดําเนินการรักษาในรูปแบบของ (๑) 
การให้คําปรึกษาในเชิงทฤษฎี ด้วยการเทศนาหลักการและเหตุผลท่ีเป็นทฤษฎีของการความทุกข์น้ัน ๆ 
โดยหลักการอันแรกที่ทรงสอนก็คือเรื่องอริยสัจ ๔ คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ในพระปฐมเทศนา
เรื่องธรรมจักกัปวัตตนสูตร (๒) การให้คําปรึกษาในเชิงปฏิบัติด้วยการเสนอแนวทางการรักษาโรคด้วย
การให้ผู้ป่วย(ผู้มีทุกข์อันเน่ืองมาจากกิเลส)ลงมือปฏิบัติตามหลักการรักษาทางจิตก็คือ (๑)การรักษา
แบบสมถะ และ(๒) การรักษาแบบวิปัสสนา ซ่ึงรูปแบบของการรักษาด้วยวิธีการในการให้คําปรึกษาน้ี
จัดได้ว่าเป็นการให้คําปรึกษาในเชิงจิตวิทยาก็คือการให้ความหวังว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ด้วย
ตัวเองไม่จําต้องพ่ึงพิงอํานาจของเทพเจ้าทั้งหลาย เป็นต้น  

๔.๒.๖.๑ ความหมายการให้ปรึกษาท่ัวไป 
สําหรับคําว่า การให้คําปรึกษา หรือ Counseling ซ่ึงคําน้ีมาจากศัพท์ภาษาลาตินว่า 

Consilium หมายถึง “กับ” “ด้วยกัน” ตามรูปศัพท์ การให้คําปรึกษา มีความหมายในตัวเองตามนัย
ของนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษาว่าการให้การปรึกษา หมายถึง สัมพันธภาพทางวิชาชีพ ระหว่างผู้ให้
การปรึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมกับผู้รับการปรึกษา สัมพันธภาพน้ีปกติเป็นสัมพันธภาพสองต่อสอง 
ระหว่างผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษา แต่อาจมีคนมากในกรณีของการให้คําปรึกษากลุ่ม ซ่ึงมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง๓๔๘ หรือ หรือหมายถึงเป็นกระบวนการของสัมพันธภาพในการให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น การยอมรับ และเข้าใจระหว่างผู้ให้การปรึกษา ซ่ึงเป็นนักวิชาชีพท่ีได้รับการฝึกอบรมใน
การให้การช่วยเหลือผู้รับการปรึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้ได้รับการปรึกษาเข้าใจตนเอง 
และส่ิงแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ตลอดถึงเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ๆ มีทัศนคติใหม่ๆ เกิดขึ้นสําหรับนําไป
                                                            

๓๔๘ Burke, H.M. Jr., & Stefflre, B., Theories of Counseling, 3rd ed., (ZNew York: 
McGraw - Hill Book Company, 1979), P. 182. 



๑๙๐ 
 

ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา หรือพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ๓๔๙ เช่น ความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถ ตลอดจนให้ตระหนักถึงความต้องการของตนเอง และช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้
ดําเนินการตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ และสามารถพัฒนาตนเองจนถึงท่ีสุด๓๕๐  

๔.๒.๖.๒ ความหมายการให้ปรึกษาเชิงพุทธ 
สําหรับคําว่าการให้คําปรึกษาในทางพระพุทธศาสนาน้ันมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้  
พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต) หมายถึงการแนะแนวท่ีจะให้บุคคลสามารถช่วยเหลือตนเอง

ได้ โดยท่ัวไปคนท้ังหลายยังพ่ึงตนเองได้ไม่เต็มท่ีหรือมีระดับการพ่ึงตนเองที่ยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องการผู้
มาช้ีแนะให้การปรึกษา เม่ือช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องมีผู้ช่วยให้พ่ึงตนเองได้โดยใช้ภาษา และกิจกรรมเข้า
มาช่วย เป็นต้น การช่วยคนให้ช่วยตนเองได้เป็นหน้าท่ีของการแนะแนวการให้การปรึกษา๓๕๑  

ม่ันเกียรติ  โกศลนิรัติวงษ์  ได้กล่าวถึงวิธีการให้การปรึกษาพุทธธรรมว่าเป็นหก
กระบวนการกัลยาณมิตรหรือผู้ให้การปรึกษาท่ีเข้าใจถึงพุทธภาวะในตัวมนุษย์แล้วเห็นทางในการ
ปฏิบัติต่อเพ่ือนมนุษย์ท่ีมีทุกข์  มีปัญหา  แล้วกระตุ้นให้มิตรผู้มีทุกข์เกิดสติ  เม่ือมีสติ  ปัญญาก็จะเกิด
ตามมาสามารถดับทุกข์ด้วยตนเอง๓๕๒ 

อาภา  จันทรสกุล  ได้กล่าวถึงวิธีการให้การปรึกษาพุทธธรรมว่าเป็นกระบวนการท่ีผู้ให้
การปรึกษานําเอาหลักธรรมตามแนวคิดทางพุทธศาสนาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับการปรึกษาให้ได้
สํารวจตนเอง  ท้ังด้านความคิด  ความเช่ือ  ความรู้สึก  และพฤติกรรม  เพ่ือนําไปสู่การรู้จักตนเองตาม
ความเป็นจริง  เป็นผลให้ผู้รู้รับการปรึกษาสามารถตัดสินใจเลือกเป้าหมายและแนวทางในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองไปตามลําดับ๓๕๓ 

โสรีช์  โพธ์ิแก้ว ได้ให้ความหมายของการให้การปรึกษาแนวพุทธศาสนาไว้ว่า  เป็น
กระบวนการท่ีผู้ให้การปรึกษาอาศัยหลัดพุทธธรรมเป็นหลักฐาน  ดึงคนที่อยู่ในความมืดให้ออดมาสู่
ความสว่าง๓๕๔ 

จากความหมายของการให้การปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ดังกล่าวมาข้างต้นน้ัน  สรุป
ได้ว่า  การให้หารปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์  คือ  กระบวนการท่ีผู้ท่ีให้การปรึกษา  (Couneslor)  
ซ่ึงมีภาวะแห่งความเป็นกัลยานิมิต  คือ  เป็นผู้นําหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักการ  กระบวนการ
และเทคนิควิธีการ  มาเป็นพ้ืนฐานในการช่วยเหลือบําบัดผู้รับการปรึกษา  ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความทุกข์
                                                            

๓๔๙ Pietrofesa, John L., Counseling: Research and Practice, (Chicago: Kand Mcnally 
College publishing Coun, 1975), P. 193. 

๓๕๐ Patterson, C.H., Theories of Counseling and Psychotherapy, 2nd ed., (New York: 
Row, Publisher, 1973), p.187. 

๓๕๑ พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พุทธศาสตร์กับการแนะแนว, (กรุงเทพมหานคร: กองทุนวุฒิ
ธรรมเพื่อการศึกษา และปฏิบัติธรรม), ๒๕๓๔, หน้า ๘. 

๓๕๒ มั่นเกียรติ  โกศลนิรัติวงษ์, พุทธธรรม ทฤษฎีและเทคนิคการให้คําปรึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์ สุวิริยาศาสน์), ๒๕๔๑, หน้า ๑๖๐. 

๓๕๓ อาภา จันทรสกุล. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ๒๕๔๕, หน้า ๗๘. 

๓๕๔ โสรีช์ โพธ์ิแก้ว, จิตปรึกษากับชีวิต, (กรุงเทพมหานคร :  : ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๓๕, หน้า ๔๐. 



๑๙๑ 
 

เพราะอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทัน  และรู้แจ้งตามความเป็นจริง  ให้เกิดสติ  มีปัญญา  ตระหนักรู้ความ
ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นและสาเหตุท่ีมาแท้จริง  จนทําให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความพร้อมท่ีจะลดความทุกข์ลง
พร้อมกับลงมือปฏิบัติพัฒนาไปในทั้ง  ๓  ด้าน  คือ  ด้านความคิด  ด้านพฤติกรรม  และด้านอารมณ์  
ความรู้สึก 

๔.๒.๖.๓  ปัญหาของมนุษย์ท่ีต้องการรับการปรึกษาความทุกข์  
สําหรับคําว่า  ความทุกข์  หมายถึง ความยากลําบาก  ความมาสบายกาย  ไม่สบาย

ใจ๓๕๕  เป็นสภาวะที่มีความบีบคั้น  ขัดแย้ง  ขัดข้อง  ไม่สมบูรณ์  และจะแสดงอาการ  เช่น  เศร้าโศก  
บ่นเพ้อ  ทรมานใจ  ตรอมใจ  กลัดกลุ้ม  อยากจะหนีไปให้พ้น๓๕๖  ท้ังที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นแล้ว  และ
อาจเกิดปัญหาข้ึนมา แก่ผู้ที่ยึดม่ันไว้ด้วยอุปาทาน๓๕๗  ทุกข์มีอยู่  ๓  ประเภท  คือ  ทุกขตา  ๓  หรือ  
ทุกข์  ๓  เป็นชุดสําคัญซ่ึงมีพุทธธรรมแสดงไว้เป็นหลัก  ของทุกข์ในไตรลักษณ์  ครอบคลุมความหมาย
ท้ังหมด  ท้ังทุกขเวทนาในขันธ์  ๕  และทุกข์ ในอริยสัจ๓๕๘  คือ 

(๑) ทุกข์ที่เป็นความรู้สึกทุกข์  ได้แก่ความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจอย่างท่ี
เข้าใจกันโดยสามัญ  ตรงตามความเช่ือและตามสภาพ เช่น  ความเจ็บปวดไม่สบาย เม่ือยขบ  เป็นต้น  
หมายถึงทุกข์เวทนาน้ันเอง 

(๒) ทุกข์เน่ืองด้วยความผันแปร  หรือทุกข์ท่ีแฝงในความแปรปรวน  ได้แก่  ความรู้สึกสุข
หรือเวทนา  ซ่ึงโดยสภาวะจริง  ก็เป็นเพียงทุกข์ในระดับหน่ึงหรืออัตราส่วนหนึ่ง  สุขเวทนาน้ันจึง
เท่ากับว่าเป็นทุกข์แฝง  หรือมีทุกข์ตามแฝงอยู่ตลอดเวลา  ซ่ึงกลายเป็นความรู้สึกทุกข์  หรือก่อให้เกิด
ทุกข์ขึ้นได้ทันที  ท่ีเม่ือใดก็ตามสุขเวทนานั้นแปรปรวนไป  พูดอีกอย่างหน่ึงว่า  สุขเวทนาน้ันก่อให้เกิด
ทุกข์เพราะความไม่จริงจัง  ไม่คงเส้นคงวาของมันเอง (อธิบายอีกนัยหน่ึงว่า  สุขเวทนา  คือ  ทุกข์ท่ีผัน
แปรไปในระดับหน่ึง  หรืออัตราส่วนหน่ึง) 

(๓)  ทุกข์ตามสภาพสังขาร  คือ   สภาวะของสังขารทุกสิ่งทุกอย่างหรือสิ่งท้ังหลายทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย ได้แก่ ขันธ์  ๕  ท้ังหมดเป็นทุกข์  คือ  สภาพที่ถูกบีบคั้นกดดันด้วยการ
เกิดขึ้น  และการเสื่อมสลายของปัจจัยต่าง ๆ ที่ขัดแย้ง  ทําให้คงอยู่สภาพเดิมมิได้  ไม่คงตัวสามารถ
แบ่งชนิดของความทุกข์ได้ดังน้ี๓๕๙    

๓.๑  ทุกข์ในไตรลักษณ์  กฎแห่งไตรลักษณ์จะทําให้เข้าใจชีวิตแนะแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต  มีความรู้เท่าทันสังขารมองเห็นความไม่เท่ียง  ความเป็นทุกข์  และความไม่เป็นตัวตนท่ี

                                                            
๓๕๕ จําลอง ดิษยวณิช, จิตวิทยาของความดับทุกข์, (เชียงใหม่ : กลางเวียงการพิมพ์), ๒๕๔๔, หน้า  

๕๙. 
๓๕๖ ขวัญ  เพียงหทัย, ธรรมะรอบกองไฟ, (กรุงเทพมหานคร : ห้องหนังสือเรือนธรรม), ๒๕๔๔, หน้า.

๓๑ 
๓๕๗ พุทธทาสภิกขุ, ตัวกู ของกู, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อมรินทร์), ๒๕๔๘, หน้า ๗๖. 
๓๕๘ พระธรรมปิฎก. พุทธธรรม(ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก

จํากัด) ,๒๕๔๔, หน้า ๒๓๐. 
๓๕๙ พระธรรมปิฎก.ความคิด แหล่งสําคัญของการศึกษา. พิมพ์คร้ังที่ ๒ . (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม.๒๕๔๓)หน้า ๓๐. พุทธทาสภิกขุ,ตัวกู ของกู. หน้า ๘๔. 
 



๑๙๒ 
 

ชัดเจนข้ึนมาหลงตัวติดอยู่ในรูปรส  กลิ่น  เสียง  และเม่ือการพัฒนาการไปจนถึงความรู้แน่ชัดด้วย
ปัญญา  ไม่ยึดติด  ทําให้บุคคลเกิดความเป็นอิสระแก่ตน  กฎแห่งไตรลักษณ์ประกอบด้วย 

๑)  อนิจจัง  คือความไม่เท่ียง (Impermanence)  สรรพสิ่งมีการหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  มีลักษณะเป็นพลวัตร  (Dynamic)  คือ  ไม่อยู่น่ิงอยู่กับที่ 

๒)  ทุกขัง  คือ  ความทุกข์  (Suffering)  สรรพสิ่งเม่ือเกิดขึ้นมาแล้วต้ังอยู่ได้
ขณะหนึ่ง  แล้วต้องเสื่อมสลายไปในที่สุด  มีการเกิดดับอยู่เป็นนิจ  คงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ 

๓)  อนัตตา  คือ  ความไม่ใช่ตัวตน  (Egolessness  or  non–self)  ทุกสิ่ง
ทุกอย่างไม่มีตัวตนท่ีแท้จริง  ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า  สัตว์  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา  ท่ีเราคิดว่าอะไรมีอยู่
เป็นอยู่อย่างที่เข้าใจกันเป็นเพียงสิ่งท่ีสมมติหรือบัญญัติ  (Concepts) ขึ้นมาเท่านั้นเพ่ือสะดวกในการ
สื่อสารที่เกิดปัญหาเพราะคนหลงผิด  เกิดความยึดถือว่ามีตัวตนท่ีแท้จริง ๆ อัตตามีอยู่เพียงความ
ยึดถือสิ่งที่ต้องการทํา  คือการรู้เท่าทันความจริงไม่มีอัตตา  รู้ทันสมมติ 

ทุกข์ในไตรลักษ์เกิดขึ้นเน่ืองจากความไม่เข้าใจในเรื่องธรรมชาติของสรรพสิ่งท่ี
มีการเปลี่ยนแปลง  ไม่คงทน  ถ้าบุคคลไปยึดม่ันถือม่ันก็จะไม่ทําให้เกิดเป็นความทุกข์ 

 ๓.๒  ทุกข์ในอริยสัจ  คือ  ความทุกข์ท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจจากการไปยึดม่ันมา  เป็น
ของเรา  พระธรรมปิฎก  (๒๕๔๔)  และม่ันเกียรติ  โกศลนิรัติวงษ์  (๒๕๔๑)  และจําลอง  ดิษยวนิช  
(๒๕๔๔)  ได้อธิบายลักษณะของความทุกข์ในอริยสัจ  ๔  ประกอบด้วย 

๑)  ชาติ  ความเกิดเป็นทุกข์  เพราะเป็นท่ีต้ังแก้งความทุกข์ต่าง  ๆ  อเนก
ประการ 

๒)  ชรา  ความแก่  ทําให้อวัยวะท้ังหลายหย่อนอ่อนแอ  อินทรีย์  คือ  ตา  หู  
จมูก  ลิ้น  เป็นต้น  ทําหน้าที่บกพร่อง  ผิดเพ้ียน  กําลังวังชาเสื่อมถอย  หมดความแคล่วคล่องว่องไว
ผวิพรรณไม่งดงามผ่องใส  หนังเห่ียวย่นความจําเลอะเลือน 

๓)  มรณะ  ความตาย  มีคนหรือของรักก็ต้องพลัดพรากจากไปส่วนประกอบ
ในร่างกายหยุดทําหน้าที่  ทุกข์ทางกายก็อาจมีมาก  จะทําอะไรจะแก้อะไรก็ทําไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้
มาก 

๔)  โสกะ  ความเศร้าโศก  ได้แก่  ความแห้งใจความเป็นทุกข์ภายในจิตใจท่ี
รุนแรง  ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากความผิดหวัง  การสูญเสียสมบัติ  การพลัดพรากจากบุคคลท่ีตนรักมาก ๆ  
การเสื่อมของร่างกาย  การเจ็บป่วยท่ีรุนแรง  การพิการจึงทําให้มีอาการของความทุกข์ภายในจิตใจ  
เช่น  มีอาการเศร้าสร้อย  ซึมเศร้า  ห่อเหี่ยว  ท้อแท้  เบ่ือหน่าย  เป็นต้น 

๕)  ปริเทวะ  ความคร่ําครวญหรือร่ําไรเป็นความทุกข์ทางจิตใจที่มีการแสกงอ
อกทางร่างกายและคําพูด  เพราะมีความทุกข์ภายในจิตใจอย่างรุนแรง  จนมีการแสดงความทุกข์
ออกมาภายนอก  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก  ความผิดหวัง  การสูญเสียทรัพย์สมบัติ  การพลัดพรากจาก
บุคคลที่เป็นท่ีตนรักมาก ๆ  การเสื่อมของร่างกาย  การเจ็บป่วยที่รุนแรง  การพิการ  เป็นต้น 

๖)  ทุกข์  ความทุกข์ทางร่างกาย  ได้แก่  เจ็บปวด  เช่น  กายบาดเจ็บถูกบีบ
คั้นเป็นโรค  บางคนมีความทุกข์ทางจิตใจที่รุนแรงจนเป็นเหตุทําให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยขึ้น  ท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะร่างกายและจิตใจมีการเช่ือมโยงกันโดยตรง  ซ่ึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์ท่ี
เม่ือมีความทุกข์ใจเกิดขึ้น  ร่างกายอาจจะมีความอ่อนเพลีย  ปวดเม่ือย  ปวดศรีษะ  คลื่นไส้  อาเจียน  
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ปวดท้อง  นอนไม่หลับ  ซึมเศร้า  เบื่ออาหาร  ท้องอืด  เป็นโรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูงความ
ต้านทานของร่างกายลดลง 

