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กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้  สําเร็จลงไดดวยดีเพราะความเมตตานุเคราะหจากหลาย ๆ ฝาย

ดวยกัน  กลาวคืออาจารยปรึกษาวิทยานิพนธคือ พระศรีสุทธิพงศ ป.ธ.๙, ศ.ดร.กาญจนา  เงารังษี

และ ผศ.วรกฤต  เถื่อนชาง ป.ธ.๙ ที่ใหการชี้แนะแนวทางการศึกษาและคอยใหกําลังใจพรอมทัง้ให

ความชวยเหลือแนะนําพรอมตรวจแกวิทยานิพนธดวยดีมาตลอดและอาจารยที่วิทยาลัยสงฆ

นครสวรรคทุกทาน  ซึ่งทานเหลานี้ถือวาเปนผูมีอุปการคุณเปนอยางยิ่งจึงขอขอบพระคุณ ณ 

โอกาสนี้ ขอขอบคุณเจาหนาบรรณารักษหองสมุดวิทยาลัยสงฆนครสวรรคที่คอยใหความ

อนุเคราะหชวยเหลือในเร่ืองการใหยืมหนังสือและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธฉบับนี้  

พรอมทั้งคณะเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัย

สงฆนครสวรรคทุกทาน ที่ไดใหความชวยเหลือทุกคร้ังที่ติดตอมาและใหความชวยเหลือเปนอยางดี  

และผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณพระมหาธนสิทธิ์  สิทฺธิญาโณ ป.ธ.๙ ผูซึ่งใหความชวยเหลือเปน

คร้ังแรกและเปนผูจุดประกายแนวคิดเร่ืองการทําวิจัยในเร่ืองนี้พรอมทั้งใหคําแนะนําดวยดี      

เสมอมา 

 กราบขอบพระคุณพระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร เจาอาวาสวัดปาพรหมวิหาร จ.พิจิตร     

ผูเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกผูวิจัยและพระครูนิสัยวุฒิธรรม  เจาอาวาสวัดศาลเจาไกตอ ผูเปน

พระอุปชฌายและเปนแบบอยางในดานการประพฤติปฏิบัติและการศึกษาแกผูวิจัยและ

ขอขอบคุณเพื่อนรวมรุนสาขาวิชาเอกพระพุทธศาสนาทุกทานและอีกหลายทานที่ไมไดกลาวช่ือ  

ในที่นี้ ผูวิจัยซาบซึ้งในความเมตตากรุณาของทานเหลานั้นจึงขอกราบขอบพระคุณและ            

พระเถรานุเถระรวมถึงเพื่อนพองสมัยเรียนที่จังหวัดศรีสะเกษทุกทานและคุณมธุรส  ศรีโคตร        

ผูคอยใหกําลังใจดวยดีเสมอมาขออนุโมทนาไว  ณ โอกาสนี้ดวย 

 ขอส่ิงที่เปนประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอถวายสักการะแดพระรัตนตรัย

พรอมทั้งอุปชฌายอาจารยและบิดามารดาคือพอเนียม – แมรัตนา  กระสังข ผูเปนบุพพการีชนของ

ผูวิจัยตลอดจนทานผูมีพระคุณทุกทาน 

พระอนุวัต  สิริจนฺโท (กระสังข) 

       ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ 



ฉ 

 

สารบัญ  
 

เรื่อง                         หนา 

บทคัดยอภาษาไทย         ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ         ค 
กิตติกรรมประกาศ         จ 
สารบัญ          ฉ 
คําอธิบายการใชอักษรยอคัมภีรและเลขหนา      ซ 

บทที่  ๑  บทนํา         ๑ 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา     ๑ 

๑.๒  วัตถุประสงคของการวจิัย      ๓ 

๑.๓  ขอบเขตการวิจยั        ๓ 

๑.๔  คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวจิัย     ๔ 

๑.๕  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจยัที่เกีย่วของ    ๔ 

๑.๖  วิธีดําเนนิการวิจัย       ๙ 

๑.๗  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ      ๙ 

บทที่ ๒  แนวคิดความหมายและคุณคาของมัชฌิมาปฏิปทา                                     ๑๐ 

๒.๑  แนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท๑๐ 

๒.๒  แนวคิดและความหมายตามทัศนะนักปราชญทางพระพุทธศาสนา  ๑๖ 

๒.๓  บอเกิดของมัชฌิมาปฏิปทา      ๑๙ 

 ๒.๓.๑   บริบทดานสังคม       ๑๙ 

 ๒.๓.๒   บริบทดานความเชื่อ      ๒๑ 

 ๒.๓.๓   บริบทดานศีลธรรม จริยธรรม     ๒๓ 

๒.๔  คุณคาของมัชฌิมาปฏิปทา      ๒๕ 

๒.๕  สรุป          ๓๒ 

 
 



ช 

สารบัญ  (ตอ) 

บทที่ ๓  มัชฌิมาปฏิปทาในธัมมจักกปัปวัตตนสูตร     ๓๑ 

๓.๑ จุดมุงหมายทีแ่ทของปฐมเทศนา         ๓๑ 

๓.๒ สาระที่แทของหลักมัชฌิมาปฏิปทา        ๔๔ 

 ๓.๒.๑   ความรูความเขาใจและความคิด (อธิปญญาสิกขา)   ๔๕  

 ๓.๒.๒   การควบคุมพฤติกรรม (อธิศีลสิกขา)    ๕๔ 

 ๓.๒.๓   การฝกฝนจิตหรือสมาธ ิ(อธจิิตตสิกขา)                             ๖๙ 

๓.๓  สรุป                                ๙๙ 
 

บทที่ ๔  การประยุกตใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาในสังคมไทย                         ๑๐๑ 

๔.๑  มัชฌิมาปฏิปทาในความหมายของบริบทสังคมไทย            ๑๐๑ 

๔.๒  มัชฌิมาปฏิปทากับเศรษฐกิจในสังคมไทย              ๑๐๔ 

๔.๓  มัชฌิมาปฏิปทากับการพัฒนาชีวิต              ๑๑๗ 

๔.๔  มัชฌิมาปฏิปทากับการพัฒนาบุคคล              ๑๒๔ 

๔.๕  สรุป                  ๑๒๙ 

บทที่ ๕  สรปุผลการวิจยัและขอเสนอแนะ                        ๑๓๐ 

๕.๑  สรุปผลการวิจยั                 ๑๓๐ 

๕.๒  ขอเสนอแนะ                 ๑๓๓

บรรณานุกรม                   ๑๓๔

ประวัติผูวิจยั                   ๑๔๑

   



ซ 

 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

การใชอักษรยอ 

 อักษรยอชื่อคัมภีรในวิทยานิพนธฉบับนี้  ใชอางอิงจากคัมภีรพระไตรปฎกภาษาไทย  

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ป  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พุทธศักราช  ๒๕๓๙  ดังตอไปนี้ 
 

พระวินยัปฎก 

วิ.มหา.  (ไทย) =     วินัยปฎก  มหาวิภังค     (ภาษาไทย) 

วิ.ม.  (ไทย) =     วินัยปฎก  มหาวรรค     (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปฎก 

ที.สี.  (ไทย) =     สุตตันตปฏก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค   (ภาษาไทย) 

ที.ม.  (ไทย) =     สุตตันตปฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค   (ภาษาไทย) 

ม.มู.  (ไทย) =     สุตตันตปฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณณาสก   (ภาษาไทย) 

ม.ม.  (ไทย) =     สุตตันตปฏก มชฺฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก(ภาษาไทย) 

ม.อุ.  (ไทย) =     สุตตันตปฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณณาสก   (ภาษาไทย) 

สํ.นิ.  (ไทย) =     สุตตันตปฏก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค   (ภาษาไทย) 

สํ.สฬา.  (ไทย) =     สุตตันตปฏก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค   (ภาษาไทย) 

สํ.ม.  (ไทย) =     สุตตันตปฏก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค   (ภาษาไทย) 

องฺ.เอกก. (ไทย) =     สุตตันตปฏก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต   (ภาษาไทย) 

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) =     สุตตันตปฏก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาติ   (ภาษาไทย) 

องฺ.ปฺจก. (ไทย) =     สุตตันตปฏก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 

องฺ.อฏฐก. (ไทย) =     สุตตันตปฏก อังคุตตรนิกาย อัฎฐกนิบาต  (ภาษาไทย) 

องฺ.นวก. (ไทย) =     สุตตันตปฏก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต  (ภาษาไทย) 

อง.ทสก. (ไทย) =     สุตตันตปฏก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต  (ภาษาไทย) 

ขุ.ธ.  (ไทย) =     สุตตันตปฏก ขุททกนิกาย ธรรมบท  (ภาษาไทย) 

ขุ.อิติ.  (ไทย) =     สุตตันตปฏก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ  (ภาษาไทย) 
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พระอภิธรรมปฎก 

อภิ.วิ.  (ไทย)     =      อภิธรรมปฎก วิภังค       (ภาษาไทย) 
 

การระบุหมายเลขยอหนา 

               การอางอิงพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย  ใชระบุคัมภีรและระบุถึง  เลม/ขอ/หนา    

ตามลําดับ เชน  ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕. หมายถึงการอางอิงนั้นระบุถึงคัมภีรพระสุตตันตปฎก   

ทีฆนิกาย   มหาวรรค   เลมที่ ๑๐  ขอที่  ๔๐๒  หนาที่  ๓๓๕ 
 



 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 มัชฌิมาปฏิปทา เปนหลักประมวลคําสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของ

พระพุทธศาสนา๑ ที่แสดงหลักการปฏิบัติเพื่อความพนทุกขเปนหลักคําสอนที่ปรากฏในพระธรรม

เทศนากัณฑแรกของพระพุทธเจาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร๒  ที่พระพุทธองคทรงแสดงก็เพื่อโปรด

ปญจวัคคีย ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  หลังจากการท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาจบแลว 

ปรากฏวา ทานโกณฑัญญะผูเปนหัวหนาของปญจวัคคียไดเขาใจพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงนั้น

กอนใครและเกิดมีดวงตาเห็นธรรมรูแจงความจริง ซึ่งเรียกวา ธรรมจักษุ๓ คือเขาใจตามหลัก

กระบวนการแหงเหตุปจจัยวา ส่ิงใดส่ิงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  ส่ิงนั้นยอมมีความดับเปน

ธรรมดา๔ ซึ่งทั้งหมดนั้นพระองคไดวางหลักและแนวทางในการปฏิบัติอันเกี่ยวของสัมพันธกับส่ิงที่

เปนเหตุปจจัยแกกันรวมทั้งเปนมาตรฐานในการปฏิบัติและประสบการณตาง ๆ ที่รับเขามาใหม 

เหตุที่กลาวอยางนั้น ก็เนื่องจากการมองเห็นบทบาทและภาระท่ีสําคัญที่เกิดข้ึนกับพระพุทธองคที่

พยายามเปล่ียนแปลงแนวความคิดข้ึนมาใหม ก็เพื่อเปนการปรับกระบวนทัศนที่ผิดพลาดเกี่ยวกับ

ลัทธิอันสุดข้ัว ๒ สายคือ การหมกมุนอยูดวยกามทั้งหลายและการประกอบความลําบากใหแก

ตนเอง๕  ซึ่งเปนลัทธิที่นอกจากจะไมชวยแกปญหาแลวยังเปนลัทธิที่ผูกปมปญหาใหเกิดความทุกข

แกผูที่ดําเนินตามดวย  จากประเด็นที่กลาวมานั้นจึงมีประเด็นที่ควรศึกษาวาทานอัญญาโกณฑัญญะ

เกิดมีดวงตาเห็นธรรมข้ึนมาไดอยางไร เหตุใดพระพุทธดํารัสนี้จึงทําใหทานไดมีดวงตาเห็นธรรม

และประการสําคัญคือ มีคําสอนมากมายกอนหนานั้นทําไมทานจึงไมสามารถที่จะบรรลุธรรม             

ไดเลย ซึ่งหากจะอธิบายถึงการดวงตาเห็นธรรมของทานแลว การไดฟงเนื้อความแหงพระธรรม

                                                 
 ๑พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัท 

สหธรรมิก  จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๒๒๔. 

 ๒ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๗. 

 ๓ วิ.ม. (ไทย) ๓/๕๖/๒๗. 

 ๔ วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๖/๒๔. 

 ๕ วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓/๒๐. 



 ๒ 

เทศนาตามลําดับก็สามารถรูไดวาพระองคตรัสถึงเร่ืองอะไรบาง ฉะนั้น ดวยจุดประสงคอะไรกันแน

ที่ทรงตรัสพระสูตรนี้ โดยกลาวถึงวามีความเกิดข้ึนเปนธรรมดาและดับไปเปนธรรมดา  

 มัชฌิมาปฏิปทาที่ไมของแวะท่ีสุดสองอยางนั้นอันเปนทางที่สรางจักษุ (การเห็น)                

สรางญาณ (การรู) เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพานคือ สัมมาทิฎฐิ  

สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ๖ 

ทั้ง ๘ ประการนี้มีความเกี่ยวของกันระหวางการไมเสพกามกับการไมทรมานตนไดอยางไร   ซึง่จาก

ความหมายแลวไมไดมีสวนเกี่ยวของกันเลย   จากหนทางทั้ง ๒ ทางนี้พระพุทธเจาทรงวางหลกัการ

ปฏิบัติเพื่อไมใหเสพ ไมใหประพฤติปฏิบัติเพราะไมใชทางท่ีนําไปสูความพนทุกขอยางแทจริง แต

แนะนําใหปฏิบัติตามทางสายกลาง ดังนั้น  เพื่อละเวนหางจากการปฏิบัติทางสุดโตงเหลานี้ตองใช

ทางสายกลางซ่ึงเปนการดําเนินชีวิต ฉะนั้นจึงกลาวไดวา การตรัสรูของพระพุทธเจาจึงเทากับเปน

การคนพบแลวนํามาเปดเผยแกเวไนยสัตวทั้งหลาย เพื่อจะไดประพฤติปฏิบัติตามจนถึงความพน

ทุกข ซึ่งทางสายกลางถือไดวาเปนการปรับกระบวนทัศนใหมใหถูกตองกลาวคือใหมีทัศนคติที่ถูก 

ตองโดยเปนการเนนถึงเร่ืองของการฝกจิต เพื่อใหถึงซึ่งสภาวะอันเปนเคร่ืองหลุดพนจากการความ

ทุกขนั้นคือความวาง ฉะนั้น  เปาหมายซึ่งเปนหลักสําคัญของคําสอนก็คือ  สอนที่มุงเนนใหมนุษย

ฝกหัดพัฒนาตนเพื่อยกระดับจิตใจใหสูงข้ึนสูความเปนอริยบุคคลข้ันสูงสุดคืออรหันต๗ อันเปน

เปาหมายที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับการปฏิบัติ เพราะทําใหมนุษยไดเขาใจชีวิตและกฎแหงธรรมชาติ

และพรอมจะอยูกับธรรมชาติอยางกลมกลืนดวย 

 ในปจจุบันมีการอธิบายหลักคําสอนนี้เพื่อประยุกตหรือบูรณาการใหเขากับวิถีชีวติเพือ่

ตอบสนองการเปนอยูอยางพอเพียง ซึ่งเปนแนวอธิบายหลักปฏิบัติเพื่อประคับประคองชีวิตใหดํารง

อยูและดําเนินไปไดอยางมั่นคงในทามกลางความผันผวนของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เพราะ

มนุษยสวนใหญมีความตองการความสุขทางวัตถุเพื่อตอบสนองทางกายใหกับตนเองมากข้ึน จึงได

มีความทุกขหรือปญหาที่เกิดข้ึนจากการเสพ การบริโภควัตถุ จึงกลายเปนความนิยมมากเกนิไปจน

ทําใหการดําเนินชีวิตปราศจากอิสระตองตกอยูภายใตอิทธิพลของความโลภ ความโกรธ ความหลง

ทุกขชีวิตตางแสวงหาวัตถุเพื่อนํามาปรนเปรอกาย ดังนั้น ทางเลือกเพื่อแกไขปญหาชีวิตของมนุษย

                                                 
 ๖ สํ.ม. (ไทย)  ๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘. 