๗)  โทมนัส  ความทุกข์ใจ  ความเสียใจ  เป็นความทุกข์ใจ  ได้แก่  ความ
เจ็บปวดรวดร้าวใจ  ท่ีทําให้ร้องไห้ ตีอกชกหัว  ลงด้ิน  เชือดตัวเอง  กินยาพิษ  ผูกคอตาย  กับความ
ผิดพลาด  ผิดหวัง  สูญเสีย  ผิดนัด  โดนนินทา  โดนกล่าวร้าย  ขาดทุน  เป็นต้น 

๘)  อุปายาส  ความคับแค้นคึวามอึดอัดใจ  หรือสิ้นหวัง  เป็นความทุกข์ท่ีอยู่
ภายในจิตใจ  เป็นความทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับความโกรธ (โทสะ)  เช่น  ถูกเอาเปรียบ  ถูกเหยียดหยาม  
ถูกรังแก  ถูกบีบคั้นจนหาทางออกไม่ได้  รวมทั้งการที่ต้องเผชิญกับสิ่งท่ีไม่ปรารถนา  เป็นต้น 

๙)  อัปปิยสัมปโยค  การประสบกับคนหรือสิ่งซ่ึงไม่เป็นท่ีรัก  เช่น  ต้องพบ
ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ชอบ  หรือชิงชัง  เป็นต้น 

๑๐)  ปิยวิปโยค  การพลัดพรากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รัก  เช่น  ญาติ จาก
คนรัก  สูญเสียทรัพย์สิน  เป็นต้น 

๑๑)  อิจฉิตาลาภ  การไม่ได้ส่ิงท่ีปรารถนา  คือ  ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้
สมหวัง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถแบ่งความทุกข์ออกเป็น  ๒  ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
๑) สภาวะทุกข์  คือ  ทุกข์ประจํา  เป็นความทุกข์ท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้  เป็นสภาพ

ธรรมดา  ทุกข์ชนิดน้ีมี  ๓  ประเภทได้แก่  ชาติ  ชรา  มรณะ  
๒)  ปกิณณทุกข์  คือ  ทุกข์จร  เป็นความทุกข์ที่ เ กิดจากจิตใจหย่อน

สมรรถภาพ  ไม่อาจทนต่อเหตุการณ์ภายนอกที่มากระทบได้  ผู้มีปัญญารู้จักฝึกควบคุมใจตนเอง
สามารถหลีกเลี่ยงทุกข์ชนิดน้ีได้  ทุกข์จรมี  ๘  ประเภท  คือ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส  อุ
ปายาส  อัปปิยสัมปโยค  ปิยวิปโยค  อิจฉิตาลาภ 

จะเห็นได้ว่าเม่ือมนุษย์หรือสัตว์มีทุกข์ดังกล่าวมาแล้วก็จะต้องหาวิธีการแก้
ทุกข์ด้วยการเข้ามารับการปรึกษาหรือการรับคําแนะนําจากพระพุทธองค์หรือเหล่าสาวกของพระพุทธ
องค์เพราะถือว่าความทุกข์ดังท่ีกล่าวมาน้ันจัดได้ว่าเป็นปัญหาและเป็นความทุกข์ท่ีเกิดขึ้นกับจิตใจหรือ
ท่ีเราเรียกกันว่าเป็นโรคทางจิตน่ันเอง 

๔.๒.๖.๔  แนวคิดการให้ปรึกษาตามแนวจิตวิทยาพระพทุธศาสนา   
อาภา  จันทรสกุลได้ให้แนวคิดในการให้ปรึกษาในแนวพระพุทธศาสนาดังน้ี 

๑.  เป็นกระบวนการให้การปรึกษาที่มีลําดับขั้นตอนการให้การปรึกษาเป็นไปตาม
แนวอริยสัจ  คือ  ทุกข์  (ปัญหา)  สมุทัย  (สาเหตุของปัญหา)  นิโรธ  (ความดับทุกข์)  มรรค  (วิธี
ปฏิบัติเพ่ือการดับทุกข์) 

๒.  เป็นการช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้ฝึกพัฒนาตนเอง  ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่มี  
ใช้วิธีแบบสายกลางตามแบบไตรสิกขา  คือ  ฝึกฝนในด้านพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม  (ศีล)  
ด้านจิตใจ  (สมาธิ)  และด้านปัญญา  คือ  การรู้จักคิด  คิดเป็น  ตามวิธีการโยนิโสมนสิการ 

๓.  ปัจจัยท่ีทําให้การปรึกษามีประสิทธิภาพ  คือ  คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษาที่
มีลักษณะของกัลยานิมิตสามารถช้ีแนะแนวทางแห่งปัญญาให้แก่ผู้รับการปรึกษา๓๖๐ 
                                                            

๓๖๐ อ้างแล้ว, อาภา จันทรสกุล. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา, หน้า  ๘๒.   
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สรุป  แนวคิดการให้การปรึกษาตามแนวพุทธศาสนามีขั้นตอนการให้การปรึกษา
เป็นไปตามอริยสัจ  ๔  เพ่ือช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้พัฒนาตนเอง  ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการ
ปฏิบัติตามแนวทางมรรค  คือการดําเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  โดยผู้ให้
การปรึกษาเป็นกัลยานิมิตช้ีแนวทางให้แก่ผู้รับการปรึกษา 

๔.๒.๖.๕ เป้าหมายของการปรึกษาตามแนวคิดจิตวิทยาพระพุทธศาสนา  สําหรับ
เป้าหมายโดยท่ัวไปของการให้การปรึกษาแบบพุทธศาสนา  คือ   

๑.เพ่ือให้ผู้รับคําปรึกษามีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง 
๒.เพ่ือให้ผู้รับคําปรึกษาได้สํารวจตัวเอง  และเพ่ือจะได้มีความม่ันใจในตัวเอง  

เข้าใจตัวเอง  และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดีย่ิงขึ้น 
๓.ให้เป็นผู้หนักแน่นในเหตุผล  และมองเป็นการกระทําและผลการกระทํา  ตาม

แนวทาง  เหตุปัจจัย  ไม่เช่ือสิ่งงมงาย  ต่ืนข่าว  เช่น   เรื่องแม่นํ้าศักด์ิสิทธ์ิ  เป็นต้น 
๔.ให้เห็นว่าเป็นผลสําเร็จท่ีตนต้องการ   จุดหมายที่ปรารถนาจะเข้าถึงจะสําเร็จ

ได้ด้วยการลงมือทํา 
- จึงต้องพ่ึงตนเอง   และทําความเพียรพยายาม   การพ่ึงตนเอง  เช่น  “การ

พยายามเป็นหน้าที่  ท่านท้ังหลายต้องทําเอง   ตลอดเป็นผู้บอกการ”  ตนนั่นแหละเป็นที่พ่ึงของตน  
คนอ่ืนใครเล่าจะเป็นท่ีพ่ึงได้  ด้วยตนที่ฝึกไว้ดีแล้วนั่นแหละ  บุคคลช่ือว่าได้ที่พ่ึงท่ีหาได้ยาก” 

- ไม่รอคอยโชคชะตา   หรือหวังผลด้วยการอ้อนวอน 
๕.ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองท่ีจะงดเว้นจากกรรมช่ัว  และรับผิดชอบต่อ ผู้อ่ืน

ด้วยการกระทําความดีต่อเขา 
๖.ให้ถือว่าบุคคลมีสิทธิโดยธรรมชาติท่ีจะทําการต่าง ๆ  เพ่ือแก้ไขปรับปรุง

เสริมสร้างตนเองให้ดีขึ้นไปโดยเท่าเทียมกัน  สามารถทําตนให้เลวลงหรือให้ดีขึ้นให้ประเสริฐย่ิงกว่า
เทวดาและพรหมได้ทุกๆ  คน 

๗.  ในแง่กรรมเก่า  ให้ถือเป็นบทเรียนและรู้จักพิจารณาเข้าใจตนเองตามเหตุผล
ไม่คอยเพ่งโทษแด่ผู้อ่ืน  มองเห็นพ้ืนฐานของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบัน   เพ่ือรู้จักที่จะแก้ไขปรับปรุงและ
วางแผนสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าไปได้ถูกต้อง 

๘.เป้าหมายอีกประการ   คือ  การทําตนให้เป็นที่พึงของตนเองได้  มีหลักธรรม  
ดังนี้ 

๘.๑ มีความประพฤติ  ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อตนเองและสังคม  ทําให้มี
ระเบียบวินัยในสังคมประเทศชาติ 

๘.๒ มีความรู้จากการเล่าเรียนศึกษามา  การฟัง  การอ่าน  เล่าเรียน   การ
แสวงหาความรู้อยู่เสมอ  ทําให้ได้ข้อมูลมากจึงช่วยให้แก้ไขปัญหาได้มาก    เพราะการ แก้ปัญหาต่างๆ   
ต้องอาศัยข้อมูลความรู้  จีงควรจะศึกษาเล่าเรียนอ่านฟังให้มาก 

๘.๓ รู้จักคบคนดี  คือ  รู้จักคบคนดี  รู้จักคบมิตรซ่ึงชักจงไปในทางที่ดีงาม  
รู้จักครูอาจารย์หาแสวงวิชา   รู้จักแสวงหาแหล่งความรู้  ซ่ึงจะทําให้ความรู้ท่ีได้เล่าเรียนมา อ่านสดับ
ฟังเพ่ิมพูนและชัดเจนมากข้ึน   เรียกว่ารู้จักคบหากัลยาณมิตร 
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๘.๔ เป็นคนท่ีพูดกันง่าย  คือ  เป็นผู้ท่ีรับฟังผู้อ่ืน  เม่ือคบหาผู้รู้และคนดี  แล้ว
ก็พร้อมที่จะรับฟังท่ีจะรับฟังคําแนะนํา  เป็นต้น 

๘.๕ ขวนขวายกิจของหมู่  คือ     เป็นผู้พร้อมท่ีจะร่วมมือช่วยเหลือ     เอาใจ
ใส่ขวนขวายกิจของเพื่อนร่วมชุมชนและงานของส่วนรวม  คนที่พึงตนเองได้นี้จะมีลักษณะไม่คิด
เรียกร้องจากผู้อ่ืนหรือคิดเรียกร้องเอาจากชุมชน  หรือสังคม 

๘.๖ เป็นผู้ใฝ่และสร้างสรรค์  ได้แก่  ชอบแสวงหาความจริง ใฝ่ศึกษาเล่าเรียน
ชอบสนทนาถกเถียงหาความรู้ความเข้าใจ    โดยมีสภาพจิตและลักษณะของการแสดงออกที่ชวนให้
คนอ่ืนอยากปรึกษาหารือร่วมสนทนาด้วยส่งเสริมบรรยากาศแห่งการแสวงหาความรู้ 

๘.๗ มีความเพียรขยัน  คือมีจิตใจเข้มแข็ง ก้าวหน้าไม่ท้อถอยสู้กิจสู้งาน
รับผิดชอบ   ปฏิบัติตามหลักทุกอย่างในข้อก่อนๆ  ด้วยความจริงจัง 

๘.๘ มีใจสันโดษ  สันโดษในที่นี้ คือ  การไม่แสวงหาความบํารุงบําเรอฟุ้งเฟ้อสุ
รุยสุร่ายไม่ฟุ่มเฟือย  แต่เป็นอยู่ง่ายรู้จักพอในเรื่องวัสดุแล้วใช้เวลามุ่งหน้าทํากิจของตน 

๘.๙ มีสติม่ันคง  คือ  ควบคุมตนเองได้   มีสํานึกในการกระทําสิ่ง  ต่างๆ   
ด้วยความรอบคอบ  ไม่ประมาท   และเท่าทันเหตุการณ์  รู้เท่าทันอะไร  อย่างไหน  ทําให้เกิดความ
เจริญหรือไม่ 

๘.๑๐ มีปัญญาเหนืออารมณ์  คนจํานวนมากมักเอาอารมณ์นําหน้าในการ
แสดงออกควรเปล่ียนเป็นว่า   เอาวิจารณญานมาเป็นตัวนําในการกระทํา   (ท้ัง  ๑๐  ประการนี้ทาง
พระเรียกว่า  “นาถกรณธรรม” 

๔.๒.๖.๖ ข้ันตอนและกระบวนการในการให้การปรึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 
การให้การปรึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา  มีลําดับขั้นตอนเป็นไปตามการแก้ไขปัญหา

ตามอริยสัจ  โสรีช์  โพธ์ิแก้ว และอาภา  จันทรสกุล และดวงมณี  จงรักษ์๓๖๑ กล่าวว่าขั้นตอนและ
กระบวนการให้การปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์น้ัน  เป็นไปตามแบบอริยสัจ  ซ่ึงเป็นหลักธรรมคําสอน
ท่ีครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา  ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เป็นวิถีแห่งปัญญาท่ี
ดําเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบแห่งเหตุผล  เป็นกระบวนการแก้ปัญหาและจัดการกับชีวิตของ
ตนเองด้วยปัญญาของมนุษย์เอง  และเป็นความเป็นจริง ท่ี เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคน  
ประกอบด้วย  ๔  ขั้นตอน  ดังน้ี 

ขั้นที่  ๑  การเป็นกัลยาณมิตรและการกําหนดรู้ปัญหา  เป็นการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้รับการปรึกษาโดยอาศัยหลักกัลยาณมิตรธรรม  หลักธรรมสังคหวัตถุ  ๔  หลักพรมวิหาร  ๔  ผู้ให้
การปรึกษาช่วยอาจใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล  เช่น  การตั้งคําถามรวมทั้งเทคนิควิธีการต่าง ๆ  ทางด้าน
จิตวิทยา มาช่วยในการกําหนดรู้ปัญหาของผู้รับการปรึกษา 

                                                            
๓๖๑ อาภา จันทรสกุล, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา, หน้า ๙๔. ดวงมณี  จงรักษ์

,ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบําบัดเบ้ืองต้น, หน้า ๑๒๐. โสรีช์ โพธ์ิแก้ว, การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามหลัก
พระพุทธศาสนา, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ), หน้า ๕๕. 
 

 



๑๙๖ 
 

ขั้นที่  ๒  ขั้นสืบสาวสาเหตุ  ผู้ให้ปรึกษาต้องร่วมกับผู้รับการปรึกษาสํารวจว่าทุกข์หรือ
ปัญหาที่กําหนดนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร  สาเหตุของปัญหา  ปัญหาอาจเกิดจากมูลเหตุหลายอย่างก็ได้  
ท้ังน้ีต้องแยกให้ชัดเจนว่าอะไรคือเหตุปฐม  ระหว่างความเช่ือ  ความปรารถนา  ความคาดหวัง  ยึดม่ัน
ถือม่ัน  ระหว่างความน่าเป็นจริงท่ีปรากฏและความเป็นจริงตามหลักธรรม  ซ่ึงประกอบด้วย  องค์
ธรรมปฎิจจสมุปบาท  กฎของไตรลักษณ์  ซ่ึงเป็นเหตุให้ผู้รับการปรึกษาได้รับความทุกข์  จนหลุดไปอยู่
กับความจริงท่ีเกิดขึ้นไม่ได้ 

ขั้นที่  ๓  การระบุเป้าหมายให้ชัด  ผู้ให้การปรึกษาช่วยผู้รับการปรึกษาระบุเป้าหมายท่ี
ต้องการชัดเจน  ว่าต้องการอะไรจากการขอรับการปรึกษา  ก่อนท่ีจะวางรายละเอียดและวิธีการ
ปลีกย่อยในขั้นการแก้ปัญหา  หาวิธีกําจัดสาเหตุ  ซ่ึงกระทําได้โดยหาทางที่จะดับทุกข์หรือกําจัดสาเหตุ  
ผู้ให้การปรึกษาควรใช้วิธีการต่าง  ๆ  ตามความเหมาะสมท่ีจะปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้บนพ้ืนฐานของความจริงนอกจากนี้ผู้ให้การปรึกษายังต้องอาศัยเทคนิคทางอารมณ์  ความคิด  
และพฤติกรรมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 

ขั้นท่ี  ๔  ขั้นลงมือปฏิบัติ  ตรงกับหลักอริยสัจข้อที่  ๔  หนทางของการดับทุกข์ด้วยการ
ปฏิบัติ  การปฏิบัติตามมรรคจะเริ่มต้นได้ดําเนินการต่อไปด้วยดีต้องอาศัยปัจจัย  ๒  ประการ  คือ   
๑)  ต้องมีผู้ชักนําท่ีดี  ในท่ีน้ีผู้ให้การปรึกษาทําหน้าที่เป็นผู้แนะนําที่ดี  ๒)  ผู้รับการปรึกษาเองต้องมี
โยนิโสมนสิการระดับหน่ึง  หมายถึงการรู้จักคิดพิจารณาตรงตามสภาวะเหตุปัจจัย  และได้แบ่งระดับ
ของการปฏิบัติตามแนวทางของมรรค  ออกเป็น  ๒  ระดับ 

ระดับแรกของการปฏิบัติตามแนวทางมรรค  ๘  เริ่มท่ี  สัมมาสติ  นั่นคือผู้รับการปรึกษา
ต้องมีสติสัมปชัญญะกับพฤติกรรมของตน  ถัดมา  คือ  สัมมาทิฐิ  ผู้รับการปรึกษาพึงพิจารณาปัญหา
ของตนตามหลักไตรลักษณ์เพ่ือให้เกิดการยอมรับความทุกข์ท่ีเกิดขึ้น  เพ่ือเรียกฟ้ืนกําลังใจให้กลับคืน
มาก่อน  หลังจากเคยพิจารณาหาหนทางแก้ไขตามแนวทางที่คิดไว้ในขั้นตอนท่ี  ๓  ขั้นต่อมาผู้ให้การ
ปรึกษาต้องช้ีแนะผู้รับการปรึกษาให้มีมรรคข้อสัมมาสังกัปปะ  คือ  ไม่คิดพยาบาท  ไม่ชิงชังและไม่
หมกมุ่นอยู่กับสิ่งท่ีต้องการของตนมากเกินไป  สําหรับมรรคเหลา่นั้นได้มากน้อยแค่ไหน 

ระดับท่ีสอง  เป็นการลงมือปฏิบัติตามแนวทางคิดไว้ในขั้นตอนท่ี  ๓  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ภายในและภายนอกให้ได้มากที่สุด  แต่ท้ังน้ีต้องให้ผู้รับรู้การปรึกษาพิจารณาเลือกวิธีต่าง  ๆ  ซ่ึง
เหมาะสมกับตัวเขาในการนําไปปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไร  ก็นํากลับไปพูดคุยปรึกษา  เพ่ือท่ีจะได้
ช่วยกันตรวจสอบและประเมินผลวิธีต่าง ๆ ท่ีได้วางไว้นั้นว่าปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นไปตามที่ต้องการหรือ
ตามเป้าหมายหรือไม่ 

สรุป  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นอริยสัจเป็นสัจธรรมท่ีสําคัญท่ีนํามาใช้ในการให้การปรึกษา  
โดยผู้ให้การปรึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีกัลยาณมิตรธรรม  มีพรหมวิหาร  ๔  และสังคหวัตถุ  ๔  เพ่ือ
สามารถที่จะให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความไว้วางใจ  ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาทําความเข้าใจปัญหาหรือ
ความทุกข์ท่ีเกิดขึ้น  ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสาเหตุของความทุกข์และความเช่ือ  ความปรารถนา  
ความคาดหวัง  ยึดม่ันถือม่ัน  ระหว่างความเป็นจริงท่ีปรากฏและความเป็นจริงตามหลักธรรม  การ
กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วดําเนินการแก้ไขตามวิธีการท่ีมีแนวทางระเบียบวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจน
จนบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 

๔.๒.๖.๗ เทคนิคและวิธีการให้การปรึกษาตามแนวพุทธศาสนา 



๑๙๗ 
 

สําหรับเทคนิคการให้คําปรึกษาทางพระพุทธศาสนานั้นเราสามารถพิจารณาได้จาก
เทคนิคการให้คําปรึกษาของพระพุทธเจ้า  ท่ีพระองค์ทรงได้วางหลักการหรือเป้าหมายในการให้
คําปรึกษาไว้อย่างชัดเจน เพ่ือที่จะช่วยเหลือบุคคล ให้ศึกษาค้นพบสภาพความเป็นจริงของชีวิต เข้าใจ
และยอมรับที่จะพัฒนาตนเอง น้ีเป็นการแสดงออกถึงความเอ้ืออาทร ความเอาใจใส่ ความเมตตา
ปราณีการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างบริสุทธ์ิใจ ซ่ึงพระพุทธเจ้าทรงกระทําเพ่ือช่วยเหลือเหล่าสัตว์ทั้งหลาย
ด้วย พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ แสดงให้เห็นว่า พระองค์มีวัตถุประสงค์หลัก คือการ
ช่วยเหลือมนุษย์ให้สามารถช่วยตนเอง และเป็นที่พ่ึงของตนเองได้ รวมตลอดถึงการเป็นที่พ่ึงทั้ง
ทางด้านการงาน และด้านจิตใจด้วย ทั้งหมดน้ีมีความสมบูรณ์อยู่ในศิลปะการให้คําปรึกษา หรือเป็น
กระบวนการให้คําปรึกษา ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับสิ่งสําคัญ ๓ ประการ๓๖๒ ดังน้ี 

๑. บุคคลที่มีความยุ่งยากลําบากใจ ได้แก่ ผู้รับการปรึกษา 
๒. บุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความยุ่งยากใจ ได้แก่ ผู้ให้การปรึกษา 
๓. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใ ห้การปรึกษา กับผู้ รับคําปรึกษา มีผลก่อให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในตัวผู้รับการปรึกษา 
กระบวนการทั้ง ๓ ประการน้ี สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้รับคําปรึกษา

ได้มากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ให้คําปรึกษาว่า จะมีทักษะ เทคนิค หรือวิธีการที่มีต่อการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้มาขอรับคําปรึกษา และเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญต่อกระบวนการให้คําปรึกษาอย่างมาก โดยใน
เรื่องเทคนิคนี้นั้น พระพุทธองค์ได้ทรงใช้แล้วกับพุทธบริษัทท้ังสี่ เรียกว่า เทคนิคการสอน หรือ ลีลา
การสอน ซ่ึงสามารถนํามาเป็นแบบอย่างและเป็นหลักของการให้คําปรึกษาได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ
เทคนิคการสอนหรือลีลาการสอนจะเห็นในหัวข้อ (การให้คําปรึกษาด้วยพุทธวิธีการสอน) แต่ท่ีน้ีจะ
กล่าวโดยภาพรวมถึงกระบวนการสําคัญที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในการให้คําปรึกษา 

หลักการสําคัญที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการให้คําปรึกษา ท่ีเรียกว่า เทคนิคและลีลาการ
สอน ดังกล่าวแล้วน้ันมีอยู่ ๔ ประการ ด้วยกันคือ๓๖๓ 

๑. สันทัสสนา คือ การช้ีแจงให้ชัดเจน เป็นขั้นตอนของการแจกแจงเร่ืองที่สอน แสดง
เหตุ และผลให้ชัดเจน ผู้ฟังเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 

๒. สมาทปนา คือ การโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ฟังอยากปฏิบัติตาม เป็นการบรรยายช้ีให้ผู้ฟัง
เห็นความสําคัญของเรื่องท่ีสอน จนเกิดความอยากท่ีจะฝึกฝนเพ่ือให้เกิดความชํานาญ 

๓. สมุตเตชนา คือ การเร้าใจให้อาจหาญ แกล้วกล้าเป็นเทคนิคในการกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความกระตือรือร้น มีกําลังใจที่จะเรียนรู้ กระทําให้สําเร็จ สู้งาน ไม่ย่อท้อ ไม่กลัวลําบาก 

๔. สัมปหังสนา คือ การปลุกให้ผู้เรียนสดช่ืนร่าเริง เป็นเทคนิคให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนาน โดยช้ีให้เห็นผลดี หรือประโยชน์ท่ีจะได้รับ และแนวทางท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จสูงขึ้นไป 

                                                            
๓๖๒ พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา, ทฤษฎีและเทคนิคการให้คําปรึกษา, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

พัฒนาศึกษา),๒๕๔๓, หน้า ๔. 
๓๖๓ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย), ๒๕๓๒, หน้า ๑๕๘. 



๑๙๘ 
 

หลักการสําคัญท้ัง ๔ ประการนี้ ถือเป็นสิ่งสําคัญของเทคนิคการให้คําปรึกษาที่พระพุทธ
องค์ทรงใช้ โดยเริ่มต้นด้วยการช้ีแจงในเร่ืองที่ทรงให้คําปรึกษา พร้อมกับโน้มน้าวจิตใจให้เห็นตามยินดี
ปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น มีเทคนิคต่างๆ ทําให้ผู้มารับคําปรึกษาเกิดความสดช่ืนความร่าเริงใจ
มองเห็นเป้าหมายของการรับคําปรึกษา และสุดท้ายสามารถแก้ไขปัญหาความทุกข์ของตนเองได้ 

นอกจากน้ันได้มีนักวิชาการทางด้านจิตวิทยาการให้คําปรึกษาได้ นําเทคนิคและวิธีการให้
การปรึกษาตามแนวพุทธศาสนาที่เป็นการเช่ือมโยงลํากับขั้นตอนของการให้การปรึกษาตามแบบ
อริยสัจโดยเทคนิคต่าง ๆ  ในการให้การปรึกษามาใช้  เช่น  การถามด้วยคําถามปลายเปิด  ดาร
สนับสนุน  การทวนสาระ  การสรุป  การสะท้อนความรู้สึก  ฯลฯ  นอกจากน้ียังได้แบ่งปัญหาความ
ทุกข์ของผู้รับบริการปรึกษาเป็นด้านความคิด  อารมณ์  และพฤติกรรม  โดยวิธีการจัดการกับปัญหา
เป็น  ๓  ด้าน  โดยการใช้หลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

๑.  วิธีการทางความคิด  หลักธรรมที่ใช้เพ่ือจัดการกับความคิดมีวิธีการดังน้ี 
๑.๑  มีความเข้าใจถึงลักษณะธรรมชาติของสิ่งท้ังปวงว่ามีความเป็นไปตามกฎแก่ง

ไตรลักษณ์  ซ่ึงประกอบด้วยความเป็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เนื่องจากเม่ือบุคคลประสบกับความ
เปลี่ยนแปลงท่ีไม่ปรารถนาก็จะเกิดความรู้เท่าทัน 

๑.๒  มีความเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรม  สิ่งท้ังหลายท้ังปวงไม่ว่าคน  สัตว์  
สิ่งของเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุและปัจจัย  เป็นเรื่องของปัจจัยสัมพันธ์  เรียกว่ากฏธรรมชาติหรือ
กฎแห่งกรรม 

๑.๓  ปรับความคิดให้มีความรับผิดชอบ  (สัมมาสังกัปปะ)  คือ  มีความคิดท่ี
ปลอดโปร่งจากกาม  ความคิดไม่เครียดแค้นชิงชัง  ความคิดไม่เบียดเบียนทําร้ายผู้อ่ืน 

๑.๔  ยกตัวอย่างสุภาษิตหรือคํากล่าวต่าง ๆ ในพุทธศาสนาเพ่ือให้โน้มน้าวให้เกิด
โยนิโสมนสิการ  ทั้งน้ีผู้ให้การปรึกษาควรพิจารณาว่าเรื่องที่ประเด็นปัญหาน้ันน่าจะนําสุภาษิตใดมายก
เป็นข้อคํานึงเพ่ือชักจูงให้ผู้รับการปรึกษาคลายความยึดถือในความเช่ือเดิม  ปลุกเร้าความคิดใหม่ 

๑.๕  นําตัวอย่างบุคคลท่ีประสบปัญหาในพุทธกาลมาเล่า  เพ่ือเป็นตัวแบบให้เห็น
ว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นสามารถจัดการสําเร็จด้วยหลักธรรมข้อใด  ตัวอย่างท่ีนํามาเสนอเพ่ือเร้าให้เกิด
ความหวังและกําลังใจควรเป็นเรื่องของบุคคลท่ีเผชิญปัญญาในหมวดเดียวกัน 

๒.  วิธีการทางอารมณ์  หลัดธรรมที่ใช้เพ่ือจัดการกับอารมณ์มีวิธีการดังนี้ 
๒.๑  การควบคุมอารมณ์ท่ีรบกวนจิตใจด้วยการปฏิบัติต่ออารมณ์อย่างถูกต้อง 
๒.๒  การฝึกสมาธิ  เพ่ือให้อารมณ์ท่ีเกิดขึ้นบรรเทาลง 
๒.๓  การทําจิตใจให้ปลดจากอารมณ์ท้ัง  ๕  เรียกว่านิวรณ์  ๕  คือ  กิเลสท่ีทํา

ให้จิตกลัดกลุ้มวุ่นวาย  มาสงบ  เป็นเคร่ืองกั้นไม่ให้เกิดสมาธิและปัญญา 
๓.  วิธีการด้านพฤติกรรม  เทคนิคทางพฤติกรรมสามารถใช้หลักการปฏิบัติตาม

หลักธรรมดังน้ี 
๓.๑  สติ  (Mindfulness)  เพ่ือเป็นการควบคุมอาการทางลบ  เช่น  โทสะ  

โมหะ  ราคะ  โลภะ  ไม่ให้แสดงผลจนกลายเป็นปัญหา  ปกติจิตของบุคคลจะคิดเรื่องต่าง  ๆ  เสมอ  
ไม่ว่าเรื่องในอดีต  เรื่องในอนาคต  การสติ  คือการระลึกรู้ทันปัจจุบัน  ไม่ให้ความวิตกกังวลท่ีเกิดขึ้น
เป็นความกลัวอย่างไม่มีเหตุผล 



๑๙๙ 
 

๓.๒  สัมปชัญญะ  (Clear of Comprehension) หมายถึง ความรู้ชัดเรื่องน้ัน ๆ 
ว่าควรทําหรือไม่ควรทํา๓๖๔ 

สรุป  จากการกล่าวมาเราจะพบว่าพระพุทธศาสนาได้มีการให้คําปรึกษามาตั้งแต่
ต้นของการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเอง โดยหลักการให้คําปรึกษาของพระพุทธศาสนานั้นให้
ความสําคัญกับ(๑)ศักยภาพของมนุษย์ท่ีสามารถพัฒนาได้ (๒)จิตของมนุษย์นั้นถูกกิเลสครอบงํา
กระบวนการพัฒนาด้วยการให้คําปรึกษาของพระพุทธศาสนาน้ันสามารถที่จะช่วยได้ โดยเฉพาะให้ช่วย
ให้ผู้ป่วยหรือผู้ท่ีมีกิเลสสามารถที่จะพ้นทุกข์หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
 ๔.๒.๖.๘ ผลของการให้คําปรึกษา ในการให้การปรึกษาท่ัว ๆ ไปน้ัน เป้าหมายหลักก็
คือ  การช่วยเหลือให้ผู้ท่ีมาขอรับการปรึกษา สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เข้าใจ และยอมรับตนเอง
ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนตระหนักถึงความต้องการของตนเอง  ดําเนินตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ และ
สามารถพัฒนาตนเองได้จนถึงท่ีสูงสุด  มีทัศนคติใหม่ ๆ ที่ดีเกิดขึ้น  รู้จักการพ่ึงตนเองได้อย่างสมบูรณ์ 
 เป้าหมายหรือผลของการให้การปรึกษาที่กล่าวมา จึงมีความสอดคล้องกับพุทธวิธีท่ีพระ
พุทธองค์ทรงมุ่งหวัง  คือ  ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ของผู้มารับการปรกึษา ดังน้ี 
 ๑.  ในด้านที่มีปัญหา  สามารถเปลี่ยนจากความข้องใจกังขาสงสัย   ให้เป็นความ
กระจ่างแจ้ง  เปลี่ยนจากความไม่รู้เป็นความรู้แจ้ง  เปลี่ยนจากความมืดเป็นความสว่าง 
 ๒.  ในด้านสุขภาพจิต  สามารถเปล่ียนจากความหมักหมมสกปรก  ไปสู่ความบริสุทธ์ิ  
สะอาดโปร่งใสไร้ความวิตกกังวลใจ 
 ๓.  ในด้านอารมณ์ สามารถท่ีจะเปลี่ยนจากความพล่านเดือดร้อนว้าวุ่นสับสนไปสู่ความ
สงบสุขเยือกเย็นใจ 
 ๔.  ในด้านทัศนะคติที่มีต่อโลกและชีวิต   สามารถที่จะเปลี่ยนจากการยึดถือไปสู่การ
ปล่อยวาง ไม่มีความยึดติดด้วยอํานาจอุปาทาน เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิไปสู่สัมมาทิฏฐิท่ีถูกต้องตาม
ทํานองคลองธรรม 
 ๕.  ในด้านพฤติกรรม สามารถเปลี่ยนจากการกระทําช่ัวทุจริต มาเป็นการทําดีท่ีเป็นไป
ในทางสร้างสรรค์ ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงขึ้นไป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงคุณธรรม  
และคุณภาพชีวิตให้สูงส่งขึ้น จากสภาพของปุถุชนเป็นอริยบุคคลท่ีสูงขึ้นไป๓๖๕ 
 จากการศึกษามาเราจะพบว่า ผลของการให้การปรึกษา หรือการแสดงธรรมของพระพุทธ
องค์ ในแต่ละครั้งน้ัน พระองค์ทรงมีเป้าหมายท่ีชัดเจนแน่นอนว่าต้องการที่จะให้เกิดผลในการเรียนรู้ 
หรือการเปลี่ยนแปลงพัฒนาบุคคลในด้านใด ส่วนมากผู้ที่ ได้รับการปรึกษา หรือฟังธรรมจาก
พระพุทธเจ้าแล้วมักจะได้บรรลุธรรมระดับใดระดับหนึ่ง  เช่น  โสดาบัน  สกิทาคามี  อนาคามี และ
อรหัตผล  เป็นท่ีสุด  คือ  การดับกิเลส และความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง น้ันคือการได้บรรลุถึงพระนิพพาน 
เป็นอุดมการณ์ท่ีทุกคนปรารถนา เพราะเป็นสภาพที่ไร้ปัญหาอย่างถาวร 
 
๔.๕ สถานะและจุดยืนของพุทธจิตวทิยาในสังคมไทย 
                                                            

๓๖๔ อาภา จันทรสกุล, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา, หน้า ๙๔. ดวงมณี  จงรักษ์
,ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบําบัดเบ้ืองต้น, หน้า ๑๒๐. 
 ๓๖๕ แสง จันทร์งาม, วิธีสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์บรรณาคาร),๒๕๒๖, หน้า ๒๑. 