 ๗ นางบุญเรือน  เฑียนทอง, “ทัศนคติและเขาใจตอคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับอริยมรรคมี

องค ๘ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ), ๒๕๔๗. 
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ในยุคนี้ จึงควรกลับไปสูการศึกษาตนเองตามแนวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใหทุกชีวิตเรียนรู

และปฏิบัติหรือที่เรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเปนการประยุกตใชหลักธรรมเพื่อแกไขปญหา

ความทุกขในระดับของการดําเนินชีวิตของคนทั่ว ๆ ไปอยางเปนสากลเพราะมัชฌิมาปฏิปทาหรือ

ทางสายกลางเปนขอปฏิบัติที่เปนกลาง ๆ ถูกตองและเหมาะสมที่ควรจะนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อ 

ใหบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาได การศึกษาวิเคราะหมัชฌิมาปฏิปทาอยางเปน

วิชาการในระดับลึก ที่เนนอธิบายถึงหลักการปฏิบัติเพื่อความหลุดพนจากทุกขภายในจิตใจอันเปน

จุดมุงหมายหลักของพระพุทธศาสนาแมจะมีบาง แตก็เปนการศึกษาภายในกรอบหลักคําสอนอ่ืน 

และยังมีหลายประเด็นที่ยังตองศึกษาทําความเขาใจกันใหชัดเจนโดย การศึกษาวิเคราะหที่มีแกน 

กลางอยูที่ปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรดังกลาวนั้น เพื่อตอบปญหาเกี่ยวกับความพนทุกข

ทางจิตใจอันสืบเนื่องมาจากการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมโดยตรง ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษา

วิเคราะหหลักคําสอนที่วาดวยมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนี้ในประเด็นดังกลาวและนําเสนอ

ตอไป  

๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดความหมายและคุณคาของหลักมัชฌิมาปฏิปทาใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาหลักมัชฌิมาปฏิปทาในธัมมจกักัปปวัตตนสูตร  

 ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาในสังคมไทย 

๑.๓  ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมุงที่จะศึกษาหลักมัชฌิมาปฏิปทาในธัมมจัก-

กัปปวัตตนสูตร อันเปนพระธรรมเทศนากัณฑแรกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งประเด็น

หลักของการวิจัยนี้คือ เร่ือง “มัชฌิมาปฏิปทาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” โดยมุงเนนการศึกษา

วิเคราะหและนํามาประยุกตใชในสังคมไทย  เพื่อเปนแนวทางของการดําเนินชีวิตเพื่อความหลุด

พนจากความทุกขดวยการลงมือปฏิบัติทั้งทางกายและทางจิตใจ  โดยช้ีใหเห็นถึงความหมายที่

แทจริงและสาระที่แทของการแสดงธรรมเทศนาแตจะจํากัดอยูเฉพาะในเร่ืองดังกลาวนี้เทานั้น 
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๑.๔  คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย 

 ๑.๔.๑  มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง มรรคมีองค ๘ อันเปนขอปฏิบัติที่ทําใหบรรลุถึง

เปาหมายโดยไมตึงหรือหยอนเกินไปกลาวคือเปนขอปฏิบัติเพื่อความพนจากทุกขประกอบดวย  

สัมมาทิฎฐิ  สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  

สัมมาสมาธิ 

 ๑.๔.๒  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หมายถึง หลักคําสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนา

กัณฑแรกของพระพุทธเจาที่แสดงแกปญจวัคคีย 

 ๑.๔.๓  การประยุกต  หมายถึง  การนํามัชฌิมาปฏิปทามาประยุกตใชโดยปรับให

เขากับบริบทแวดลอมที่เปนอยูอยางเหมาะสม 

 ๑.๔.๔  สังคมไทย หมายถึง  กลุมชนชาติที่อาศัยอยูรวมกันในประเทศไทย มี

ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่โดดเดนตางจากสังคมอ่ืน ไดแก 

ภาษาพูด ภาษาเขียน การแตงกาย มารยาท อาหาร การดําเนินชีวิตที่มีพุทธศาสนาเปนพื้นฐาน 

เปนตน 

๑.๕  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวของ 

 ๑.๕.๑  เอกสารที่เกีย่วของ 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหนัยความหมายของทางสายกลางไววาเปน

ประมวลหลักของความประพฤติและขอปฏิบัติ หรือเปนระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา 

ที่เนนถึงวิธีการปฏิบัติทั้งทางกายและทางจิตใจเพื่อนําไปสูหนทางแหงความพนทุกข  ฉะนั้น  

มัชฌิมาปฏิปทาถือวาเปนการดําเนินชีวิตที่เปนกลาง ๆ ตามธรรมชาติ พอเหมาะพอดีมีสัมมาทิฐิ

เปนที่ต้ังและสอดคลองกับกฎธรรมชาติ และประการสําคัญคือมัชฌิมาปฏิปทาเปนทางดําเนินชีวิต

ดวยปญญา มีปญญาเปนมรรคที่นําไปสูจุดหมายได และกอใหเกิดคุณคาแกชีวิตอยางแทจริง โดย

มีหลักปฏิบัติเปนองคประกอบ ๘ ประการ ทําใหผูดําเนินตามเปนอริยะหรืออารยะอยางแทจริง๘  

 พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ไดอธิบายถึงหลักแหงความหลุดพนจาก

ความทุกขไววาเมื่อทุกขยังไมเกิดเราจะปองกันดวยอริยมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อใหเกิดการ

ดํารงชีพมีชีวิตอยูอยางถูกตอง เมื่อทุกขเร่ิมกอตัวเราจะปองกันดวยสติปญญาในขณะแหง

                                                 
 ๘ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), หนา ๒๑๗. 
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ความรูสึกหรือผัสสะและเมื่อความทุกขไดกอตัวข้ึนอยูแลว เราก็กําจัดดวยปญญาโดยใชหลักธรรม

ที่ซึ่งเรียกวาอิทัปปจจยตาเพราะถือวาส่ิงนี้เปนปจจัย ส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน เพื่อนําไปสูความหลุดพนอยาง

แทจริงหรือที่เรียกวา ความวาง๙ 

 พระธรรมโกศาจารย (หลวงพอปญญานันทะ) ไดใหความหมายของความทุกข

และวิธีการวาจะทําอยางไรจึงจะพนทุกขไววา ความทุกขมีอยู ๒ แบบคือความทุกขทางกายและ

ทางใจแตประการสําคัญอยูที่ทุกขอันเกิดข้ึนภายในจิตใจ โดยไดใหหลักสําคัญไววา ความทุกขนั้น

มาจากความยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวตนของเราเองหรือเรียกอีกอยางหนึ่ง ก็คือการเขาไปยึดเอา   

ขันธ ๕ เขาเปนตัวตนจึงเปนตัวกอใหเกิดความทุกขอยางหลีกไมไดและไดแนะวิธีในการดับความ

ทุกขไววา ตองทําลายความยึดมั่นในตัวตนเปนประการแรกเพื่อไมใหตกอยูในอํานาจของอวิชชา

และนําหลักของมัชฌิมาปฏิปทาเขามาแกไข อันเปนทางออกเพื่อนําไปสูความพนทุกขอยาง

แทจริง๑๐ 

 ผาสุก มุทธาเมธา ไดศึกษาเร่ืองมนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมาย ของ

ชีวิตสรุปวา ชีวิตที่มีคุณภาพเปนชีวิตที่สามารถสนองความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสมแก

อัตภาพอยูในกรอบและระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมที่ดีงามตามมาตรฐานที่ยอม รับของสังคม

พรอมทั้งสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับสังคมที่เปล่ียนแปลง ชีวิตจะที่มีคุณภาพได

ตองอาศัยสถาบันตางๆ ของสังคมรวมกันทําหนาที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบของสถาบัน

นั้นๆ ตามที่สังคมกําหนดและคาดหวังใหกระทํา ถาสถาบันใดสถาบันหนึ่งทําหนาที่ผิดพลาด

บกพรองหรือละเลย ก็ยอมเปนผลเสียตอคุณภาพชีวิตของสมาชิกของสังคมนั้นๆ ในเวลา

เดียวกัน๑๑ 

 สุเมธ ตันติเวชกุล ไดสรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงหรือระบบเศรษฐกิจที่

พึ่งตนเองไดวา หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิต

สินคาและบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้น ๆ ไดโดยพยายามหลีกเล่ียงที่จะตองพึ่งพาปจจยัตาง ๆ 

ที่เรามิไดเปนเจาของ และเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดํารงชีวิต

                                                 
 ๙ พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ), ดับไมเหลือแหงตัวกู, (นนทบุรี : อนัญญา, ๒๕๔๙),             

หนา ๑๑๑. 

 ๑๐ พระธรรมโกศาจารย (หลวงพอปญญานันทะ), ความทุกข:ทําอยางไรจึงจะพนทุกข , 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หนา ๕. 

 ๑๑ผาสุก  มุทธาเมธา, คติชาวบานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร  : บ.คอมแพคท

พร้ินท จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๗๔. 