๒๐๐ 
 

 
บุคคลที่น่าเช่ือถือหลายท่านกล่าวว่า จิตวิทยานั้นเร่ิมเกิดขึ้นในทวีปเอเชียกว่า ๒๕๐๐ ปี 

มาแล้ว  โดยเกิดขึ้นก่อนการเกิดของอริสโตเติล  นักปราชญ์ชาวกรีกเสียอีก ซ่ึงจิตวิทยาที่กล่าวถึงน้ีคือ 
จิตวิทยาในพระพุทธศาสนาน่ันเอง 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาประวัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาในประเทศ
ไทย ก็ปรากฏว่าล้าหลังมาก กล่าวคือ เพ่ิงปรากฏเป็นหลักฐานว่า มีการสอนวิชาจิตวิทยาโรงเรียน
ฝึกหัดครูปฐมมาเพียงก่อนปี พ.ศ.๒๔๗๓ เล็กน้อย และในปี พ.ศ.๒๔๗๓ ได้มีการสอนจิตวิทยาเป็นวิชา
หนึ่งใน ๕ วิชาของการสอนวิชาครุศาสตร์ในสมัยนั้นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ กระทรวงศึกษาธิการด้วยความช่วยเหลือขององค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้จัดต้ัง สถาบันระหว่างชาติสําหรับการ
ค้นคว้าเรื่องเด็กขึ้นในบริเวณวิทยาลัยวิชาการศึกษา (หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
ประสานมิตรในปัจจุบัน)  ซ่ึงนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่วิชาเก่ียวกับ
จิตวิทยาเด็ก (Child Psychology) ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๑๘  สถาบันแห่งนี้ได้เปลี่ยนช่ือเป็นสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ และได้ขยายงานด้านการวิจัยและการสอนเกี่ยวกับจิตวิทยา และการศึกษาใน
ขอบข่ายท่ีกว้างขวางขึ้น โดยมีฐานเทียบเท่าคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซ่ึงสถาบัน
ดังกล่าวได้ผลิตมหาบัณฑิตทางจิตวิทยาอันได้แก่ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
สังคม และจิตวิทยาการทดลอง 

นอกจากโรงเรียนฝึกหัดครู (หรือสถาบันราชภัฏในปัจจุบัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ  ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยา
อย่างกว้างขวางและในหลายสาขาด้วยเช่นกัน  เป็นท่ีตระหนักว่าวิชาจิตวิทยามีความสําคัญและให้
ประโยชน์ท้ังต่อส่วนตัว ต่อส่วนรวม และต่อประเทศชาติ ปัจจุบันจึงได้มีผู้หันมาสนใจศึกษาวิชา
จิตวิทยาเพ่ิมขึ้น นิสิตนักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ก็หันมาเลือกเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
เช่นเดียวกับในต่างประเทศ และเป็นท่ีคาดหวังว่าวิชาจิตวิทยาในประเทศไทยจะเจริญรุดหน้าขึ้นไป
เรื่อย ๆ ท้ังจะสามารถช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ และโดยเฉพาะเม่ือสามารถศึกษา
จิตวิทยาควบคู่ไปกับพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถนําเอาหลักพุทธจิตวิทยาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตนเองและสังคมได้  

และความสนใจในเรื่องพุทธจิตวิทยานี้เราจะพบว่าปัจจุบันมีการศึกษาถึงหลักพุทธ
จิตวิทยาอยู่หลายมหาวิทยาลัย เช่นท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หรือแม้แต่พระมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็มีการศึกษาในเร่ืองพุทธจิตวิทยาใน
หลากหลายสาขาวิชา ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพุทธจิตวิทยานั้นมีความสําคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก 
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บทที่ ๕ 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎกมาทั้งหมดนั้นสามารถท่ีจะสรุป

เพ่ือให้เห็นกรอบสาระสําคัญของพุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎกได้ดังน้ี 
(๑) จิตวิทยาตะวันตก มีการวางรูปแบบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ ซ่ึง

เป็นรูปแบบและกระบวนการคิดของโลกยุคสมัยใหม่ (modernity) ท่ีเน้นการจัดระเบียบตามลําดับขั้น 
เพ่ือจําแนกความแตกต่าง โดยการหาโครงสร้างหรือหน้าท่ีท่ีเป็นแกนกลางของเรื่องนั้นๆ ทั้งน้ีมีความ
เช่ือพ้ืนฐานว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของระบบ และมนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลในการนําความเจริญก้าวหน้า
ให้กับโลกได้ เพ่ือความเป็นสากลของโลก การจัดรูปแบบมโนทัศน์ของจิตวิทยาจึงสามารถแยกออกได้
ชัดเจน ๒ รูปแบบ คือ แนวคิดเรื่องพฤติกรรม หรือสิ่งที่สามารถวัดหรือประเมินได้ เช่น สมอง ระบบ
ประสาท เป็นต้น การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไข การปรับพฤติกรรม โดยการให้แรง
เสริม หรือ การลงโทษ ไม่เน้นเรื่องบุคลิกภาพ แต่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถนํามากําหนดผล
ท่ีตามมาได้ชัดเจน กลุ่มน้ีจะมีข้อด้อยท่ีไม่ค่อยได้คํานึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ แต่ก็มี
ประสิทธิภาพมากในการค้นหาความผิดปกติทางกายภาพและการรักษา อีกกลุ่มหนึ่งเน้นเรื่องแบบอัต
วิสัย มีท่ีตัวตนหรือภาพลักษณ์ของตนเองเป็น ปรากฏการณ์เชิงจิตวิทยา พัฒนามาจากการอบรมเลี้ยง
ดู ความเช่ือ และปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม กลุ่มนี้เน้นคุณค่า ความหมายของมนุษย์ ความเป็น
อิสระ และการพัฒนาไปสู่ภาวะบุคคลท่ีสมบูรณ์ การเรียนรู้จึงเน้นที่ตัวบุคคลเป็นหลักและมีความเป็น
อิสระและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย กลุ่มนี้มีการศึกษาทั้งจิตสํานึก จิตไร้สํานึก และศึกษาผสมผสานทุกๆ 
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่ีดูลึกลับและไม่มีสาระตามการประเมินทาง
วิทยาศาสตร์ กลุ่มน้ียังพัฒนาวิธีการบําบัดรักษาโดยกระบวนการทางจิตโดยการสนทนา โดยมีรูปแบบ
หลากหลายเช่นกัน 

การใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์มาเป็นเกณฑ์ของการศึกษา ทําให้จิตวิทยาตะวันตก มีท้ังข้อดี
และข้อด้อย ข้อดีคือสามารถอธิบายพฤติกรรมต่างๆ ได้ชัดเจนเชิงประจักษ์มากขึ้น และข้อด้อย คือ 
การใช้แนวคิดเชิงสสารนิยมมาศึกษาเรื่องของจิตที่นามธรรม ทําให้ไม่สามารถอธิบายรอบคลุมทุ
ปรากฏการณ์ของจิต อย่างไรก็ตาม การศึกษาจิตวิทยาตะวันตกในปัจจุบัน มีการศึกษาโดยใช้แนวคิด
ของพหุนิยม ซ่ึงยอมรับปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลายมากข้ึนในการศึกษาเรื่องจิต นําให้เกิดมิติของ
การศึกษาท่ีหลากหลายตามไปด้วย และการศึกษายังคงเรื่องความน่าเช่ือถือและความสมํ่าเสมอของ
การได้มาของความรู้ เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ การตีความการศึกษาปรากฏการณ์วิทยา เป็นต้น 

(๒)เม่ือนําจิตวิทยาตะวันตก มาพิจารณาเทียบเคียงกับแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทแล้ว พบว่ามโนทัศน์ท่ีแตกต่างอย่างชัดเจน คือ การยอมรับว่ามีจิต การอธิบาย
การมีอยู่ของจิตในพระพุทธศาสนาเป็นลักษณะพิเศษ คือ การมีอยู่ในลักษณะท่ีไม่เท่ียง ไม่คงทน และ
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ไม่มีอยู่แบบนิรันดร์ จิตวิทยาตะวันตกจะสร้างการอธิบายจิตในมิติเฉพาะของตน ซ่ึงไม่อาจครอบคลุม
ในทุกๆ ด้าน แต่จากการศึกษา ทําให้ทราบว่ามโนทัศน์พ้ืนฐานของแนวคิดเชิงจิตวิทยาพระพุทธศาสนา
เถรวาท อธิบายอยู่ระหว่างกลาง และมีความใกล้เคียงกับการอธิบายของกลุ่มจิตวิทยาเชิงรู้คิด และ
จิตวิทยาผ่านตัวตน ซ่ึงกลุ่มจิตวิทยาเชิงรู้คิดสามารถอธิบายกระบวนการของจิตระดับสูงที่ชัดเจน ใน
รายละเอียดในแง่ของการเกิดและความสัมพันธ์ของการเกิดกระบวนการทางจิตต่างๆ เชิงประจักษ์ แต่
ก็ยังขาดการอธิบายท่ีชัดเจนในส่วนของจิตท่ีพระพุทธศาสนาเรียกว่า วิญญาณ การอธิบายจึง
ครอบคลุมในเพียง รูป เวทนาสัญญา และสังขารบางส่วน การอธิบายของจิตวิทยาผ่านตัวตนทําให้
สามารถขยายขอบเขตการอธิบายของมิติของจิตในประสบการณ์ท่ีลี้ลับต่างๆ ได้มากขึ้น แนวคิดเชิง
จิตวิทยาพระพุทธศาสนาเถรวาท สามารถอธิบายได้ในลักษณะของการศึกษาแบบอัตวิสัย เป็นไปในเชิง
ปรากฏการณ์วิทยาแบบไม่มีตัวตน มีลักษณะเป็นปรากฏการณ์วิทยา และอยู่กึ่งกลางระหว่างเจตจํานง
เสรีและเหตุวิสยั ที่พระพุทธศาสนามักเรียกว่า “เหตุ-ปัจจัย” ซ่ึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

การศึกษาแนวคิดเชิงจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา ต้องใช้วิธีการ๓ แบบ คือ ๑) ความรู้
ระดับประสาทสัมผัส หรือ ทิฏฐิ ซ่ึงสามารถทดสอบหาความรู้ได้ด้วยวิธีอุปนัย ๒) ความรู้ระดับ
ประสบการณ์จิต หรือญาณ ซ่ึงเป็นความรู้เชิงเหตุผล ระดับวิชาการของศาสตร์ต่างๆ ในโลกการศึกษา
จึงใช้หลักตรรกศาสตร์ นิรนัย การวิจัยเชิงคุณภาพ อรรถปริวรรตศาสตร์ หรือการตีความ 

๓) ความรู้ระดับเหนือประสบการณ์ หรือ โพธิญาณ เป็นความรู้ท่ีจะประจักษ์ชัดด้วย
ตนเอง ฉะนั้นการตรวจสอบจึงต้องมาจากผู้ที่เคยผ่านประสบการณน้ี์มาเท่าน้ัน 

รูปแบบของแนวคิดเชิงจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา จึงได้มาจากความเช้ือพ้ืนฐานว่า
มนุษย์มีความขัดแย้งในใจ ท่ีทําให้ส่งผลออกมาในรูปแบบของกพฤติกรรมที่ไม่เป็นสุข ด้วยความ
ปรารถนาที่ขัดกับกฎความจริงของธรรมชาติ คือ อนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา (กฎไตรลักษณ์) ถ้าความ
ทุกข์ในใจน้ีไม่สามารถทําความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถพบกับความสงบสุขในชีวิต ซ่ึงมนุษย์ทุกคน
ต่างปรารถนาที่จะได้ความสุข หนทางที่จะพบความสงบได้จึงต้องหันกลับมาตรวจสอบปัญหาในใจ เพ่ือ
ทําให้เกิดปัญญา ท่ีจะนําไปสู่ความสุขท่ีแท้ 

ดังนั้น แนวคิดพุทธจิตวิทยาจึงมีกรอบสําคัญของกระบวนการทางจิตได้ดังน้ี ๑) ข้อมูล
จากภายนอก การรับรู้จากประสาทสัมผัส คือ อายตนะภายในและภายนอกท้ัง ๖   ๒) ข้อมูลจาก
ภายใน หรือ อารมณ์ การคิด การจํา และความรู้สึกตัว คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ๓) 
การเรียนรู้ คือ ระเบียบของความสัมพันธ์ ตามเหตุ-ปัจจัย ในปฏิจจสมุปบาท ๔.) การมีอิสระทางจิต 
หรือ ชีวิตท่ีดี คือ หนทางนําความเข้าใจท่ีถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิ และปัญญา เพ่ือนําไปสู่นิพพาน ส่วน
มโนทัศน์รอง เรื่อง สติปัญญา และบุคลิกภาพเป็นมโนทัศน์ท่ีซับซ้อน และเจือไปด้วยความเป็นตัวตน 
จึงไม่ควรนํามาศึกษาเป็นมโนทัศน์หลัก เพราะมโนทัศน์หลักต้องการนําออกจากความซับซ้อนของ
ระบบความคิดมนุษย์เพ่ือประจักษ์แจ้งกับรูปแบบท่ีธรรมดาของความไม่มีตัวตน 

(๓) เม่ือนําหลักพุทธจิตวิทยามาวิเคราะห์เราจะพบว่าเราสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึง
สาระสําคัญของพุทธจิตวิทยาในแง่ของสารัตถะทางจิตที่เป็นปัญหาโต้แย้งกันอยู่ดังนี ้

(๑)วิเคราะห์ธรรมชาติด้ังเดิมของจิต พบว่าแม้ว่าจะมีหลักฐานว่าจิตของมนุษย์นั้น
มีธรรมชาติบริสุทธ์ิ แต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาแต่ก็มีข้อสรุปจากนักวิชาการฝ่ายเถรวาทว่าคําว่า
จิตปภัสสรน้ันไม่ได้หมายความว่าจิตมนุษย์หมดจดจากกิเลสมาต้ังแต่ต้น แต้เป็นเพราะการตีความท่ีผิด
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จึงทําให้เกิดความเข้าใจเช่นน้ัน แต่ความจริงจิตมนุษย์ปภัสสรจริงแต่ก็ยังคงมีกิเลสอยู่ตราบเท่าท่ียังไม่
สามารถกําจัดกิเลสได้ 

(๒)หลกัพ้ืนฐานของพุทธจิตวิทยาเถรวาท จากการศึกษาพบว่าแนวคิดเรื่องจิตของ
พุทธศาสนาเถรวาทน้ันเห็นว่ามีพ้ืนฐานมาจากหลักการสําคัญตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนาดังน้ี 
(ก) แนวคิดเรื่องกฎธรรมชาติ (อิทัปปัจยตา-ปฏิจจสมุปบาท)(ข) แนวคิดเรื่องกฎธรรมชาติคือนิยาม ๕ 
ประการ (ค)แนวคิดเรื่องกฎไตรลักษณ์ 

(๓)  พุทธจิตวิทยากับความเป็นมนุษย์ จากการศึกษามาท้ังหมดพบว่าจิตวิทยา
พุทธศาสนานั้นได้อธิบายว่ามนุษย์มีองค์ประกอบสองส่วนคือกายกับจิตและจิตน้ันถอืว่ามีอํานาจเหนือ
กาย ดังน้ันความเป็นมนุษย์จึงเกิดมาจากการที่กายกับจิตทํางานประสานสอดคล้องกัน 

(๔) พุทธจิตวิทยากับปัญหาความเป็นเอกนิยมหรือสัจนิยม จากปัญหาท่ีมีผู้ถามว่า
จิตมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาน้ันเป็นสิ่งท่ีมีอยู่เป็นเอกเทศจากกายหรืออยู่เหนือการทํางานของกาย
หรือเป็นจิตผู้อยู่ในฐานะของการเป็นผู้สร้างเหมือนแนวคิดเชิงอัตวิสัยหรือไม่ คําตอบคือไม่เพราะจิต
ของพุทธศาสนาเถรวาทเป็นจิตท่ีมีกระบวนการทํางานแบบเกิดดับเปลี่ยนแปลงตามหลักอนิจจังดังนั้น
จึงไม่ใช่จิตตามแนวคิดเอกนิยมแต่ประการใด 

(๕) พุทธจิตวิทยากับปัญหาเรื่องเจตจํานงเสรี และเม่ือพิจารณาจากประเด็นที่ว่า
จิตมีเจตจํานงเสรีหรือไม่ก็จะพบว่าจิตในทางพระพุทธศาสนานั้นมีเจตจํานงเสรีเป็นบางครั้ง บางครัง้ก็
ต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จําเป็นอ่ืนๆได้ 

นอกจากนั้นเราก็จะพบว่าผลการวิเคราะห์เรื่องจิตในประเด็นอ่ืนก็สามารถให้
คําตอบเก่ียวกับเอกัตลักษณ์ของจิตเชิงพุทธได้ เช่น (๖) พุทธจิตวิทยากับหลักจริยธรรม (กรรม-เจตนา) 
(๗) พุทธจิตวิทยากับการบรรลุธรรม (๘)  จิตกับการเวียนว่ายตาย(จุติจิต)เกิด(ปฏิสนธิจิต) และ(๙) จิต
กับความฝัน  เป็นต้น 

(๔) การฝึกอบรมจิต จากการศึกษามาทั้งหมดจะพบว่า จิตมนุษย์น้ันเป็นสิ่งท่ี
สามารถฝึกฝนได้ด้วยการปฏิบัติธรรมตามแนวของกรรมฐาน ๒ ประการคือ สมถกรรมฐาน และ
วิปัสสนากรรมฐาน ซ่ึงผลการฝึกจิตก็จะก่อให้เกิดความสุข จากสุขในเบื้องต้นจนถึงสุขในท่ีสุดก็คือพระ
นิพพาน 

(๕) เม่ือศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยากับการประยุกต์ใช้ในสังคมก็จะพบว่า จิต
มนุษย์หรือจิตในทางพระพุทธศาสนานั้น มีหลักการที่สามารถนําไปใช้เพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคมได้ 
เช่น พุทธจิตวิทยากับการเรียนรู้  พุทธจิตวิทยากับการเรียนการสอน พุทธจิตวิทยากับการปกครอง 
จิตวิทยากับการดําเนินชีวิต  พุทธจิตวิทยากับการให้คําปรึกษา เป็นต้น 

(๖) และเม่ือพิจารณาถึงสถานะและจุดยืนของพุทธจิตวิทยาในสังคมไทยก็จะ
พบว่าสังคมไทยนั้นให้ความสนใจเก่ียวกับหลักการทางด้านพุทธจิตวิทยาเป็นอย่างมากอันจะสังเกตได้
จากการท่ีมีการนําเอาหลักการทางพุทธจิตวิทยาไปศึกษาในสถาบันทางการศึกษาในทุกระดับรวมถึง
การนําไปปฏิบัติในรูปของงการเปิดสํานักหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศด้วย แสดงให้เห็นถึงท่าที
และจุดยืนท่ีแท้จริงของพุทธจิตวิทยาที่มีต่อสังคมไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน 
 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 



๒๒๓ 
 

 
สําหรับการดําเนินการวิจัยท่ีผ่านมาท้ังหมดนั้นเราจะพบว่า ได้มีการนําเอาหลักการทาง

พุทธจิตวิทยาในเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในกรอบของคัมภีร์อยู่มาก แต่ก็ยังไม่มีการนําไปประยุกต์หรือ
พัฒนาเพ่ือศึกษาในประเด็นท่ีน่าสนใจด้านอ่ืน ๆ ดังน้ัน ผู้วิจัยเห็นว่าสมควรที่จะมีการนําเอากรอบของ
การวิจัยพุทธจิตวิทยาน้ีไปใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ ดังต่อไปน้ี  

(๑) ควรนํากรอบแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในพระพุทธศาสนาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับกรอบแนวคิดเรื่องจิตวิทยาของศาสนาอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นถึงกรอบแนวคิดของศาสนาต่างๆกับ
พระพุทธศาสนา มีมุมมองหรือทรรศนะด้านจิตวิทยาที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  

(๒) ควรนําเอากรอบแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาไปไปศึกษาในเชิงปฏิบัติการทางโลก เช่น 
กรณีการให้คําปรึกษา เพ่ือเป็นกุศโลบายลดหรือผ่อนคลายความเครียด การลดภาวการณ์ฆ่าตัวตาย 
การเยียวยาผู้ประสบภัย เป็นต้น ซ่ึงเป็นการนําเอาหลักทฤษฎีไปใช้เพ่ือการปฎิบัติให้เกิดผลจริงได้
เหมือนกับที่นักจิตวิทยาตะวันตกนําไปใช้ได้ผลมาแล้ว น่ันเอง 



 
๒๒๔ 
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รวบรวมและจัดพิมพ์โดยกรมวิชาการ, กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๔. 
__________. พุทธธรรม(ฉบับเดิม).พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร :  บริษัทสหธรรมิกจํากัด.

๒๕๔๔. 
__________. ความคิด แหล่งสําคัญของการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี ๒ . กรุงเทพมหานคร :  

สํานักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม.๒๕๔๓. 



 
๒๒๖ 

__________.พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

__________.นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพ์ธรรมสภา,๒๕๓๗ 
__________.พัฒนาตน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒, กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก,๒๕๔๔. 
พระธรรมมหาธีรานุวัตร, มิลินทปัญญหา, พระนคร:โรงพิมพ์ ลูก ส. ธรรมภักดี ถนนข้าวสาร, ๒๕๓๐. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),หลักแม่บทของการพัฒนาตน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๕, กรุงเทพมหานคร 

: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๗ 
__________.หลักแม่บทของการพัฒนาตน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย,๒๕๔๗ 
__________.พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙. 
พระเทพวิสุทธิกวี. จิตวิทยาในพระอภธิรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราช 

วิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
__________.  พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
พระเมธีธรรมาภรณ ์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต). เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาส-ซาตร์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒ 

กรุงเทพฯ : สามัคคีสาส์น, ๒๕๓๓. 
พระสัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ. ปรมัตถโชติกะ : ปริเฉทท่ี ๑-๒-๖ จิต เจตสิก รูป นิพพาน. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิการพิมพ์, ๒๕๔๓. 
__________. ปรมัตถโชติกะมหาอภิธัมมตัถสังคหฎีกา : ปริเฉทท่ี ๕ เล่มท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิการพิมพ์, ๒๕๓๙. 
พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, พิมพ์คร้ังที่ ๖, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภ

มหาเถร),  (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนาเพรส จํากัด, ๒๕๔๘ 
พระเทพโสภณ  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์วินดาต้าโปร-ดักส์ , ๒๕๔๘. 
พระมหาสมปอง ปมุทิโต คัมภีร์อภิธานวรรณา พมิพ์ครั้งท่ี ๒/๒๕๔๗ กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
 ประยูรวงศ์พร้ินท์ต้ิง ๒๕๔๗. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาไทย  ฉบับแก้ไขรวบรวมใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๓,  

กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๘. 
พระอนุรุทธะและพระญาณธชะ, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, แปลโดย  

พระคันธสาราภิวงศ์, กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยรายวัน กราฟฟิค เพลท, 
๒๕๔๖. 

ฟริตจ๊อฟ คาปร้า. จุดเปล่ียนแห่งศตวรรษ (The Turning Point). เล่ม ๑-๓. แปลโดย พระประชา 
ปสนฺนธมฺโม และคณะ. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพ : สํานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง,๒๕๓๙. 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, อภิธรรมปิฎก เล่น ๒ วิภังค์ และ อรรถกถา, กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหา 



 
๒๒๗ 

มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๔. 
ม่ันเกียรติ  โกศลนิรัติวงษ์, พุทธธรรม ทฤษฎีและเทคนิคการให้คําปรึกษา, กรุงเทพมหานคร :  

สํานักพิมพ์ สุวิริยาศาสน์, ๒๕๔๑. 
โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ. จิตวิทยา. กรุงเทพ : สํานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสรมิวิชาการ, ๒๕๓๓. 
ระวี ภาวิไล. อภิธรรมสําหรับคนรุ่นใหม.่ ไม่ปรากฏท่ีพิมพ์, ๒๕๓๕. 
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมศัพท์จิตวิทยา อักษร M-Z. กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 

๒๕๕๐. 
__________.  พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์

,๒๕๔๘. 
วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. จิตวิทยาพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
วิทย์ วิศทเวทย์. จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนษุย์กับปัญหาจริยธรรม. พิมพ์ครั้ง ๘. กรุงเทพฯ : 

บริษัทอักษรเจริญทัศน์ จํากัด, ไม่ระบุปีพิมพ์. 
__________.ปรัชญาทั่วไป : มนุษย ์โลก และความหมายของชีวิต. พิมพ์คร้ังท่ี ๑๐. กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน,์ ไม่ระบุปีพิมพ์. 
__________. อนัตตาในพุทธปรัชญา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์พิพิธวิทยา, ๒๕๒๓. 
ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์. คู่มือการพัฒนาตนแนวพุทธสําหรับผู้ให้การปรึกษา ฉบับท่ี ๒ 

จิตวิทยาแนวพุทธ. กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวง 
สาธารณสุข, ๒๕๔๓. 

สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญา: มนุษย์ สังคม และปัญหาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 

__________. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐ 

สํานักราชบัณฑิต พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒, กรุงเทพมหานคร :  
นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖ 

เสถียรโพธินันทะ, แนวพระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,  
๒๕๔๓. 

__________. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

ศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์, “แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม”,  
ใน วิถีการเรียนรู้ของคนไทย : ประมวลสาระจากการประชุมและรวมข้อเขียนจากนักคิด, 
รวบรวมและจัดพิมพ์โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร: 
โครงการวิถีการเรียนรู้ของคนไทย, ๒๕๔๖. 

สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๖ กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกุฎกราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

โสรีช์ โพธ์ิแก้ว. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามหลักพระพุทธศาสนา. ม.ป.ท. : ม.ป.พ 
__________. จิตปรึกษากับชีวิต. กรุงเทพมหานคร :  : ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ 



 
๒๒๘ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๕. 
แสง จันทร์งาม. ประทีปธรรม. กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, ๒๕๒๕. 
แสง จันทร์งาม, วิธีสอนของพระพุทธเจ้า, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๒๖ 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับประชาชน. พิมพ์คร้ังท่ี ๑๖. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
สุนทร ณ รังษี. พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก. พิมพ์คร้ังท่ี ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
สุภางค ์จันทวานิช. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๒๑. 
ศิริพรรณ ธนสิน. “บุคลิกภาพและการประเมิน”, ใน จิตวิทยาทั่วไป. หน้า ๒๗๕-๓๐๒. รวบรวม 

และจัดพิมพ์โดย กรรณิการ ์ภูป่ระเสริฐ. พิมพ์ครั้งที ่๔, เชียงใหม่ : โครงการตํารมหา
วิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘. 

ศรีเรือน แก้วกังวาล. ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เขา รู้เรา). พิมพ์ครั้งท่ี ๑๕. กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๕๑. 

วศิน  อินทสระ,  หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด,  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ธรรมดา,  ไม่ 
ปรากฏปีท่ีพิมพ์. 

อาภา จันทรสกุล. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๕. 

อภิชัย พันธเสน. พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎ ีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขา
ต่างๆ. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิงจํากัด, ๒๕๔๗. 

 
(๒) บทความ : 
จําลอง ดิษยวณิช. “พุทธศาสนาและจิตเวชศาสตร์”, วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศ 

ไทย. ปีท่ี ๓ ฉบับที่ ๔๓ (๒๕๔๑) : ๒๖๖-๒๙๑. 
ดานีโล อี ปอนเช. “พุทธศาสนาเป็นการบําบัดทางจิตหรือไม่”, แปลโดยสมภาร พรมทา. พุทธ 

ศาสน์ศึกษา. ปีที่ ๓ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธนวาคม ๒๕๓๙) : ๖๓-๗๓. 
วิทย์ วิศทเวทย์. “ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ : แนวทางและปัญหา”, พุทธศาสตร์ศึกษา. ปีท่ี ๑ 

ฉบับท่ี ๑๓ (กันยายน-ธนวาคม ๒๕๓๗) : ๑๐-๓๗. 
__________.  “พุทธจริยศาสตร์เถรวาท : บทวิเคราะห์ว่าด้วยจุดหมายของชีวิตและเกณฑ์

วินิจฉัยความดีความช่ัวในพุทธปรัชญาเถรวาท”, พุทธศาสตร์ศึกษา. ปีท่ี ๒ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๓๘) : ๔๗-๕๒. 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. “จิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์” 
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บทคัดย่อ 
 

ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยมุ่งท่ีจะศึกษาศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎกโดยผู้วิจัย
กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๒ ประการ (๑) เพ่ือศึกษาถึงประวัติและพัฒนาการของจิตวิทยาในตะวันตก (๒) เพ่ือ
ศึกษาถึงแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  (๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธ
จิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทกับการประยุกต์ใช้กับสังคม 

ผลการวิจัยพบว่า   
แนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตและกระบวนการทํางานของจิตท่ี

พระพุทธศาสนาถือว่าจิตน้ันมีพลังในการควบคุมกาย แต่ถึงอย่างน้ันจิตก็ไม่ได้เป็นเอกเทศจากกายเพราะจิตกับ
กายจะต้องทํางานแบบอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน ในแง่อภิธรรมจิตมนุษย์หรือสัตว์มีความละเอียดอ่อนสามารถ
จําแนกประเภทได้อย่างหลากหลาย เม่ือนําแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยามาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับแนวคิด
เรื่องจิตวิทยาตะวันตกก็จะพบว่า จิตวิทยาตะวันตกศึกษาจิตและกระบวนการทํางานของจิตในแง่ของ
พฤติกรรมภายนอกด้วยการพิสูจน์ทดลองโดยหลักวิทยาศาสตร์ แต่พุทธจิตวิทยาน้ันศึกษาจิตและกระบวนการ
ทํางานของจิตในแง่ของการปฏิบัติเพ่ือฝึกฝนจิตด้วยการปฏิบัติธรรมท้ังในด้านสมถะและวิปัสสนากรรมฐานโดย
มุ่งทําให้จิตมีศักยภาพที่จะสามารถเอาชนะหรือควบคุมกิเลสได้ 

เ ม่ือวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎกพบว่า แนวคิดเรื่องจิตในทาง
พระพุทธศาสนานั้นสามารถท่ีจะนําไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตและสังคมได้หลายประการทั้งใน
เรื่องของการเรียนรู้ การเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและการแก้ไขปัญหาเรื่องทุกข์ด้วยการให้คําปรึกษา
เชิงพุทธ ซ่ึงเป็นวะการที่พระพุทธองค์ทรงนําไปใช้ได้ผลมาแล้ว 

 

ABSTRACT 
 

This research has three objectives, namely, (1) to study the history and the 
development of the psychology in the west, (2) to study the concept of the Buddhist 
Psychology in the Theravada Buddhist Scriptures, and (3) to analytically study the concept 
of Buddhist Psychology in Theravada Buddhist Scriptures with social application.  

The results of research were as follows:  

the concept  of the Buddhist Psychology is  pertaining to mind and the 
procedure of mind that are regarded to have the power to control body , thereby the mind 
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is not departed from the body because the mind and body work together, In terms of 
Abhidhammatriptaka, mind of human beinge or , animas has the delicacy which can be 
classified variously. When analyzing the idea of Buddhist Psychology in comparison with the 
idea of West Psychology , it was found that west Psychology studies the mind and the 
working procedure of the mind in terms of outside behavior by scientific experiment, while 
Buddhist studies the mind and the working procedure of the mind in terms of the practical 
experiences in dharma both in concentration development  and insight development with 
the aim of developing mental potential which can overcome or control the defilements 
analysing the idea about Buddhist psychology in the Tripitaka, it was found that the idea 
about the mind in Buddhism  can be applied in daily life in many aspects, such as learning , 
teaching ,self  development and the solution of suffering problems by Buddhist counseling 
effectively used by the Buddha.  

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 
 

ปัจจุบันการศึกษาเรื่องจิตน้ันได้มีพัฒนาการก้าวหน้าไปเป็นอย่างมากเนื่องจากการพยายามที่จะ
ค้นหาคําตอบเกี่ยวกับหลักความจริงเรื่องจิตในเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่าการศึกษาในเชิงปรัชญามากขึ้น
เน่ืองจากการศึกษาเรื่องจิตในแง่ปรัชญาน้ันย่อมให้คําตอบกับมนุษย์เฉพาะความจริงท่ีเป็นหลักการหรือทฤษฎี
เท่าน้ันไม่สามารถท่ีจะนํามาปฏิบัติได้ ดังน้ันนักวิทยาศาสตร์ท่ีสนใจในเรื่องดังกล่าวจึงได้พัฒนากรอบความรู้
เรื่องจิตให้สามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้กับมนุษย์ได้ โดยใช้หลักและวิธีการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ท่ี
สามารถต้ังสมมตติฐาน พิสูจน์ ทดลองได้ ซ่ึงเราเรียกศาสตร์สมัยใหม่ท่ีศึกษาเกี่ยวกับจิตนี้ว่า  “จิตวิทยา” หรือ 
Psychology  ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นในทางตะวันตก  ซ่ึงเราจะพบว่าจิตวิทยาตะวันตกมี
การศึกษาค้นคว้าในฐานะศาสตร์เฉพาะแขนงหนึ่ง และนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายวงการ อาทิ 
การศึกษา การแพทย์ ธุรกิจ กฎหมาย การปกครอง หรือแม้กระทั่งในขอบเขตเชิงปฏิบัติของศาสนาเอง โดย
เป้าหมายของการศึกษาจิตวิทยาเป็นไปเพ่ือตอบคําถามเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของความคิด ความรู้สึก และการ
กระทํา ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ เพ่ือพยายามหาคําตอบว่า 
สาเหตุของประพฤติความเช่ือ และการกระทําต่างๆ ในบุคคลน้ันเป็นเพราะอะไร สิ่งเหล่าน้ันเกิดขึ้นได้อย่างไร 
และสัมพันธ์กับเรื่องใดบ้าง จะเห็นได้ว่าความรู้จากจิตวิทยาตะวันตกเป็นการศึกษาถึงสาเหตุของการกระทํา
ต่างๆ เพ่ือนําผลการศึกษานั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดแก่มนุษย์ เน่ืองจากจิตวิทยาได้รับการยอมรับ
ในฐานะท่ีเป็นศาสตร์ท่ีใช้หลักการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นระเบียบวิธีของการศึกษา อันประกอบด้วย
วิธีการศึกษาเชิงเหตุผลและรวมกับความรู้ในรูปแบบของพฤติกรรมเชิงประจักษ์ และมีการพัฒนาแนวคิดและ
ทฤษฎีมากมาย รวมทั้งวิธีการรักษาท่ีสอดคล้องกับแนวคิดหรือทฤษฎีในแต่ละยุคสมัยมาเป็นระยะๆ ฉะนั้น
แนวคิดหรือทฤษฎีของจิตวิทยาตะวันตกจึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามข้อสรุปของข้อเท็จจริงจากการ
ศึกษาวิจัยท่ีค้นพบเป็นส่วนใหญ่ 

สําหรับในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่าเป็นศาสนาท่ีถือกําเนิดมากว่า ๒๕๐๐ ปี แม้จะไม่มี
การบัญญัติคําว่าจิตวิทยามาใช้เป็นการเฉพาะเหมือนกับชาวตะวันตก แต่เราก็จะพบว่าเม่ือพิจารณาเน้ือหาของ
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทท้ังหมดก็จะพบว่า พระพุทธองค์นั้นได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะที่ทรงเป็น
นักจิตวิทยาและสอนเรื่องจิตวิทยาโดยส่วนเดียวเนื่องจากตลอดพระชนม์ชีพน้ันพระองค์ทรงสั่งสอนธรรมเพื่อ
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รักษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์อันเน่ืองมาจากกาประสบปัญหาทางจิตเพราะถูกกิเลสครอบงําทําให้เกิด
โรคประเภทหนึ่งเรียกว่าโรคจิต ดังน้ัน หลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องราวของจิตวิทยาแทบทั้งสิ้น
เพราะพระพุทธองค์นั้นทรงสอนหลักธรรมเพ่ือรักษาโรคจิตเพ่ือให้เหล่าสาวกสามารถฝึกฝนจิตเพ่ือให้บรรลุ
ธรรมได้นั่นเอง ความท่ีพระพุทธศาสนาเน้นยํ้าในเรื่องจิตน้ันก็มีปรากฏในพระพุทธพจน์ท่ีว่า 

“โลกถูกจิตนําไป  ถูกจิตผลักไสไป  จิตเป็นธรรมอย่างหน่ึงท่ีโลกท้ังหมดตกอยู่ในอํานาจ”
๑  “ธรรมท้ังหลาย  มีใจเป็นหัวหน้า  มีใจเป็นใหญ่  สําเร็จด้วยใจ  ถ้าคนมีใจช่ัว  ก็จะพูดช่ัวหรือทําช่ัว
ตามไปด้วย เหมือนล้อที่หมุนไปตามรอยโคที่ลากเกวียน”๒ 
“ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อกุศลธรรมท่ีเป็นไปในส่วนอกุศล ท่ีเป็นไปในฝักฝ่ายอกุศลทั้งหมดมีใจเป็น
หัวหน้า ใจเกิดก่อนธรรมเหล่านั้น อกุศลธรรมเกิดขึ้นทีหลัง ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุศลธรรมท่ีเป็นไปใน
ส่วนกุศล ท่ีเป็นไปในฝักฝ่ายกุศลทั้งหมด มีใจเป็นหัวหน้า ใจเกิดก่อนธรรมเหล่าน้ันกุศลธรรมเกิดขึ้นที
หลัง ”๓  
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ท้ังหลายจะเศร้าหมอง เพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์ท้ังหลายจะบริสุทธ์ิ 
เพราะจิตผ่องแผ้ว ”๔  
“ ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนห้วงนํ้าขุ่นมัวเป็นตม บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนฝั่ง ไม่พึงเห็นหอยโข่ง
และหอยกาบบ้าง ก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้าง ฝูงปลาบ้าง ซ่ึงเท่ียวไปบ้างต้ังอยู่บ้าง ในห้วงนํ้านั้น 
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะนํ้าขุ่น ฉันใดภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน จักรู้ประโยชน์ตนบ้าง จักรู้ประโยชน์
ผู้อ่ืนบ้าง จักรู้ประโยชน์ท้ังสองบ้าง จักกระทําให้แจ้งซ่ึงคุณวิเศษ คือ อุตตริมนุสสธรรม อันเป็นความรู้
ความเห็นอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ ได้ด้วยจิตที่ขุ่นมัว ข้อน้ีไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ข้อน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะจิตขุ่นมัว.”๕  