 ๖ 

ไดโดยไมเดือดรอน กําหนดความเปนอยูอยางประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่สําคัญไม

หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับส่ิงใด๑๒ 

 กรมสงเสริมการเกษตร ไดขยายความเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไววา เปนการ

ดํารงชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยใหอยูอยางพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและ

พอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไมตองพึ่งพาปจจัยภายนอกตาง ๆ ที่เราไมไดเปน

เจาของ ส่ิงสําคัญตองรูจักการพึ่งพาตนเอง โดยไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน และรูจักการนําทรัพยากรที่

เรามีอยูมาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน รูจักการนําปจจัยพื้นฐานมาใชใน

การดําเนินชีวิตอยางมีความสุขความสบาย และพอเพียงกับตนเอง๑๓ 

 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) ไดบรรยายเร่ืองการพัฒนายั่งยืนที่สอดคลองกับแนว

คําสอนของพุทธศาสนาไวอยางละเอียดในหลายประเด็น เชน การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนการพัฒนาที่

เปนบูรณาการ (integrated) คือ ทําใหเกิดเปนองครวม (Holistic) หมายความวาองคประกอบ

ทั้งหลายที่เกี่ยวของจะตองมาประสานกับครบองค และมีลักษณะอยางหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ มี

การบูรณาการ   การพัฒนาที่ยั่งยืน จะดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จไดนั้น จะอาศัยแตเทคโนโลยี 

และวัตถุไมได ตองพัฒนาจิตใจใหมีจริยธรรมที่นํามาปฏิบัติใหเกิดผลจริงดวย แตพระธรรมปฎก

เห็นวา จริยธรรมเปนเพียงศีลขอปฏิบัติ ถึงทําไดก็ไมเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จะตองพัฒนาปญญา 

ความเห็นที่ถูกตองตามหลักศาสนาพุทธดวย๑๔  

 ๑.๕.๒  งานวจิัยที่เกีย่วของ 

 พระมหาทองสุข สุจิตฺโต ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาวิเคราะหวิถีชีวิตมนุษยใน

ทรรศนะพุทธปรัชญา” พบวาการดําเนินชีวิตของมนุษยในปจจุบันควรเปนการดําเนินชีวิตตาม

หลักทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ไมถือหนักไปขางใดขางหนึ่งคือ ไมถือฝายที่หยอนยาน

เกินไปจนทําใหกายและจิตใจเดือดรอน (อัตตกิลมถานุโยค)  ไมถือฝายที่หยอนยานเกินไปอันเปน

การปลอยใหกายและและจิตใจลุมหลงมัวเมาพัวพันติดอยูในกามประเภทตาง ๆ (กามสุขัลลิกา           

                                                 
 ๑๒ สุเมธ ตันติเวชกุล, “การดําเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ”  

ในวันพัฒนา ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาชุมชน, ๒๕๔๒), หนา ๕๓. 

 ๑๓ กรมสงเสริมการเกษตร, เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเกษตรที่พ่ึงพาตนเอง, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ๔. 

 ๑๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม,  

๒๕๓๙), หนา ๒๔. 
 



 ๗ 

นุโยค) การดําเนินชีวิตตามมรรคนั้นก็ตองเปนไปตามเงื่อนไขของปญญาและเหตุผล มรรคจึงเปน

ขอปฏิบัติที่ทําใหชีวิตดําเนินไปสูจุดหมายปลายทางใหเปนผลสําเร็จข้ึนมาไดจริงในชีวิตนี้และทํา

ใหบรรลุถึงความพนทุกขอันเปนเปาหมายสุดทายปลายทางแหงชีวิตคือ ความสุขแหงนิพพาน๑๕ 

 พระมหาอภินันท  อภินนฺโท ไดศึกษาเร่ือง “ศึกษาวิเคราะหมัชฌิมาปฏิปทา

พุทธปรัชญาเถรวาทกับทางสายกลางของอริสโตเติล”  โดยไดใหทัศนะเกี่ยวกับหลักทางสาย

กลางไววา เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางแลว จะเกิด

สมดุลทางดานรางกาย ดานจิตใจและดานปญญาหรือระหวางมนุษย สังคมและธรรมชาติ เกิดมี

ดุลยภาพคือมีการพัฒนาไปพรอมๆ กันไมมีการเอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 

สันติภาพหรือบรมธรรม ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็จะเกิดข้ึนและตราบใดที่มีผู

ประพฤติปฏิบัติ๑๖ 

 พระมหาณรงคชัย  ฐานชโย  ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความ 

คิดเรื่องความหลุดพนในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเชน” พบวาการจะหลุดพนจากความ

ทุกขนั้นมนุษยจะตองมีหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองตามหลักของกฎธรรมชาติซึ่ งทาง

พระพุทธศาสนาไดมีการชี้แจงและไดแสดงไวอยางชัดเจนโดยกําหนดวิธีการในการดําเนินแบบเรียบงาย

และไมเบียดเบียนตอการปฏิบัติ  ซึ่งการปฏิบัติเพื่อความหลุดพนจากความทุกขนั้นตองใหต้ังอยูบน

พื้นฐานของไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปญญาหรือรวบยอดเรียกวามัชฌิมาปฏิปทาอันจะเปนเครื่อง

นําไปสูหลักการปฏิบัติโดยมี ลักษณะเปนทางสายกลางเพื่อใหถึง เปาหมายสูงสุดทาง

พระพุทธศาสนาคือ พระอรหันต๑๗ 

 พระฟอง อภิวณฺโณ  ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะหแนวคิดเรื่องจิตวาง

ของทานพุทธทาสภิกขุ” พบวาจิตวางนั้นเปนสภาพที่วางจากความรูที่เปนตัวตนของตนเปน

                                                 
 ๑๕พระมหาทองสุข  สุจิตฺโต (ไกรพงษ),  “การศึกษาวิเคราะหวิถีชีวิตมนุษยในทรรศนะพุทธปรัชญา”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 

๒๕๔๐. 

 ๑๖พระมหาอภินันท  อภินนฺโท,  “ศึกษาวิเคราะหมัชฌิมาปฏิปทาพุทธปรัชญาเถรวาทกับทางสาย

กลางของอริสโตเติล”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖. 

 ๑๗พระมหาณรงค  ฐานชโย (สนิทผล),  “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเร่ืองความหลุดพนใน

พุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเชน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๙. 



 ๘ 

ความวางจากตัวทุกข วางจากกิเลสที่เปนสาเหตุใหเกิดทุกข วางจากความรูสึกวามีตัวเราของเรา 

โดยหลักการแลวใหเราไดมองโลกตามความเปนจริง โดยมองเปนของวางคือวางจากความมีตัวเรา

ของเรา โดยใหยึดหลักวาไมควรเขาไปยึดติดถือมั่น๑๘ 

 นายมนูญ  มุกขประดิษฐ  ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาวิเคราะหปรัชญาและ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา”
ผลการศึกษาที่นาสนใจพบวา  พระพุทธธรรมซ่ึงมีมานานกวาสองพันหารอยส่ีสิบเจ็ดป(พ.ศ.

๒๕๔๗) นั้น ไมเคยลาสมัยเปนส่ิงคงทนเที่ยงแทแนนอน สามารถนํามาประยุกตใชไดกับกิจกรรม

ทั้งปวงทั้งในโลกของฆราวาสธรรมและโลกุตรธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริคือตัวอยางที่แสดงใหเห็นเดนชัด ถึงความเปนจริงขอนี้อยางปฏิเสธไมได๑๙ 

 พระมหาประยุทธ  ภูริปฺโญ  ไดศึกษาเร่ือง  “การศึกษามัชเฌนธรรมเทศนา

ของพระพุทธเจาที่ปรากฏในคัมภีรสังยุตตนิกาย  นิทานวรรค” พบวาคุณคาทางจริยธรรม

ของมัชเฌนธรรมเทศนาเปนการปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาซ่ึงเปนขอปฏิบัติที่นําไปสูการดับกิเลส

และกองทุกขตามที่มัชเฌนธรรมเทศนาไดนําเสนอไว  คุณคาของมัชเฌนธรรมเทศนาปรากฏใน

ดานตาง ๆ กลาวคือ ดานการประยุกตใชพุทธธรรม ดานการสงเสริมและดานวิธีคิด  คุณคา

ดังกลาวเปนการประยุกตใชมัชเฌนธรรมเทศนาในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับความ

เปล่ียนแปลงของสังคมในปจจุบัน๒๐  
 
 
 

 
 
                                                 
 ๑๘ พระฟอง  อภิวณฺโณ (สวัสดี) , “การศึกษาเชิงวิเคราะหแนวคิดเร่ืองจิตวางของทานพุทธทาสภิกขุ”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 

๒๕๓๕. 

 ๑๙ นายมนูญ มุกขประดิษฐ, “วิเคราะหปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา” วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, บทคัดยอ. 

 ๒๐ พระมหาประยุทธ  ภูริปฺโญ, “การศึกษามัชเฌนธรรมเทศนาของพระพุทธเจาที่ปรากฏใน

คัมภีรสังยุตตนิกาย  นิทานวรรค”,  วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, บทคัดยอ. 