คําว่า “จิต” เป็นสภาวะธรรมท่ีเป็นนามธรรม มีสภาพที่นึกคิด เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์๖ 
บางครั้งเรียกว่า “มโน” บ้าง หรือ “วิญญาณ” บ้าง แต่ก็ใช้ในความหมายเดียวกันดังท่ีพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า 
“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมชาติท่ีเรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้างวิญญาณบ้าง ขณะท่ีดวงหน่ึงกําลังดับ ดวงใหม่
กําลังเกิดขึ้น เป็นอย่างน้ีเรื่อยไปตลอดวันและคืน”๗ 

พระพุทธศาสนายืนยันการมีอยู่ของจิต ในพระไตรปิฎกยืนยันการมีอยู่ของจิตว่า มีอยู่ต้ังแต่เกิด 
การเริ่มต้นของชีวิตน้ันเกิดต้ังแต่จิตดวงแรกหรือปฐมวิญญาณ เกิดขึ้นในครรภ์มารดาความเป็นมนุษย์จึงเริ่มขึ้น 
การปฏิสนธิของจิตดวงแรก คือ เม่ือมีขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ มารวมกัน การ
เริ่มต้นของชีวิตจึงมีคุณสมบัติเบื้องต้น ๓ ประการ คือ๑.) กายทสกกลาป คือ กลุ่มของลักษณะทางกายภาพ 
๒.) ภาวะทสกกลาป คือ กลุ่มของความเป็นหญิงหรือเป็นชาย โดยกรรมเป็นตัวกําหนด และ ๓.) วัตถุทสก
กลาป คือ กลุ่มท่ีต้ังของจิตทางมโนทวาร๘ จิตในพระพุทธศาสนาจึงถือเป็นของความจริง แต่เป็นความจริงท่ีไม่

                                                            
๑สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๖๒/๗๓. 
๒ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 
๓ องฺ.เอกก.(ไทย) ๓๒/ ๕๗-๕๘/๑๐๗ 
๔ สํ.ข.(ไทย) ๒๗/๒๕๙/๓๔๓ 
๕ องฺ.เอกก.(ไทย)๓๒/๔๖/๙๔ 
๖ สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๑/๑๑๖. 
๗ สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๓๑/๑๑๕. 
๘ ระวี ภาวิไล, อภิธรรมสําหรับคนรุ่นใหม่, (ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์), ๒๕๓๕, หน้า ๓๓๒. 



๒๓๗ 

สามารถสืบเนื่องอยู่ได้นาน โดยอธิบายว่าเป็นภาวะท่ีเกิดและดับอย่างรวดเร็วมาก จนจับกระแสที่ต่อเนื่องคง
ตัวของเหตุหรือจุดต้ังต้นแทบไม่ได้ และไม่ใช่อยู่ในรูปของพลังงาน ซ่ึง “หลักอภิธรรมถือว่าจิตเป็นของแท้ 
ตรวจสอบได้ ส่วนพลังงานน้ันเป็นเร่ืองสมมุติฐานประการหน่ึงของวิทยาศาสตร์”๙

 

โดยเนื้อหาขอการศึกษามักอธิบายตามเนื้อหาในพระอภิธรรมปิฎก๑๐ ซ่ึงเป็นการอธิบายเชิง
อภิปรัชญา (Metaphysics) และเพ่ือการค้นหาความจริงสุดท้ายโดยตรงของธรรมชาติมนุษย์และโลก เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของจิต กระบวนการของจิต หน้าท่ี และองค์ประกอบต่างๆ ในภาวะต่างๆของจิตหลักและทฤษฎี
เกี่ยวกับจิตวิทยาในทางพระพุทธศาสนาอันแสดงให้เห็นว่ากรอบแนวคิดเรื่องจิตวิทยาของพระพุทธศาสนาน่ันมี
อยู่และมีองค์ประกอบท่ีสามารถจะอธิบายได้ทัดเทียมกับพุทธจิตวิทยาตะวันตกได้ 

อย่างไรก็ตามเราจะพบว่าในกรอบความคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาน้ันถือว่าเป็นแนวคิดที่พระพุทธองค์
ทรงสอนเพ่ือให้มนุษย์ปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงความจริงเรื่องจิตด้วยการพัฒนาจิตในรูปแบบต่าง ๆ แต่ถึงอย่างนั้น
ผู้วิจัยก็มีคําถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องจิตในทางพระพุทธศาสนาว่าความรู้เรื่องจิตในทางพระพุทธศาสนาน้ันให้
คําตอบในเร่ืองใดบ้างนอกจากเรื่องจิตและกระบวนการทํางานของจิต เช่น เรื่องจิตการการบรรลุธรรมจิตกับ
ปัญหาในเชิงปรัชญา จิตกับการรักษาหรือจิตกับการดําเนินชีวิตหรือจิตกับปัญหาเรื่องการเรียนรู้ การเรียนการ
สอน เป็นต้น ซ่ึงเรื่องต่างท่ีนําเสนอมานั้นถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญและเป็นปัญหาที่มีผู้ถกเถียงกันอยู่ 
ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพ่ือหาคําตอบและจะได้นําเสนอคําตอบน้ันแก่ผู้สนใจในโอกาส
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
(๑) เพ่ือศึกษาถึงประวัติและพัฒนาการของจิตวิทยาในตะวันตก 
(๒) เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
(๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทกับการ

ประยุกต์ใช้กับสังคม 
 

ปัญหาในการวิจัย 
 

(๑) จิตวิทยาตะวันตกกับจิตวิทยาพุทธศาสนามีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
(๒) พระพุทธศาสนาเถรวาทมีทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือไม่ 
(๓) เราสามารถท่ีจะประยุกต์แนวคิดเรื่องจิตวิทยาเชิงพุทธกับการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 

ได้หรือไม่ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

                                                            
๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖. 
๑๐ พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), จิตวิทยาในพระอภิธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๔ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา

มกุฎราชวิทยาลัย), ๒๕๔๓, หน้า ก.  



๒๓๘ 

ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้แนวทางและวิธีการในการดําเนินการวิจัยท่ีสําคัญดังนี้ 
๑. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษา ค้นคว้าและ เก็บรวบรวมข้อมูล 

(Data Collection) จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท้ังในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา และเอกสารวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องคือหนังสือ บทความ งานวิจัยต่าง ๆโดยได้ใช้แหล่งข้อมูลในการ
ค้นคว้าท่ีสําคัญคือ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรีและบรรดา
หอสมุดที่สําคัญ ๆ ในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  

๒. จัดลําดับข้อมูลตามขั้นตอนท่ีค้นคว้ามาให้มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาให้เป็นระบบแล้วนําข้อมูล
ดังกล่าวมาศึกษาวิเคราะห์แล้วนําไปสรุปผลเพ่ือนําเสนอเป็นผลงานวิชาการต่อไป. 
 

 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 

  ในการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทน้ันผู้วิจัยได้
ดําเนินการศึกษาวิจัยจากเอกสาที่เก่ียวข้องท้ังในส่วนของเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยเอกสารปฐมภูมิจะ
ศึกษาจาก พระไตรปิฎก  ส่วนเอกสารทุติยภูมินั้นจะศึกษาจากคัมภีร์อรรถกถา  ฎีกา  และคัมภีร์สําคัญของ
พุทธศาสนา ส่วนเอกสารทฤษฎีจิตวิทยาตะวันตกน้ันผู้วิจัยจะศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง
ท่ีเป็นภาษาอังกฤษโดยเน้นแหล่งข้อมูลงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลัก 
 

ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิด(Conceptual  Framework) ของโครงการวิจัย 
 

งานวิจัยน้ีได้กําหนดทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้  ดังน้ี 
(๑)   ศึกษาประวัติและพัฒนาการของจิตวิทยาตะวัน 
(๒)  ศึกษาแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทที่ 
(๓)  รวบรวมทัศนะจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอันเป็นแหล่งความรู้ท่ีได้มาจากการ

วิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทอันจะเป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์เน้ือหาหลักที่ปรากฎในคัมภีร์ 
 

ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎกมาท้ังหมดนั้นสามารถท่ีจะสรุปเพ่ือให้เห็น
กรอบสาระสําคัญของพุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎกได้ดังนี้ 

(๑) จิตวิทยาตะวันตก มีการวางรูปแบบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็น
รูปแบบและกระบวนการคิดของโลกยุคสมัยใหม่ (modernity) ท่ีเน้นการจัดระเบียบตามลําดับขั้น เพ่ือจําแนก
ความแตกต่าง โดยการหาโครงสร้างหรือหน้าท่ีท่ีเป็นแกนกลางของเรื่องนั้นๆ ท้ังน้ีมีความเช่ือพ้ืนฐานว่ามนุษย์
เป็นศูนย์กลางของระบบ และมนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลในการนําความเจริญก้าวหน้าให้กับโลกได้ เพ่ือความเป็น
สากลของโลก การจัดรูปแบบมโนทัศน์ของจิตวิทยาจึงสามารถแยกออกได้ชัดเจน 2 รูปแบบ คือ แนวคิดเรื่อง



๒๓๙ 

พฤติกรรม หรือสิ่งที่สามารถวัดหรือประเมินได้ เช่น สมอง ระบบประสาท เป็นต้น การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้
แบบการวางเงื่อนไข การปรับพฤติกรรม โดยการให้แรงเสริม หรือ การลงโทษ ไม่เน้นเรื่องบุคลิกภาพ แต่เน้น
เรื่องส่ิงแวดล้อม เพราะสามารถนํามากําหนดผลที่ตามมาได้ชัดเจน กลุ่มน้ีจะมีข้อด้อยท่ีไม่ค่อยได้คํานึงถึง
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ แต่ก็มีประสิทธิภาพมากในการค้นหาความผิดปกติทางกายภาพและการรักษา อีก
กลุ่มหน่ึงเน้นเรื่องแบบอัตวิสัย มีท่ีตัวตนหรือภาพลักษณ์ของตนเองเป็น ปรากฏการณ์เชิงจิตวิทยา พัฒนามา
จากการอบรมเลี้ยงดู ความเช่ือ และปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม กลุ่มนี้เน้นคุณค่า ความหมายของมนุษย์ 
ความเป็นอิสระ และการพัฒนาไปสู่ภาวะบุคคลท่ีสมบูรณ์ การเรียนรู้จึงเน้นท่ีตัวบุคคลเป็นหลักและมีความเป็น
อิสระและมีรูปแบบที่หลากหลาย กลุ่มนี้มีการศึกษาท้ังจิตสํานึก จิตไร้สํานึก และศึกษาผสมผสานทุกๆ 
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูลึกลับและไม่มีสาระตามการประเมินทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มน้ียังพัฒนาวิธีการบําบัดรักษาโดยกระบวนการทางจิตโดยการสนทนา โดยมีรูปแบบหลากหลายเช่นกัน 

การใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์มาเป็นเกณฑ์ของการศึกษา ทําให้จิตวิทยาตะวันตก มีท้ังข้อดีและ
ข้อด้อย ข้อดีคือสามารถอธิบายพฤติกรรมต่างๆ ได้ชัดเจนเชิงประจักษ์มากขึ้น และข้อด้อย คือ การใช้แนวคิด
เชิงสสารนิยมมาศึกษาเรื่องของจิตที่นามธรรม ทําให้ไม่สามารถอธิบายรอบคลุมทุปรากฏการณ์ของจิต อย่างไร
ก็ตาม การศึกษาจิตวิทยาตะวันตกในปัจจุบัน มีการศึกษาโดยใช้แนวคิดของพหุนิยม ซ่ึงยอมรับปรากฏการณ์
ต่างๆ ท่ีหลากหลายมากขึ้นในการศึกษาเร่ืองจิต นําให้เกิดมิติของการศึกษาท่ีหลากหลายตามไปด้วย และ
การศึกษายังคงเรื่องความน่าเช่ือถือและความสมํ่าเสมอของการได้มาของความรู้ เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ การ
ตีความการศึกษาปรากฏการณ์วิทยา เป็นต้น 

(๒)เม่ือนําจิตวิทยาตะวันตก มาพิจารณาเทียบเคียงกับแนวคิดเชิงจิตวิทยาในพระพุทธศาสนาเถร
วาทแล้ว พบว่ามโนทัศน์ท่ีแตกต่างอย่างชัดเจน คือ การยอมรับว่ามีจิต การอธิบายการมีอยู่ของจิตใน
พระพุทธศาสนาเป็นลักษณะพิเศษ คือ การมีอยู่ในลักษณะท่ีไม่เท่ียง ไม่คงทน และไม่มีอยู่แบบนิรันดร์ 
จิตวิทยาตะวันตกจะสร้างการอธิบายจิตในมิติเฉพาะของตน ซ่ึงไม่อาจครอบคลุมในทุกๆ ด้าน แต่จาก
การศึกษา ทําให้ทราบว่ามโนทัศน์พ้ืนฐานของแนวคิดเชิงจิตวิทยาพระพุทธศาสนาเถรวาท อธิบายอยู่ระหว่าง
กลาง และมีความใกล้เคียงกับการอธิบายของกลุ่มจิตวิทยาเชิงรู้คิด และจิตวิทยาผ่านตัวตน ซ่ึงกลุ่มจิตวิทยา
เชิงรู้คิดสามารถอธิบายกระบวนการของจิตระดับสูงที่ชัดเจน ในรายละเอียดในแง่ของการเกิดและ
ความสัมพันธ์ของการเกิดกระบวนการทางจิตต่างๆ เชิงประจักษ์ แต่ก็ยังขาดการอธิบายท่ีชัดเจนในส่วนของจิต
ท่ีพระพุทธศาสนาเรียกว่า วิญญาณ การอธิบายจึงครอบคลุมในเพียง รูป เวทนาสัญญา และสังขารบางส่วน 
การอธิบายของจิตวิทยาผ่านตัวตนทําให้สามารถขยายขอบเขตการอธิบายของมิติของจิตในประสบการณ์ท่ีลี้
ลับต่างๆ ได้มากข้ึน แนวคิดเชิงจิตวิทยาพระพุทธศาสนาเถรวาท สามารถอธิบายได้ในลักษณะของการศึกษา
แบบอัตวิสัย เป็นไปในเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบไม่มีตัวตน มีลักษณะเป็นปรากฏการณ์วิทยา และอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างเจตจํานงเสรีและเหตุวิสัย ท่ีพระพุทธศาสนามักเรียกว่า “เหตุ-ปัจจัย” ซ่ึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างกัน 

การศึกษาแนวคิดเชิงจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา ต้องใช้วิธีการ๓ แบบ คือ ๑) ความรู้ระดับ
ประสาทสัมผัส หรือ ทิฏฐิ ซ่ึงสามารถทดสอบหาความรู้ได้ด้วยวิธีอุปนัย ๒) ความรู้ระดับประสบการณ์จิต หรือ
ญาณ ซ่ึงเป็นความรู้เชิงเหตุผล ระดับวิชาการของศาสตร์ต่างๆ ในโลกการศึกษาจึงใช้หลักตรรกศาสตร์ นิรนัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ อรรถปริวรรตศาสตร์ หรือการตีความ ๓) ความรู้ระดับเหนือประสบการณ์ หรือ โพธิญาณ 
เป็นความรู้ท่ีจะประจักษ์ชัดด้วยตนเอง ฉะน้ันการตรวจสอบจึงต้องมาจากผู้ท่ีเคยผ่านประสบการณ์น้ีมาเท่าน้ัน 



๒๔๐ 

รูปแบบของแนวคิดเชิงจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา จึงได้มาจากความเช้ือพ้ืนฐานว่ามนุษย์มีความ
ขัดแย้งในใจ ท่ีทําให้ส่งผลออกมาในรูปแบบของกพฤติกรรมท่ีไม่เป็นสุข ด้วยความปรารถนาท่ีขัดกับกฎความ
จริงของธรรมชาติ คือ อนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา (กฎไตรลักษณ์) ถ้าความทุกข์ในใจนี้ไม่สามารถทําความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถพบกับความสงบสุขในชีวิต ซ่ึงมนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาที่จะได้ความสุข หนทางท่ี
จะพบความสงบได้จึงต้องหันกลับมาตรวจสอบปัญหาในใจ เพ่ือทําให้เกิดปัญญา ท่ีจะนําไปสู่ความสุขท่ีแท้ 

ดังน้ัน แนวคิดพุทธจิตวิทยาจึงมีกรอบสําคัญของกระบวนการทางจิตได้ดังนี้ ๑) ข้อมูลจาก
ภายนอก การรับรู้จากประสาทสัมผัส คือ อายตนะภายในและภายนอกท้ัง ๖   ๒) ข้อมูลจากภายใน หรือ 
อารมณ์ การคิด การจํา และความรู้สึกตัว คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ๓) การเรียนรู้ คือ ระเบียบ
ของความสัมพันธ์ ตามเหตุ-ปัจจัย ในปฏิจจสมุปบาท ๔.) การมีอิสระทางจิต หรือ ชีวิตท่ีดี คือ หนทางนําความ
เข้าใจท่ีถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิ และปัญญา เพ่ือนําไปสู่นิพพาน ส่วนมโนทัศน์รอง เรื่อง สติปัญญา และ
บุคลิกภาพเป็นมโนทัศน์ที่ซับซ้อน และเจือไปด้วยความเป็นตัวตน จึงไม่ควรนํามาศึกษาเป็นมโนทัศน์หลัก 
เพราะมโนทัศน์หลักต้องการนําออกจากความซับซ้อนของระบบความคิดมนุษย์เพ่ือประจักษ์แจ้งกับรูปแบบที่
ธรรมดาของความไม่มีตัวตน 

(๓) เม่ือนําหลักพุทธจิตวิทยามาวิเคราะห์เราจะพบว่าเราสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงสาระสําคัญ
ของพุทธจิตวิทยาในแง่ของสารัตถะทางจิตท่ีเป็นปัญหาโต้แย้งกันอยู่ดังน้ี 