 ๙ 

๑.๖   วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงรวบรวมขอมูลและศึกษาขอมูลจากเอกสาร

(Documentary Research)  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีลําดับดังนี้ 

 ๑.๖.๑ ขอมูลชั้นปฐมภูมิ  (Primary source) ไดแก พระไตรปฎกคือแหลงขอมูลสําคัญ

ที่เปนหลักคําสอนสําคัญโดยตรง 

 ๑.๖.๒ ขอมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary  source) ไดแก  หนังสือที่นักปราชญทัง้หลาย

เขียนไวรวมทั้งวิทยานิพนธที่เกี่ยวของอันศึกษาจากคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 ๑.๖.๓ รวบรวมขอมูล นําขอมูลที่รวบรวมแลวมาจัดหมวดหมู ทําการศึกษา วิเคราะห  

วิจารณ เรียบเรียง ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนแกการศึกษาคนควาของผูสนใจตอไป   

๑.๗  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ๑.๗.๑ ทราบแนวคิดความหมายและคุณคาของหลักมัชฌิมาปฏิปทาใน 

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๑.๗.๒ ทราบถึงหลักมัชฌิมาปฏิปทาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

 ๑.๗.๓ ทราบถึงการประยุกตใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาในสังคมไทย 

 



 

บทที่ ๒ 

แนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทา 

 ในบทนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและความหมายมัชฌิมาปฏิปทาตามนัยแหงคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนาเถรวาทที่เปนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากย่ิงข้ึนอัน

จะนําไปสูความดับทุกขไดในระดับหนึ่งและถาไดนําไปปฏิบัติอยางถองแทแลว ก็จะประสบความ 

สําเร็จถึงจุดหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาคือการไดเขามรรคผลนิพพาน ดังจะไดศึกษาเปน

ลําดับไป 

๒.๑  ความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาตามคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 คําวา มัชฌิมาปฏิปทา (The Middle Path or The middle Way) แยกออกเปน ๒ คํา 

คือมัชฌิมา+ปฏิปทา, มัชฌิมา แปลวา กลาง, สายกลาง, ระหวางกลาง ไมตกไปขางใดขางหนึ่ง,

ปานกลาง๑ คําวา ปฏิปทา แปลวา ทางเดิน, ทางดําเนิน, ความประพฤติ๒ หรืออีกนัยหนึ่งคือ

ปฏิปทา แปลวา เดินไป ปฏิ แปลวาเฉพาะ เดินไปเฉพาะไตไปเฉพาะเรียกวาปฏิปทา๓ เมื่อรวมกัน

จึงไดความหมายวา หลักทางสายกลาง ขอปฏิบัติที่เปนกลาง ๆ เพื่อใหถึงความดับทุกขดวย

ปญญา๔ คือการดําเนินชีวิตที่ดีเพื่อกําหนดรูทุกขและปญหาแหงทุกข  ซึ่งหากจะวาไปแลวก็คือ

ปฏิปทาเพื่อกําหนดรูทุกขนั่นเอง ดังพระพุทธพจนวา 

 "ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ อยางนี้อันบรรพชิตไมควรเสพ คือ กามสุขัลลิกานุโยค 

การประกอบตนใหพัวพันดวยกามสุขในกามทั้งหลาย เปนธรรมอันเลว เปนธรรมของชาวบาน เปน

ปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ๑ อัตตกิลมถานุโยค การประกอบความเหนด็

เหนื่อยแกตน เปนความลําบาก ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ๑”๕   

                                                 
 ๑ ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพคร้ังที่ ๕,

(กรุงเทพมหานคร :  บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท จํากัด, ๒๕๓๘),  หนา ๖๔๑. 

 ๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๔๑๕. 

 ๓ พุทธทาสภิกขุ, พจนานุกรมธรรม, (กรุงเทมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป.),หนา ๑๔๑. 

 ๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๔/๓๖๙. 

 ๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐. 



 ๑๑ 

 จากพระพุทธพจนนี้เปนคําสอนที่พระพุทธองคไดตรัสไวถึงวิธีการเพื่อทําใหจิตของคน

ไดเห็น ไดรูแจงการหมุนวนของความสัมพันธที่อายตนะภายนอก ภายในสงตอเช่ือมโยงสภาพรูกัน

กลับไปกลับมาคือ พระธรรมเทศนาที่ไดตรัสใหปลอยวางจากความยึดติดจากอายตนะทั้งสองสวน 

คือ อายตนะภายนอกกับอายตนะภายใน ดังพระพุทธพจนวา 

 “มัชฌิมาปฏิปทานั้น ที่ตถาคตไดตรัสรูแลว อันเปนปฏิปทา กอใหเกิดจักษุ กอใหเกิด

ญาณ เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพาน”๖ 

 ในพระบาลีทานไดแสดงไววา มัชฌิมาปฏิปทานี้ เปนปฏิปทากอใหเกิดจักษุ กอใหเกิด

ญาณ เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพาน๗ มีอยูเพื่อละ โลภะ

และโทสะ๘ 

 ฉะนั้น คําวา "มัชฌิมาปฏิปทา” นี้เปนคําที่พระพุทธเจาตรัสเมื่อคร้ังที่พระองคทรงแสดง

พระธรรมกัณฑแรกคือ ธัมมจักกัปวัตนสูตรซึ่งแสดงแกปญจวัคคีย ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ซึ่ง

เราทราบกันดีวาวันนั้นเปนวันอาสาฬหบูชาอันเปนขอปฏิบัติที่เรียกวา "กามสุขัลลิกานุโยค              

และ อัตตกิลมถานุโยค" คําวา "กามสุขัลลิกานุโยค" แปลวา การประกอบตนใหหมกมุนอยูในกาม  

ดวยการคิดวาจะเปนขอปฏิบัติใหถึงความหลุดพนไดตามแนวคิดของนักปฏิบัติในขณะนั้น คําวา 

"อัตตกิลมถานุโยค" แปลวา การประกอบตนใหไดรับความลําบาก ดวยวิธีการตาง ๆ เชน นอนบน

หนาม, นอนในน้ํา เปนตน  ดวยคิดวาเปนขอปฏิบัติที่จะทําใหหลุดพนได แนวทางในการปฏิบัติ

อยางนี้มีมากอนสมัยพุทธกาลและเปนที่แพรหลายในหมูนักแสวงหาความจริงของชีวิตทั้งหลายแม

พระพุทธเจาคร้ังที่ผนวชใหม ๆ ก็เคยปฏิบัติมาแลวอยาง เชน การอดอาหาร กล้ันลมหายใจ      

เปนตน  ปญจวัคคียที่เคยปฏิบัติรวมกับพระองคกอนที่ยังไมไดตรัสรูก็เคยปฏิบัติเชนเดียวกันและก็

ยึดติดในแนวความคิดนั้นวา จะเปนทางหลุดพนไดหรือจะเปนทางใหบรรลุโมกขธรรมได  

 ดวยเหตุนี้มัชฌิมาปฏิปทาจึงเปนทางเกาที่เคยมีทานผูเดินทางถูกตองไปถึงจุดหมาย 

เคยเดินกันมาในกาลกอนแลว พระองคเพียงแตทรงคนพบแลวทรงเปดเผยแกมวลมนุษย ทรงทํา

หนาที่แนะนําบอกทางนี้แกมวลมนุษยและสรรพสัตวทั้งหลายเทานั้นเอง 

 

                                                 
 ๖ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐.  

 ๗ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐. 

 ๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๓/๓๑. 



 ๑๒ 

มัชฌิมาปฏิปทา ยังสามารถเรียกไดอีกหลายช่ือตามที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก  

ในที่นี้  ผูวิจัยขอยกตัวอยางมาแสดงไวดังนี้ 

 ๒.๑.๑.  อริยมรรค  ไดแก หนทางอันประเสริฐหรือหนทางของพระอริยเจา๙ 

หมายความวาเปนหนทางที่นําไปสูความเปนพระอริยเจา  หนทางที่จะเดินออกไปเสียจากกิเลส  

ออกไปจากขาศึกคือกิเลส ดังพระพุทธพจนที่ตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญอริยมรรคมีองค ๘ 

ทําอริยมรรคมีองค ๘ ใหมาก กําหนดรูธรรมที่บุคคลรูยิ่งแลวควรกําหนดรู ละธรรมที่บุคคลรูยิ่งแลว

ควรละ ทําให แจงธรรมที่บุคคลรูยิ่งแลวควรทําใหแจง เจริญธรรมที่บุคคลรูยิ่งแลวควรเจริญ”๑๐ 

 ๒.๑.๒.  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ไดแก ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข๑๑ ดังพระพุทธ

พจนตรัสวา “ขอนี้แลเปนทุกขนิโรธ คามินีปฏิปทา คืออริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการนี้

แหละ  คือ  สัมมาทิฏฐิ  (เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ  (ดําริชอบ) สัมมาวาจา  (เจรจาชอบ) 

สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) สัมมาอาชีวะ (เล้ียงชีพชอบ) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 

สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ (ต้ังจิตมั่นชอบ)”๑๒ 

 ๒.๑.๓.  ยานอันประเสริฐ  คําวา “ยานอันประเสริฐ” นั้นเปนชื่อของอริยมรรคมีองค 

๘ เรียกวา ธรรมยานบาง พรหมยานบาง รถพิชัยสงครามอันยอดเย่ียมบาง๑๓ ที่บุคคลทั้งหลาย

เจริญแลว กระทําใหมากแลว ซึ่งเปนธรรมเพื่อกําจัดราคะ กําจัดโทสะ และกําจัดโมหะอันเปน

ที่สุด๑๔ แหงพรหมยานดังพระพุทธพจนที่ตรัสวา  

   “รถ๑๕ ใดมีธรรมคือศรัทธาและปญญาเปนแอกทุกเมื่อ

 มีหิริเปนงอน มีใจเปนเชือก มีสติเปนนายสารถีผูคอยควบคุม  

    

 

 

                                                 
 ๙ พุทธทาสภิกขุ, พจนานุกรมธรรม, (กรุงเทมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป.),หนา ๓๓๐. 

 ๑๐ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๕๙/๘๘. 

 ๑๑ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๗๑/๕๘๓. 

 ๑๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๑. 

 ๑๓ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔/๗ 

 ๑๔ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔/๗ 

 ๑๕ รถ ในที่นี้หมายถึงมัชฌิมาปฏิปทา 



 ๑๓ 

   รถนี้มีศีล๑๖ เปนเคร่ืองประดับ มีฌาน๑๗ เปนเพลา มี

  ความเพียรเปนลอ  มีอุเบกขาเปนทูบ๑๘  มีความไมอยากไดเปน

  ประทุน  

   กุลบุตรใดมีความไมพยาบาท มีความไมเบียดเบียน

  และมีวิเวกเปนอาวุธ  มีความอดทนเปนเกราะหนัง  กุ ล บุ ต ร นั้ น 

  ยอมประพฤติเพื่อความเกษมจากโยคะ  

   พรหมยานอันยอดเย่ียมนี้  เกิดแลวในตนของบุคคล

 เหลาใด  บุคคลเหลานั้นเปนนักปราชญ มีชัยชนะ ยอมออกไปจาก

 โลกโดยแท ”๑๙ 

 ๒.๑.๔.  พรหมจรรย ไดแก พรหมจริยา หมายเอาความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่สุด  

ตามสมควรแกฐานะแหงตน ๆ ใครมีเร่ืองที่จะตองปฏิบัติอยางไรก็ปฏิบัติใหดีที่สุด๒๐ บางคร้ัง

เรียกวา อริยมรรคมีองค ๘ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ผูมีอายุ    อริยมรรคมีองค ๘ นี้แลเปน

พรหมจรรย ไดแก ๑.สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ธรรมเปนที่ส้ินราคะ  โทสะและโมหะ  นี้เปนที่สุด

แหงพรหมจรรย”๒๑  

 มัชฌิมาปฏิปทา ยังมีนัยที่สําคัญตางๆ อีกมากมายซ่ึงสามารถอธิบายในหัวขอสําคัญ

หรือจุดสําคัญของเร่ืองนั้น ๆ เพราะหลักบาลีในพระพุทธศาสนามีอยูวา บาลี ๑ ศัพทมีอรรถะ

เปนไดถึง  ๑๐๐  นัย ดังนั้น ในที่นี้ผูวิจัยขอยกมาเพียงสวนหนึ่งเทานั้นเพื่อประโยชนในการศึกษา

และขยายความเพื่อใหเกิดความเขาใจในดานตาง ๆ หรือแงมุมตาง ๆ ที่ปรากฏในคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา ดังนี้ 

                                                 
 ๑๖ ศีล ในที่นี้หมายถึงปาริสุทธิศีล ๔ ไดแก (๑) ปาติโมกขสังวรศีล (๒) อินทรียสังวรศีล                          

(๓) อาชีวปาริสุทธิศีล (๔) ปจจยปาริสุทธิศีล 

 ๑๗ ฌาน ในที่นี้หมายถึงฌาน ๕ ไดแก (ปฐมฌาน, ทุติยฌาน, ตติยฌาน, จตุตถฌาน, ปญจมฌาน) 

ที่สัมปยุตดวยวิปสสนา 

 ๑๘ ทูบ แปลมาจากคําวา ธุรสมาธิ (ที่ยึดแอก) หมายถึงสวนที่ทําใหแอกหยุกขยับไปมา  สวน

พจนานุกรมฉบับบราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หนา ๔๐๖ ใหคํานิยามไววา ทูบ หมายถึง ไมแมแครเกวียนที่

ย่ืนแอกไปติดกับแอก 

 ๑๙ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๓/๔๗. 

 ๒๐ พุทธทาสภิกขุ, พจนานุกรมธรรม, (กรุงเทมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป.),หนา ๑๕๖. 

 ๒๑ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๙/๒๒. 



 ๑๔ 

 ๑)  อริยศีล  อริยสมาธิ  อริยปญญา ไดแก ไตรสิกขานั้นเองโดยตีความหมายออก

วาเปนการศึกษาที่ประเสริฐ หรือ Noble Education ดังพระพุทธพจนที่ไดตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย 

เพราะไมรูแจงแทงตลอดธรรม ๔ ประการ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเรรอนไปตลอดกาลยาวนาน

อยางนี้ธรรม ๔ ประการ คือ 

   (๑)   เพราะไมรูแจงแทงตลอดอริยศีล เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเรรอนไป

ตลอดกาลยาวนานอยางนี้ 

   (๒)   เพราะไมรูแจงแทงตลอดอริยสมาธิ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเรรอน

ไปตลอดกาลยาวนานอยางนี้ 

   (๓)   เพราะไมรูแจงแทงตลอดอริยปญญา เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยว

เรรอนไปตลอดกาลยาวนานอยางนี้… 

 ภิกษุทั้งหลาย เราไดรูแจงแทงตลอดอริยศีล เราไดรูแจงแทงตลอดอริยสมาธิ เราไดรู

แจงแทงตลอดอริยปญญา... เราถอนภวตัณหา ไดแลว ภวเนตติส้ินไปแลว บัดนี้ภพใหมไมมีอีก” 

 พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสเปนพระคาถาวา  

   “ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญา และวิมุตติอันยอด

  เยี่ยมพระโคดมผูมียศตรัสรูแลว  ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสบอก

  ธรรมแกภิกษุทั้งหลายเพื่อความรูยิ่ง พระศาสดาทรงทําที่สุดแหง

  ทุกข  มีจักษุ ปรินิพพานแลวฯ”๒๒ 

 ๒)  สติปฏฐาน ๔ ไดแก  ธรรมอันเปนที่ต้ังแหงสติ  ๔  ประการ ดังพระพุทธพจนที่

ตรัสวา ...ทาง๒๓ นี้เปนทางเดียวเพื่อความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงโสกะและปริเทวะ 

เพื่อดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง คือ สติปฏฐาน ๔  

 ๓) ปาพจน ไดแกหลักพระพุทธพจนที่เปนหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหมายเอา

พระธรรมวินัยคือมัชฌิมาปฏิปทาเทานั้น   ดังคําที่วัจฉโคตรปริพาชกไดกราบทูลกับพระผูมีพระ

ภาคเจาวา ....ปาพจน ของทานพระโคดมก็ฉันนั้นเหมือนกัน ปราศจากกิ่ง ใบ เปลือก สะเก็ดและ

กระพี้ คงอยูแตคําอันเปนแกน๒๔ ลวน ๆ๒๕ 

                                                 
 ๒๒ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑/๑. 

 ๒๓ คําวา ทาง  ในที่นี้หมายเอาทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทา 

 ๒๔ คงอยูแตคําอันเปนแกน  ในที่นี้หมายถึงคงอยูแตแกนคือโลกุตรธรรมไดแกมัชฌิมาปฏิปทา 

 ๒๕ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๙๒/๒๒๗. 