(๑)วิเคราะห์ธรรมชาติด้ังเดิมของจิต พบว่าแม้ว่าจะมีหลักฐานว่าจิตของมนุษย์น้ันมีธรรมชาติ
บริสุทธ์ิ แต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาแต่ก็มีข้อสรุปจากนักวิชาการฝ่ายเถรวาทว่าคําว่าจิตปภัสสรน้ันไม่ได้
หมายความว่าจิตมนุษย์หมดจดจากกิเลสมาต้ังแต่ต้น แต้เป็นเพราะการตีความที่ผิดจึงทําให้เกิดความเข้าใจ
เช่นนั้น แต่ความจริงจิตมนุษย์ประภัสสรจริงแต่ก็ยังคงมีกิเลสอยู่ตราบเท่าท่ียังไม่สามารถกําจัดกิเลสได้ 

(๒)หลักพ้ืนฐานของพุทธจิตวิทยาเถรวาท จากการศึกษาพบว่าแนวคิดเรื่องจิตของพุทธ
ศาสนาเถรวาทน้ันเห็นว่ามีพ้ืนฐานมาจากหลักการสําคัญตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนาดังน้ี 
(ก) แนวคิดเรื่องกฎธรรมชาติ (อิทัปปัจยตา-ปฏิจจสมุปบาท)(ข) แนวคิดเรื่องกฎธรรมชาติคือนิยาม ๕ ประการ 
(ค)แนวคิดเรื่องกฎไตรลักษณ์ 

(๓)  พุทธจิตวิทยากับความเป็นมนุษย์ จากการศึกษามาทั้งหมดพบว่าจิตวิทยาพุทธศาสนานั้น
ได้อธิบายว่ามนุษย์มีองค์ประกอบสองส่วนคือกายกับจิตและจิตน้ันถือว่ามีอํานาจเหนือกาย ดังนั้นความเป็น
มนุษย์จึงเกิดมาจากการท่ีกายกับจิตทํางานประสานสอดคล้องกัน 

(๔) พุทธจิตวิทยากับปัญหาความเป็นเอกนิยมหรือสัจนิยม จากปัญหาที่มีผู้ถามว่าจิตมนุษย์
ในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นเอกเทศจากกายหรืออยู่เหนือการทํางานของกายหรือเป็นจิตผู้อยู่
ในฐานะของการเป็นผู้สร้างเหมือนแนวคิดเชิงอัตวิสัยหรือไม่ คําตอบคือไม่เพราะจิตของพุทธศาสนาเถรวาท
เป็นจิตท่ีมีกระบวนการทํางานแบบเกิดดับเปลี่ยนแปลงตามหลักอนิจจังดังน้ันจึงไม่ใช่จิตตามแนวคิดเอกนิยม
แต่ประการใด 

(๕) พุทธจิตวิทยากับปัญหาเรื่องเจตจํานงเสรี และเม่ือพิจารณาจากประเด็นท่ีว่าจิตมี
เจตจํานงเสรีหรือไม่ก็จะพบว่าจิตในทางพระพุทธศาสนาน้ันมีเจตจํานงเสรีเป็นบางครั้ง บางครั้งก็ต้องตกอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่จําเป็นอ่ืนๆได้ 

นอกจากน้ันเราก็จะพบว่าผลการวิเคราะห์เรื่องจิตในประเด็นอ่ืนก็สามารถให้คําตอบเก่ียวกับ
เอกัตลักษณ์ของจิตเชิงพุทธได้ เช่น (๖) พุทธจิตวิทยากับหลักจริยธรรม (กรรม-เจตนา) (๗) พุทธจิตวิทยากับ
การบรรลุธรรม (๘)  จิตกับการเวียนว่ายตาย(จุติจิต)เกิด(ปฏิสนธิจิต) และ(๙) จิตกับความฝัน  เป็นต้น 



๒๔๑ 

(๔) การฝึกอบรมจิต จากการศึกษามาทั้งหมดจะพบว่า จิตมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้
ด้วยการปฏิบัติธรรมตามแนวของกรรมฐาน ๒ ประการคือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ซ่ึงผลการ
ฝึกจิตก็จะก่อให้เกิดความสุข จากสุขในเบื้องต้นจนถึงสุขในท่ีสุดก็คือพระนิพพาน 

(๕) เม่ือศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยากับการประยุกต์ใช้ในสังคมก็จะพบว่า จิตมนุษย์หรือจิต
ในทางพระพุทธศาสนานั้น มีหลักการท่ีสามารถนําไปใช้เพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคมได้ เช่น พุทธจิตวิทยากับ
การเรียนรู้  พุทธจิตวิทยากับการเรียนการสอน พุทธจิตวิทยากับการปกครอง จิตวิทยากับการดําเนินชีวิต  
พุทธจิตวิทยากับการให้คําปรึกษา เป็นต้น 

(๖) และเม่ือพิจารณาถึงสถานะและจุดยืนของพุทธจิตวิทยาในสังคมไทยก็จะพบว่าสังคมไทยนั้น
ให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักการทางด้านพุทธจิตวิทยาเป็นอย่างมากอันจะสังเกตได้จากการท่ีมีการนําเอา
หลักการทางพุทธจิตวิทยาไปศึกษาในสถาบันทางการศึกษาในทุกระดับรวมถึงการนําไปปฏิบัติในรูปของงการ
เปิดสํานักหรือสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ัวประเทศด้วย แสดงให้เห็นถึงท่าทีและจุดยืนท่ีแท้จริงของพุทธจิตวิทยาที่มี
ต่อสังคมไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

สําหรับการดําเนินการวิจัยท่ีผ่านมาทั้งหมดน้ันเราจะพบว่า ได้มีการนําเอาหลักการทางพุทธ
จิตวิทยาในเรื่องต่าง ๆ ท่ีปรากฏในกรอบของคัมภีร์อยู่มาก แต่ก็ยังไม่มีการนําไปประยุกต์หรือพัฒนาเพ่ือศึกษา
ในประเด็นท่ีน่าสนใจด้านอ่ืน ๆ ดังน้ัน ผู้วิจัยเห็นว่าสมควรที่จะมีการนําเอากรอบของการวิจัยพุทธจิตวิทยาน้ี
ไปใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ ดังต่อไปน้ี  

(๑) ควรนํากรอบแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในพระพุทธศาสนาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรอบ
แนวคิดเรื่องจิตวิทยาของศาสนาอื่นๆ ท้ังนี้เพ่ือให้เห็นถึงกรอบแนวคิดของศาสนาต่างๆกับพระพุทธศาสนา มี
มุมมองหรือทรรศนะด้านจิตวิทยาที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  

(๒) ควรนําเอากรอบแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาไปไปศึกษาในเชิงปฏิบัติการทางโลก เช่น กรณี
การให้คําปรึกษา เพ่ือเป็นกุศโลบายลดหรือผ่อนคลายความเครียด การลดภาวการณ์ฆ่าตัวตาย การเยียวยา
ผู้ประสบภัย เป็นต้น ซ่ึงเป็นการนําเอาหลักทฤษฎีไปใช้เพ่ือการปฎิบัติให้เกิดผลจริงได้เหมือนกับที่นักจิตวิทยา
ตะวันตกนําไปใช้ได้ผลมาแล้ว น่ันเอง 
 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยเรื่อง  การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎกฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ก็
เน่ืองด้วยได้รับการสนับสนุนเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลและได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญหลาย
ท่าน  ผู้วิจัยขอขอบคณุและอนุโมทนาขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณพระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ท่ีได้สนับสนุนและส่งเสริมทุนในการทําวิจัยคร้ังน้ีและขอนุโมทนาขอบคุณ
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คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยทุกท่านท่ีได้กรุณาตรวจสอบและแนะนําข้อมูลเพ่ิมเติมอันเป็นประโยชน์ต่อ
การวิจัยทุกครั้งท่ีมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย 

ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.อธิเทพ ผาทา ท่ีให้ข้อปรึกษาให้ข้อเสนอแนะให้การแนะนํา ในการ
จัดทําข้อมูลประกอบการเขียนรายงานการวิจัยครั้งนี้มาต้ังแต่เริ่มต้นจนจบงานวิจัยสําเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบคุณและอนุโมทนาขอบคุณเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีได้
ประสานงานด้านข้อมูลต่างๆ  ทําให้การติดต่อข้อมูลด้านโครงวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณ
และอนุโมทนาขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีคณะครุศาสตร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการทํา
โครงการวิจัยครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์และสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
ก. ข้อมูลปฐมภูม ิ
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(ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง). มิลินทปัญหา. ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ 
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ตะวันตก. แปลโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ออร์คิด, ๒๕๔๒. 
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__________.ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ เล่ม ๓, รวบรวมโดย นายพินิจ  รักทองหล่อ  
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๐. 
__________.ไกวัลยธรรม (กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓. 
__________.ตัวกู-ของกู ฉบับสมบูรณ์, กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ไม่ปรากฏปีพิมพ์ 
พระเจ้าวรวงศเ์ธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระคัมภีร์อภิธานปัปทีปีกา หรอื 
พจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทย กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๖. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การแพทย์ไทย : ทางเลือกใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน.์ ไม่ปรากฏปี 

และสถานท่ีพิมพ์. 
__________. กรรมและนรกสวรรค์สําหรับคนรุ่นใหม.่ กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ไม่ปรากฏปีพิมพ์. 
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__________. “กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย”,  ใน สาระความรู้ท่ีได้จากการสัมมนา
ทางวิชาการเพ่ือนําเสนอผลการวิจัย/ผลงานทางวิชาการเก่ียวกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้, รวบรวมและจัดพิมพ์
โดยกรมวิชาการ, กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๔. 
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โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
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พระธรรมมหาธีรานุวัตร, มิลินทปัญญหา, พระนคร:โรงพิมพ์ ลูก ส. ธรรมภักดี ถนนข้าวสาร, ๒๕๓๐. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),หลักแม่บทของการพัฒนาตน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๕, กรุงเทพมหานคร : มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๗ 
__________.หลักแม่บทของการพัฒนาตน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๕, กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย,๒๕๔๗ 
__________.พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙. 
พระเทพวิสุทธิกวี. จิตวิทยาในพระอภิธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราช 

วิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
__________.  พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาส-ซาตร์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒ 

กรุงเทพฯ : สามัคคีสาส์น, ๒๕๓๓. 
พระสัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ. ปรมัตถโชติกะ : ปริเฉทท่ี ๑-๒-๖ จิต เจตสิก รูป นิพพาน. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิการพิมพ์, ๒๕๔๓. 
__________. ปรมัตถโชติกะมหาอภิธมัมตัถสังคหฎีกา : ปริเฉทท่ี ๕ เล่มท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิการพิมพ์, ๒๕๓๙. 
พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, พิมพ์ครั้งที่ ๖, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร),  

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนาเพรส จํากัด, ๒๕๔๘ 
พระเทพโสภณ  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์วินดาต้าโปร-ดักส์ , ๒๕๔๘. 
พระมหาสมปอง ปมุทิโต คัมภีร์อภิธานวรรณา พิมพ์ครั้งท่ี ๒/๒๕๔๗ กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
 ประยูรวงศ์พริ้นท์ต้ิง ๒๕๔๗. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาไทย  ฉบับแก้ไขรวบรวมใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี ๓,  

กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๘. 



๒๔๕ 

พระอนุรุทธะและพระญาณธชะ, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, แปลโดย  
พระคันธสาราภิวงศ์, กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยรายวัน กราฟฟิค เพลท, ๒๕๔๖. 

ฟริตจ๊อฟ คาปร้า. จุดเปล่ียนแห่งศตวรรษ (The Turning Point). เล่ม ๑-๓. แปลโดย พระประชา 
ปสนฺนธมฺโม และคณะ. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพ : สํานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง,๒๕๓๙. 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, อภิธรรมปิฎก เล่น ๒ วิภังค์ และ อรรถกถา, กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหา 
มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๔. 

ม่ันเกียรติ  โกศลนิรัติวงษ์, พุทธธรรม ทฤษฎีและเทคนิคการให้คําปรึกษา, กรุงเทพมหานคร :  
สํานักพิมพ์ สุวิริยาศาสน์, ๒๕๔๑. 

โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ. จิตวิทยา. กรุงเทพ : สํานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ๒๕๓๓. 
ระวี ภาวิไล. อภิธรรมสําหรบัคนรุ่นใหม.่ ไม่ปรากฏท่ีพิมพ์, ๒๕๓๕. 
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมศัพท์จิตวิทยา อักษร M-Z. กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์,๒๕๕๐. 
__________.  พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์,๒๕๔๘. 
วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. จิตวิทยาพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
วิทย์ วิศทเวทย์. จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนษุย์กับปัญหาจริยธรรม. พิมพ์ครั้ง ๘. กรุงเทพฯ : 

บริษัทอักษรเจริญทัศน์ จํากัด, ไม่ระบุปีพิมพ์. 
__________.ปรัชญาทั่วไป : มนุษย ์โลก และความหมายของชีวิต. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์, ไม่ระบุปีพิมพ์. 
__________. อนัตตาในพุทธปรัชญา. กรงุเทพฯ : สํานักพิมพ์พิพิธวิทยา, ๒๕๒๓. 
ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์. คู่มือการพัฒนาตนแนวพุทธสําหรับผู้ให้การปรึกษา ฉบับท่ี ๒ 

จิตวิทยาแนวพุทธ. กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวง 
สาธารณสุข, ๒๕๔๓. 

สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญา: มนุษย์ สังคม และปัญหาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 

__________. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐ 

สํานักราชบัณฑิต พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒, กรุงเทพมหานคร :  
นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖ 

เสถียรโพธินันทะ, แนวพระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,  
๒๕๔๓. 

__________. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑ 

ศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์, “แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม”,  
ใน วิถีการเรียนรู้ของคนไทย : ประมวลสาระจากการประชุมและรวมข้อเขียนจากนักคิด, 
รวบรวมและจัดพิมพ์โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร: 
โครงการวิถีการเรียนรู้ของคนไทย, ๒๕๔๖ 

สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๖ กรุงเทพมหานคร:  



๒๔๖ 

โรงพิมพ์มหามกุฎกราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ 
โสรีช์ โพธ์ิแก้ว. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามหลักพระพุทธศาสนา. ม.ป.ท. : ม.ป.พ 
__________. จิตปรึกษากับชีวิต. กรุงเทพมหานคร :  : ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๕ 
แสง จันทร์งาม. ประทีปธรรม. กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, ๒๕๒๕. 
แสง จันทร์งาม, วิธีสอนของพระพุทธเจ้า, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๒๖ 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับประชาชน. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๖. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
สุนทร ณ รังษี. พุทธปรชัญาจากพระไตรปิฎก. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
สุภางค์ จันทวานิช. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๒๑. 
ศิริพรรณ ธนสิน. “บุคลิกภาพและการประเมิน”, ใน จิตวิทยาทั่วไป. หน้า ๒๗๕-๓๐๒. รวบรวม 

และจัดพิมพ์โดย กรรณิการ ์ภูป่ระเสริฐ. พิมพ์ครั้งที ่๔, เชียงใหม่ : โครงการตํารมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, ๒๕๓๘. 

ศรีเรือน แก้วกังวาล. ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เขา รู้เรา). พิมพ์ครั้งท่ี ๑๕. กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๕๑. 

วศิน  อินทสระ,  หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด,  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ธรรมดา,  ไม่ 
ปรากฏปีท่ีพิมพ์ 

อาภา จันทรสกุล. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๕ 

อภิชัย พันธเสน. พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ. 
พิมพ์คร้ังท่ี ๓. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิงจํากัด, ๒๕๔๗. 

 
(๒) บทความ : 
จําลอง ดิษยวณิช. “พุทธศาสนาและจิตเวชศาสตร์”, วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศ 

ไทย. ปีท่ี ๓ ฉบับที่ ๔๓ (๒๕๔๑) : ๒๖๖-๒๙๑. 
ดานีโล อี ปอนเช. “พุทธศาสนาเป็นการบําบัดทางจิตหรือไม่”, แปลโดยสมภาร พรมทา. พุทธ 

ศาสน์ศึกษา. ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธนวาคม ๒๕๓๙) : ๖๓-๗๓. 
วิทย์ วิศทเวทย์. “ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ : แนวทางและปัญหา”, พุทธศาสตร์ศึกษา. ปีที่ ๑ 

ฉบับที ่๑๓ (กันยายน-ธนวาคม ๒๕๓๗) : ๑๐-๓๗. 
__________.  “พุทธจริยศาสตร์เถรวาท : บทวิเคราะห์ว่าด้วยจุดหมายของชีวิตและเกณฑ์วินิจฉัยความดี

ความช่ัวในพุทธปรัชญาเถรวาท”, พุทธศาสตร์ศึกษา. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๓๘) : ๔๗-๕๒. 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. “จิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์” 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์เปรียบเทียบกับสังคมศาสตร์ตามแนว 
ตะวันตก, ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๓. 



๒๔๗ 

สมฤดี วิศทเวทย์. “ภาษากับความจริงในพุทธศาสนาเถรวาท”, วารสารพุทธศาสน์ศึกษา. ปีท่ี 
๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๔๖ ) : ๖-๑๐๘. 

ดานีโล อี ปอนเช, “พุทธศาสนาเป็นการบําบัดทางจิตหรือไม่”แปลโดยสมภาร พรมทา, วารสารพุทธศาสน์
ศึกษา, ปีท่ี ๓ ฉบับที่ ๓ (ก.ย.-ธ.ค. ๒๕๓๙) : ๖๓-๗๔. 