 ๑๕ 

 ๔)  อัฏฐังคิกมรรค ไดแก หนทางอันประกอบไปดวยองค ๘๒๖ หมายความวาเปน

หนทางไปจากขาศึก และไปสูพระนิพพาน เพื่อบรรลุผลคือพระนิพพาน อัฏฐังคิกมรรค ไดแก 

สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะ,สัมมาสติ, 

สัมมาสมาธิ  

 ๕)  มรรคพรหมจรรย  หมายถึง   การประพฤติพรหมจรรยอันประเสริฐเพื่อการแทง

ตลอดในอริยมรรคมีองค ๘  อันเปนเหตุแหงการตรัสรูอริยสัจธรรม๒๗ ฉะนั้นเบ้ืองตนของการปฏิบัติ

คือศีลเพราะเหตุวา เปนเบ้ืองตนแหงมรรคพรหมจรรย ศีลนั้นมีภาวะเปนเบ้ืองตนของมรรค เพราะ

เปนส่ิงที่จะตองชําระใหบริสุทธิ์ในกาลอันเปนสวนเบื้องตน  เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึง

ตรัสไววา “ก็แหละ กายกรรม วจีกรรม อาชีพของภิกษุนั้น ยอมเปนสภาพที่บริสุทธิ์ดวยดีใน

เบ้ืองตน โดยแทแล”๒๘  

 ๖)  ศาสนพรหมจรรย   หมายถึง   การประพฤติพรหมจรรยอันประเสริฐเพื่อการ

ประกาศศาสนธรรมคําส่ังสอนแกปวงเวไนยสัตว อันเปนเหตุแหงการรูแจงอริยสัจจธรรมเพราะเหตุ

นั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเปนศาสนพรหมจรรย๒๙ ก็คือไตรสิกขา๓๐ นั้นนั่นเอง 

 ๗)  ธรรม ๘ ประการ หมายถึง  ธรรมซ่ึงพระพุทธเจาทรงคนพบและนําออกเผยแผ 

หรือคําสอนของพระพุทธเจาเกี่ยวกับความจริงตามธรรมชาติของทุกขและวิธีการดับทุกขดังคําพระ

พุทธพจนวา “ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิดยอม

เกิดข้ึน...ธรรม ๘ ประการ คือ  ๑. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ  ๘. สัมมาสมาธิ”๓๑.  

 ๘)  โพธิปกขิยธรรม  ๓๗ หมายถึง ธรรมอันเปนฝกฝายแหงการตรัสรู คือเกื้อกูลแก

การตรัสรู ดังพระพุทธพจนที่ตรัสวา  “ภิกษุทั้งหลายกล่ินหอมที่เกิดจากแกนชนิดใดชนิดหนึ่ง 

จันทนแดงชาวโลกกลาววาเลิศกวากล่ินหอมที่เกิดจากแกนเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลา

                                                 
 ๒๖ ทานพุทธทาส ภิกขุ,  อัฏฐังคิกมรรคยอดศิลปะแหงการดําเนนิชีวิต, 

http://www.vcharkarn.com/varticle/32386, (สืบคน ๓๐/๐๑/๒๕๕๒). 

 ๒๗ ทานพุทธทาส ภิกขุ, อัฏฐังคิกมรรคยอดศิลปะแหงการดําเนนิชีวิต, 

http://www.vcharkarn.com/varticle/32386, (สืบคน ๓๐/๐๑/๒๕๕๒). 

 ๒๘ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๓๑/๔๙๐. 

 ๒๙ พระนาย, โ พธิสัตวแทกับโ พธิสัตวเทียม, 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=530, (สืบคน ๓๐/๐๑/๒๕๕๒). 

 ๓๐ ไตรสิกขา  ในที่นี้หมายถึงมัชฌิมาปฏิปทา. 

 ๓๑ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๔/๑๘. 



 ๑๖ 

ใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรียบัณฑิตกลาววาเลิศกวาโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู 

ก็ฉันนั้นเหมือนกัน”๓๒ 

๒.๒  แนวคิดและความหมายตามทัศนะนักปราชญทางพระพุทธศาสนา  

 มีนักปราชญนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาหลายทานไดใหแนวคิดและความหมาย

ของมัชฌิมาปฏิปทาไวในลักษณะตาง ๆ มากมาย ดังนี้ 

 ๒.๒.๑.  พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  ไดใหแนวคิดและความหมายของหลัก

มัชฌิมาปฏิปทาไววาเปนขอปฏิบัติที่มีในทามกลางหรือเรียกกันงาย ๆ วาทางสายกลาง  หมายถึง

ขอปฏิบัติ  วิธีการหรือทางดําเนินชีวิตที่เปนกลาง ๆ ตามธรรมชาติ  สอดคลองกับธรรมชาติ  

พอเหมาะพอดีที่จะใหเกิดผลตามกระบวนการดับทุกขของธรรมชาติ  ไมเอียงเขาไปหาขอบสุดสอง

ขางที่ทําใหติดพัวพันอยูหรือเฉไถลออกไปนอกทาง๓๓ 

 ๒.๒.๒.  พุทธทาสภิกขุ  ไดใหแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาไววา  ใน

การศึกษาเร่ืองมัชฌิมาปฏิปทานั้น ควรจะศึกษามัชฌิมาปฏิปทาข้ันพื้นฐานทั่วไปคืออัฎฐังคิกมรรค

เปนลําดับแรกแลวศึกษามัชฌิมาปฏิปทาในความหมายชั้นกวางคือ โพธิปกขิยธรรมทั้งหมดเปน

ลําดับที่สองแลวจึงศึกษามัชฌิมาปฏิปทาในความหมายช้ันลึกคือ ปฏิจจสมุปบาทเปนลําดับ

สุดทาย๓๔ 

 ๒.๒.๓.  หลวงพอปญญานันทะ  ไดใหแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทา

ไววามัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายเอกเปนทางเดียวที่จะนําบุคคลไปสูความพนทุกขไดเปน

เคร่ืองมือสําหรับขจัดปญหา...มรรค ๘ นั้นรวมตัวเขาเปนหนึ่ง  เปนทางสายเดียวที่ประกอบดวยส่ิง

ตาง ๆ ๘ อยางเขาเรียกวามีองค คือหมายความวารวมกันเขาเปนอันเดียวแตวารวมกันเขาดวยของ 

๘ อยางเหมือนกับเชือก ๓ เกลียว เขาเรียกวาเชือกมีองค ๓ ถาเชือก ๘ เกลียว เขาเรียกวาเชือกมี

องค ๘๓๕ 

                                                 
 ๓๒ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕๒๕/๓๓๙. 

 ๓๓ พระธรรมปฎก. พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพคร้ังที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๕๗๐. 

 ๓๔ พุทธทาสภิกขุ, อริยสัจจากพระโอษฐ ภาคปลาย,พิมพคร้ังที่ ๑๒, (สุราษฎรธานี :  มูลนิธิธรรม

ทานไชยา, ๒๕๔๖), หนา ๘๕๑. 

 ๓๕ หลวงพอปญญานันทะ, หนังสือชุด  “ธรรมบารมี”  เรื่องความจริงอันประเสริฐของมนุษย, 

(กรุงเทพมหานคร  : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม,  ๒๕๔๓), หนา ๕๔-๕๕. 



 ๑๗ 

 ๒.๒.๔.  วศิน  อินทสระ  ไดใหแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาไววา  

เปนทางปฏิบัติใหบรรลุถึงซึ่งความดับทุกขหรือดังคํากลาววา “ปราศจากมรรคเสียแลว  ความดับ

ทุกขก็มีข้ึนไมได”...  มรรคจึงเปนเหตุแหงนิโรธ  ทํานองเดียวกับที่สมุทัยเปนแหงทุกข  มรรคกับ

สมุทัยจึงเปนคูปรับของกันและกันเหมือนโรคกับยาปองกันและบําบัดโรค  มรรคเพิ่มข้ึนมากเทาใด

สมุทัยก็ลดลงมากเทานั้น  เมื่อมรรครวมตัวกันข้ึนถึงความเจริญสูงสุดสมุทัยก็ดับไปโดยส้ินเชิง๓๖ 

 ๒.๒.๕.  เอปคิวรุส (Epicurus)๓๗ ไดใหแนวคิดและความหมายที่สอดคลองกับ

มัชฌิมาปฏิปทาไววา มัชฌิมาปฏิปทาเปนขอเตือนใจใหมนุษยรอบคอบในการขอความสุขคือให

ขอความสุขแตพอดี ๆ ถามากเกินไปมันจะนําความทุกขมาให  ในแงนี้มัชฌิมาปฏิปทาหรือทาง

สายกลางจึงมิใชขอปฏิบัติเพื่อนําไปสูจุดมุงหมายอะไร  หากเปนคําสอนที่ผิวเผินโดยยึดเอา