วิทย์ วิศทเวทย์, “ความรู้ในทัศนะของพระพุทธศาสนา”, วารสารพุทธศาสน์ศึกษา, ปีท่ี ๒ ฉบับที่ ๓  
(ก.ย.-ธ.ค. ๒๕๓๘) : ๔๕. 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี, “พุทธธรรมกับอุดมการณ์สําหรับศตวรรษที่  ๒๑”, ใน  พุทธ 
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แบบสรุปโครงการวิจัย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 

สัญญาเลขท่ี             MCURS ๖๑๐๖๕๓๐๕๖ 
ชื่อโครงการ              การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
หัวหน้าโครงการ        พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร. 
                            คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ความเป็นมาและความสําคัญ 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบและเครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดใน
ประเทศไทย” เกิดขึ้นจากความสนใจท่ีจะศึกษาถึงกรอบแนวคิดเรื่องจิตของพระพุทธศาสนาเพ่ือการ
ค้นหาความจริงสุดท้ายโดยตรงของธรรมชาติมนุษย์และโลก เกี่ยวกับองค์ประกอบของจิต 
กระบวนการของจิต หน้าท่ี และองค์ประกอบต่างๆ ในภาวะต่างๆของจิตหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับ
จิตวิทยาในทางพระพุทธศาสนาอันแสดงให้เห็นว่ากรอบแนวคิดเรื่องจิตวิทยาของพระพุทธศาสนาน่ันมี
อยู่และมีองค์ประกอบท่ีสามารถจะอธิบายได้ทัดเทียมกับพุทธจิตวิทยาตะวันตกได้ 
วัตถุประสงค์โครงการ 

(๑) เพ่ือศึกษาถึงประวัติและพัฒนาการของจิตวิทยาในตะวันตก 
(๒) เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
(๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทกับ

การประยุกต์ใช้กับสังคม 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎกมาทั้งหมดนั้นสามารถท่ีจะสรุป
เพ่ือให้เห็นกรอบสาระสําคัญของพุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎกได้ดังน้ี 

(๑) จิตวิทยาตะวันตก มีการวางรูปแบบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ ซ่ึง
เป็นรูปแบบและกระบวนการคิดของโลกยุคสมัยใหม่ (modernity) ท่ีเน้นการจัดระเบียบตามลําดับขั้น 
เพ่ือจําแนกความแตกต่าง โดยการหาโครงสร้างหรือหน้าท่ีท่ีเป็นแกนกลางของเรื่องนั้นๆ ทั้งน้ีมีความ
เช่ือพ้ืนฐานว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของระบบ และมนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลในการนําความเจริญก้าวหน้า
ให้กับโลกได้ เพ่ือความเป็นสากลของโลก การจัดรูปแบบมโนทัศน์ของจิตวิทยาจึงสามารถแยกออกได้
ชัดเจน ๒ รูปแบบ คือ แนวคิดเรื่องพฤติกรรม หรือสิ่งท่ีสามารถวัดหรือประเมินได้ เช่น สมอง ระบบ
ประสาท เป็นต้น การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไข การปรับพฤติกรรม โดยการให้แรง
เสริม หรือ การลงโทษ ไม่เน้นเรื่องบุคลิกภาพ แต่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถนํามากําหนดผล
ท่ีตามมาได้ชัดเจน กลุ่มน้ีจะมีข้อด้อยท่ีไม่ค่อยได้คํานึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ แต่ก็มี
ประสิทธิภาพมากในการค้นหาความผิดปกติทางกายภาพและการรักษา อีกกลุ่มหนึ่งเน้นเรื่องแบบอัต
วิสัย มีท่ีตัวตนหรือภาพลักษณ์ของตนเองเป็น ปรากฏการณ์เชิงจิตวิทยา พัฒนามาจากการอบรมเลี้ยง
ดู ความเช่ือ และปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม กลุ่มนี้เน้นคุณค่า ความหมายของมนุษย์ ความเป็น
อิสระ และการพัฒนาไปสู่ภาวะบุคคลท่ีสมบูรณ์ การเรียนรู้จึงเน้นที่ตัวบุคคลเป็นหลักและมีความเป็น
อิสระและมีรูปแบบที่หลากหลาย กลุ่มนี้มีการศึกษาทั้งจิตสํานึก จิตไร้สํานึก และศึกษาผสมผสานทุกๆ 



๒๕๔ 
 

ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่ีดูลึกลับและไม่มีสาระตามการประเมินทาง
วิทยาศาสตร์ กลุ่มน้ียังพัฒนาวิธีการบําบัดรักษาโดยกระบวนการทางจิตโดยการสนทนา โดยมีรูปแบบ
หลากหลายเช่นกัน 

การใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์มาเป็นเกณฑ์ของการศึกษา ทําให้จิตวิทยาตะวันตก มีท้ังข้อดี
และข้อด้อย ข้อดีคือสามารถอธิบายพฤติกรรมต่างๆ ได้ชัดเจนเชิงประจักษ์มากขึ้น และข้อด้อย คือ 
การใช้แนวคิดเชิงสสารนิยมมาศึกษาเรื่องของจิตที่นามธรรม ทําให้ไม่สามารถอธิบายรอบคลุมทุ
ปรากฏการณ์ของจิต อย่างไรก็ตาม การศึกษาจิตวิทยาตะวันตกในปัจจุบัน มีการศึกษาโดยใช้แนวคิด
ของพหุนิยม ซ่ึงยอมรับปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลายมากข้ึนในการศึกษาเรื่องจิต นําให้เกิดมิติของ
การศึกษาท่ีหลากหลายตามไปด้วย และการศึกษายังคงเรื่องความน่าเช่ือถือและความสมํ่าเสมอของ
การได้มาของความรู้ เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ การตีความการศึกษาปรากฏการณ์วิทยา เป็นต้น 

(๒)เม่ือนําจิตวิทยาตะวันตก มาพิจารณาเทียบเคียงกับแนวคิดเชิงจิตวิทยาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทแล้ว พบว่ามโนทัศน์ท่ีแตกต่างอย่างชัดเจน คือ การยอมรับว่ามีจิต การอธิบาย
การมีอยู่ของจิตในพระพุทธศาสนาเป็นลักษณะพิเศษ คือ การมีอยู่ในลักษณะท่ีไม่เท่ียง ไม่คงทน และ
ไม่มีอยู่แบบนิรันดร์ จิตวิทยาตะวันตกจะสร้างการอธิบายจิตในมิติเฉพาะของตน ซ่ึงไม่อาจครอบคลุม
ในทุกๆ ด้าน แต่จากการศึกษา ทําให้ทราบว่ามโนทัศน์พ้ืนฐานของแนวคิดเชิงจิตวิทยาพระพุทธศาสนา
เถรวาท อธิบายอยู่ระหว่างกลาง และมีความใกล้เคียงกับการอธิบายของกลุ่มจิตวิทยาเชิงรู้คิด และ
จิตวิทยาผ่านตัวตน ซ่ึงกลุ่มจิตวิทยาเชิงรู้คิดสามารถอธิบายกระบวนการของจิตระดับสูงที่ชัดเจน ใน
รายละเอียดในแง่ของการเกิดและความสัมพันธ์ของการเกิดกระบวนการทางจิตต่างๆ เชิงประจักษ์ แต่
ก็ยังขาดการอธิบายท่ีชัดเจนในส่วนของจิตท่ีพระพุทธศาสนาเรียกว่า วิญญาณ การอธิบายจึง
ครอบคลุมในเพียง รูป เวทนาสัญญา และสังขารบางส่วน การอธิบายของจิตวิทยาผ่านตัวตนทําให้
สามารถขยายขอบเขตการอธิบายของมิติของจิตในประสบการณ์ท่ีลี้ลับต่างๆ ได้มากขึ้น แนวคิดเชิง
จิตวิทยาพระพุทธศาสนาเถรวาท สามารถอธิบายได้ในลักษณะของการศึกษาแบบอัตวิสัย เป็นไปในเชิง
ปรากฏการณ์วิทยาแบบไม่มีตัวตน มีลักษณะเป็นปรากฏการณ์วิทยา และอยู่กึ่งกลางระหว่างเจตจํานง
เสรีและเหตุวิสัย ที่พระพุทธศาสนามักเรียกว่า “เหตุ-ปัจจัย” ซ่ึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

การศึกษาแนวคิดเชิงจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา ต้องใช้วิธีการ๓ แบบ คือ ๑) ความรู้
ระดับประสาทสัมผัส หรือ ทิฏฐิ ซ่ึงสามารถทดสอบหาความรู้ได้ด้วยวิธีอุปนัย ๒) ความรู้ระดับ
ประสบการณ์จิต หรือญาณ ซ่ึงเป็นความรู้เชิงเหตุผล ระดับวิชาการของศาสตร์ต่างๆ ในโลกการศึกษา
จึงใช้หลักตรรกศาสตร์ นิรนัย การวิจัยเชิงคุณภาพ อรรถปริวรรตศาสตร์ หรือการตีความ  ๓) ความรู้
ระดับเหนือประสบการณ์ หรือ โพธิญาณ เป็นความรู้ที่จะประจักษ์ชัดด้วยตนเอง ฉะนั้นการตรวจสอบ
จึงต้องมาจากผู้ท่ีเคยผ่านประสบการณ์น้ีมาเท่าน้ัน 

รูปแบบของแนวคิดเชิงจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา จึงได้มาจากความเช้ือพ้ืนฐานว่า
มนุษย์มีความขัดแย้งในใจ ท่ีทําให้ส่งผลออกมาในรูปแบบของกพฤติกรรมท่ีไม่เป็นสุข ด้วยความ
ปรารถนาที่ขัดกับกฎความจริงของธรรมชาติ คือ อนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา (กฎไตรลักษณ์) ถ้าความ
ทุกข์ในใจน้ีไม่สามารถทําความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถพบกับความสงบสุขในชีวิต ซ่ึงมนุษย์ทุกคน
ต่างปรารถนาที่จะได้ความสุข หนทางที่จะพบความสงบได้จึงต้องหันกลับมาตรวจสอบปัญหาในใจ เพ่ือ
ทําให้เกิดปัญญา ท่ีจะนําไปสู่ความสุขท่ีแท้ 



๒๕๕ 
 

ดังนั้น แนวคิดพุทธจิตวิทยาจึงมีกรอบสําคัญของกระบวนการทางจิตได้ดังน้ี ๑) ข้อมูล
จากภายนอก การรับรู้จากประสาทสัมผัส คือ อายตนะภายในและภายนอกท้ัง ๖   ๒) ข้อมูลจาก
ภายใน หรือ อารมณ์ การคิด การจํา และความรู้สึกตัว คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ๓) 
การเรียนรู้ คือ ระเบียบของความสัมพันธ์ ตามเหตุ-ปัจจัย ในปฏิจจสมุปบาท ๔.) การมีอิสระทางจิต 
หรือ ชีวิตท่ีดี คือ หนทางนําความเข้าใจท่ีถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิ และปัญญา เพ่ือนําไปสู่นิพพาน ส่วน
มโนทัศน์รอง เรื่อง สติปัญญา และบุคลิกภาพเป็นมโนทัศน์ท่ีซับซ้อน และเจือไปด้วยความเป็นตัวตน 
จึงไม่ควรนํามาศึกษาเป็นมโนทัศน์หลัก เพราะมโนทัศน์หลักต้องการนําออกจากความซับซ้อนของ
ระบบความคิดมนุษย์เพ่ือประจักษ์แจ้งกับรูปแบบท่ีธรรมดาของความไม่มีตัวตน 

(๓) เม่ือนําหลักพุทธจิตวิทยามาวิเคราะห์เราจะพบว่าเราสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึง
สาระสําคัญของพุทธจิตวิทยาในแง่ของสารัตถะทางจิตที่เป็นปัญหาโต้แย้งกันอยู่ดังน้ี 

๑)วิเคราะห์ธรรมชาติด้ังเดิมของจิต พบว่าแม้ว่าจะมีหลักฐานว่าจิตของมนุษย์น้ันมี
ธรรมชาติบริสุทธ์ิ แต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาแต่ก็มีข้อสรุปจากนักวิชาการฝ่ายเถรวาทว่าคําว่าจิต
ปภัสสรนั้นไม่ได้หมายความว่าจิตมนุษย์หมดจดจากกิเลสมาต้ังแต่ต้น แต้เป็นเพราะการตีความท่ีผิดจึง
ทําให้เกิดความเข้าใจเช่นน้ัน แต่ความจริงจิตมนุษย์ปภัสสรจริงแต่ก็ยังคงมีกิเลสอยู่ตราบเท่าที่ยังไม่
สามารถกําจัดกิเลสได้ 

๒)หลักพ้ืนฐานของพุทธจิตวิทยาเถรวาท จากการศึกษาพบว่าแนวคิดเรื่องจิตของ
พุทธศาสนาเถรวาทน้ันเห็นว่ามีพ้ืนฐานมาจากหลักการสําคัญตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนาดังนี้ (ก) 
แนวคิดเรื่องกฎธรรมชาติ (อิทัปปัจยตา-ปฏิจจสมุปบาท) (ข) แนวคิดเรื่องกฎธรรมชาติคือนิยาม ๕ 
ประการ (ค)แนวคิดเรื่องกฎไตรลักษณ์ 

๓)  พุทธจิตวิทยากับความเป็นมนุษย์ จากการศึกษามาทั้งหมดพบว่าจิตวิทยาพุทธ
ศาสนานั้นได้อธิบายว่ามนุษย์มีองค์ประกอบสองส่วนคือกายกับจิตและจิตน้ันถือว่ามีอํานาจเหนือกาย 
ดังนั้นความเป็นมนุษย์จึงเกิดมาจากการท่ีกายกับจิตทํางานประสานสอดคล้องกัน 

๔) พุทธจิตวิทยากับปัญหาความเป็นเอกนิยมหรือสัจนิยม จากปัญหาที่มีผู้ถามว่าจิต
มนุษย์ในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งท่ีมีอยู่เป็นเอกเทศจากกายหรืออยู่เหนือการทํางานของกาย
หรือเป็นจิตผู้อยู่ในฐานะของการเป็นผู้สร้างเหมือนแนวคิดเชิงอัตวิสัยหรือไม่ คําตอบคือไม่เพราะจิต
ของพุทธศาสนาเถรวาทเป็นจิตท่ีมีกระบวนการทํางานแบบเกิดดับเปลี่ยนแปลงตามหลักอนิจจังดังนั้น
จึงไม่ใช่จิตตามแนวคิดเอกนิยมแต่ประการใด 

๕) พุทธจิตวิทยากับปัญหาเรื่องเจตจํานงเสรี และเม่ือพิจารณาจากประเด็นที่ว่าจิตมี
เจตจํานงเสรีหรือไม่ก็จะพบว่าจิตในทางพระพุทธศาสนานั้นมีเจตจํานงเสรีเป็นบางคร้ัง บางครั้งก็ต้อง
ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จําเป็นอ่ืนๆได้ 

นอกจากน้ันเราก็จะพบว่าผลการวิเคราะห์เรื่องจิตในประเด็นอ่ืนก็สามารถให้คําตอบ
เกี่ยวกับเอกัตลักษณ์ของจิตเชิงพุทธได้ เช่น (๖) พุทธจิตวิทยากับหลักจริยธรรม (กรรม-เจตนา) (๗) 
พุทธจิตวิทยากับการบรรลุธรรม (๘)  จิตกับการเวียนว่ายตาย(จุติจิต)เกิด(ปฏิสนธิจิต) และ(๙) จิตกับ
ความฝัน  เป็นต้น 

(๔) การฝึกอบรมจิต จากการศึกษามาท้ังหมดจะพบว่า จิตมนุษย์น้ันเป็นสิ่งท่ีสามารถ
ฝึกฝนได้ด้วยการปฏิบัติธรรมตามแนวของกรรมฐาน ๒ ประการคือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนา



๒๕๖ 
 

กรรมฐาน ซ่ึงผลการฝึกจิตก็จะก่อให้เกิดความสุข จากสุขในเบ้ืองต้นจนถึงสุขในที่สุดก็คือพระนิพพาน 
(๕) เม่ือศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยากับการประยุกต์ใช้ในสังคมก็จะพบว่า จิตมนุษย์หรือ

จิตในทางพระพุทธศาสนาน้ัน มีหลักการที่สามารถนําไปใช้เพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคมได้ เช่น พุทธ
จิตวิทยากับการเรียนรู้  พุทธจิตวิทยากับการเรียนการสอน พุทธจิตวิทยากับการปกครอง จิตวิทยากับ
การดําเนินชีวิต  พุทธจิตวิทยากับการให้คําปรึกษา เป็นต้น 

(๖) และเม่ือพิจารณาถึงสถานะและจุดยืนของพุทธจิตวิทยาในสังคมไทยก็จะพบว่า
สังคมไทยน้ันให้ความสนใจเก่ียวกับหลักการทางด้านพุทธจิตวิทยาเป็นอย่างมากอันจะสังเกตได้จาก
การท่ีมีการนําเอาหลักการทางพุทธจิตวิทยาไปศึกษาในสถาบันทางการศึกษาในทุกระดับรวมถึงการ
นําไปปฏิบัติในรูปของงการเปิดสํานักหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมท่ัวประเทศด้วย แสดงให้เห็นถึงท่าทีและ
จุดยืนท่ีแท้จริงของพุทธจิตวิทยาที่มีต่อสังคมไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน 
การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถนําชุดความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง
พุทธจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ภาค
วิชาการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการสอนสังคม รวมถึงภาควิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนในรายวิชาพุทธจิตวิทยารวมถึงวิชาจิตวิทยาท่ัวไปได้ และสามารถพัฒนานิสิตให้มีความรู้และ
ทักษะในการศึกษาและการพัฒนาจิตในฐานะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ 

๒) สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนการสอนในคณะ ภาควิชาที่เกี่ยวกับ
จิตวิทยา และการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถนําเอาผลงานวิจัยน้ีไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

๓ ) วัดหรือสถานที่ปฎิบัติธรรมสามารถนําความรู้เร่ืองพุทธจิตวิทยาไปปรับประยุกต์ใช้ใน
การสอนและให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องจิตแก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปท่ีสนใจในการศึกษา 
ปฎิบัติและปรับประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต และการแก้ไขปัญหาเรื่องจิตได้ 

๔) อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้สนใจ
ท่ัวไปสามารถนําข้อมูลการวิจัยไปสึกษาต่อยอดในการทําวิจัยท่ีเกี่ยวกับจิตและศาสตร์สาขาอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องได้ 
การประชาสัมพันธ ์

มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจยัทางอินเตอร์เน็ต 
http://www.mcu.ac.th/site/major/major_index.php   
ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์อยู่ในระหว่างดําเนินการ 
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    พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาครุศาสตร์) จบปริญญาโท (M.A.)  
    สาขาจิตวิทยาการให้คําปรึกษาและการแนะแนวจากมหาวิทยาลัยปูน่า  
    ประเทศอินเดีย 
    จบปริญญาเอก สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมคธ 

สถานท่ีทํางาน    :   อาจารย์ประจําภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา 
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ประสบการณ์  :   – เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์คณะครุศาสตร์ 

    – เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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