ประสบการณเปนหลักวา จากประสบการณผูที่ลุมหลงมัวเมาในความสุขมากเกินไปมักจะไดรับ

ความทุกขติดตามมา ดังนั้นจึงกระทําทางสายกลางคือหาความสุขแตพอดี ๆ จะไดไมมีความทุกข

ตามมา๓๘ 

 ๒.๒.๖.  แสง  จันทรงาม  ไดใหแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาไววา

มัชฌิมาปฏิปทาแปลวาทางสายกลางสําหรับดําเนินไปสูนิพพาน  เหตุที่ทานเรียกมัชฌิมาปฏิปทา

หรืออริยมรรควาทางสายกลางก็เพราะในสมัยพุทธกาลคนนิยมปฏิบัติตามทางสุดโตง ๒ สายเพื่อ

ไปสูความสุข กลาวคือกามสุขัลลิกานุโยค การแสวงหาความสุขจากรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส สุข

ทางเนื้อหนัง คนประเภทนี้เรียกวาจารจากบาง  โลกายตะบาง  ในสมัยปจจุบันไดแกพวกวัตถุนิยม 

(Matetialist) พวกนี้ ถือวาความสุขของมนุษยไมมีอะไร  นอกจากกินด่ืม นอน เลน และเสพกาม 

ไมสนใจในสุขที่ประณีตยิ่งกวานี้  ไมสนใจในชาติหนาและโลกหนา ถือวาเกิดชาติเดียวตายชาติ

เดียว  เกิดมากินด่ืม เสพกามรองรําทําเพลงเลนแลวก็ตายไปและอัตตกิลมถานุโยค การทรมานตน

ใหลําบากในอินเดียสมัยพุทธกาลมีนักบวชบางพวกเช่ือวา วิญญาณถูกคุมขังไวในรางกายอันตํ่า

ชา ถูกรางกายหรือวัตถุอันตํ่าชาชักนําไป จึงมีอวิชชา  ตัณหาและความทุกขทั้งมวลผูที่จะบรรลุถึง

ความสุขอันเกษมจะตองขมกายและจิต  แยกจิตออกจากกายไมใหจิตตกเปนทาสของกายการ

                                                 
 ๓๖ วศิน  อินทสระ, หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท),  

พิมพคร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร  : สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๔),  หนา ๗๗. 

 ๓๗ นักสุขนิยมชาวกรีก 

 ๓๘ ทวีวัฒน  คันทา, “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จริยศาสตร (Ethies) ๑๐๓๔๐๔”,                 

(ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนวัดสระกําแพงใหญ, ๒๕๔๘ (อัดสําเนา),   

หนา ๑๑๑. 



 ๑๘ 

ปฏิบัติแบบนี้มีอยูในอินเดียแมในสมัยปจจุบัน พวกนิครนถสาวกของศาสดามหาวีระ (นิครนถนาฎ

บุตร) แหงศาสนาเชน มีชื่อเสียงในทางการทรมานตนใหลําบากโดยวิธีตาง ๆ  การดําเนินชีวิตแบบ

นี้ เปนแบบหยอนยานเกินไปเปนทางสุดโตง (Extreme) ฝายหนึ่งผูดําเนินชีวิตแบบนี้ไมมีหวังได

บรรลุนิพพาน๓๙ 

 ๒.๒.๗.  อริสโตเต้ิล (Aristotle) ไดใหแนวคิดและความหมายที่สอดคลองกับ

มัชฌิมาปฏิปทาไววา มัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางกอใหเกิดหลักการแหงความซื่อสัตย

ทางดานจิตใจอันจะนํามาซ่ึงความสุขความเจริญแกมนุษยอยางแทจริง  ศิลปและศาสตรทุกชนิด

ยอมเปนส่ิงที่เราเรียนรูไดและสอนกันไดเหมือนกับการกระทําการเลือกสรรทางศีลธรรมและ

จุดมุงหมายเปนส่ิงที่เราคิดกันและบัญญัติข้ึนมาได เปนส่ิงที่ทุกคนจะตองกระทําเอาไวประดับชีวิต

...  ฉะนั้นศิลปและศาสตรทุกชนิดหรือธรรมชาติจึงมีลักษณะเปนกลาง ๆ อยูระหวางสวนสุดโตงทั้ง

สองคือสวนหนึ่งเปนสวนเกินพอดีและอีกสวนหนึ่งเปนสวนขาดความพอดี คุณงามความดีทุกชนิด

มีลักษณะเปนกลาง ๆ และนี้ก็เปนความจริงของคุณธรรมทางศีลธรรม  ซึ่งเปนคุณงามความดีของ

มนุษยทั้งในขอบเขตของการกระทําและอารมณ  ตัวอยางเชน ความรูจักประมาณอยูระหวางกลาง

การไมเลยเถิดไปและการเขมงวดกวดขัน ความกลาหาญอยูระหวางกลางความข้ีขลาด๔๐ 

 ๒.๒.๘.  เสฐียรพงษ  วรรณปก  ไดใหแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทา

ไววา คําวา มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง มีอยู ๒ เร่ืองคือ ธรรมะสายกลางกับทางสายกลาง

ในการปฏิบัติ  ธรรมะสายกลางในการปฏิบัติ  ธรรมะสายกลางเรียกวา มัชเฌนธรรมเทศนาทาง

สายกลางในการปฏิบัติ เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเปนหนทางไปสูความดับทุกข๔๑ 

 

 

                                                 
 ๓๙ แสง  จันทรงาม, พุทธศาสนวิทยา, พิมพคร้ังที่๔, (กรุงเทพมหานคร : สรางสรรคบุคส ๒๕๔๔), 

หนา ๒๑๐-๒๑๑. 

 ๔๐ ทวีวัฒน  คันทา, “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จริยศาสตร (Ethies) ๑๐๓๔๐๔”,  

(ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนวัดสระกําแพงใหญ, ๒๕๔๘ (อัดสําเนา)),   

หนา ๖๔-๖๗. 

 ๔๑ เสฐียรพงษ  วรรณปก, ราชบัณฑิต, มัชฌิมาปฏิปทา : ทางสายกลางสองมิติ สัปปุริสธรรม ๗ 

นัยที่สอง, พิมพคร้ังที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพพีอาร คัลเลอรพร้ินท, ๒๕๔๗), หนา ๑๑. 



 ๑๙ 

๒.๓  บอเกิดของมัชฌิมาปฏิปทา  

 สภาพสังคมของชาวอินเดียสมัยพุทธกาลไดมุงเนนการศึกษาศาสตรและพระคัมภีร

ตาง ๆ มากมายสําหรับการสรางอาณาจักรใหมั่นคง โดยยึดเอาความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธิแ์ละการนาํ

ศาสนามาใชครองตนครองแผนดินสรางอาณาจักรใหเจริญรุงเรือง แตหลักหรือแนวทางของการ

ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดของผูแสวงหาในสมัยนั้นอาจกลาวโดยสรุปมี ๒ กลุม๔๒ 

เทานั้น คือ 

 ๑.  กามสุขัลลิกานุโยค (The extreme of sensual indulgence of extreme  

hedonism)๔๓ หมายถึงการประกอบตนใหพัวพันหมกมุนอยูในกามสุขหรือความสุขทางกายเปนส่ิง

ที่มีคาสูงสุดของชีวิต หรือในทางปรัชญาวา วัตถุนิยมหรือสสารนิยม (Materialism) ไดแกทัศนะที่

ถือวาวัตถุเปนแกนแท   เปนส่ิงมีจริง วัตถุเปนองคประกอบของความจริงสูงสุด 

 ๒. อัตตกิลมถานุโยค  (The extreme of self-mortification or extreme 

asceticism)๔๔ หมายถึงการหมกมุนในทางทรมานตนใหลําบากเปลาหรือพยายามเพื่อบรรลุผลที่

หมายดวยการทรมานตนเอง ทําตนเองใหลําบากเดือดรอน หรือในทางปรัชญาวา จิตนิยม 

(Idealism) ไดแกทัศนะที่จิตหรือสภาวะนามธรรมมีความเปนจริงสูงสุด 

  ผูวิจัยจะแยกประเด็นถึงบอเกิดของมัชฌิมาปฏิปทาโดยไดแบงออกเปน ๓ ประเด็น

ใหญ ๆ ดังตอไปนี้คือ 

 ๒.๓.๑  บริบททางดานสังคม 

 จากสภาพแวดลอมบริบททางสังคมในประเทศอินเดียสมัยพระพุทธกาลนั้นทําให

มองเห็นความเลื่อมลํ่าทางสังคมอยางมากมายโดยการยึดถือในเร่ืองชนชั้นวรรณะและโดยเฉพาะ

อยางเร่ืองการศึกษาจากหลักฐานในทางพระบาลีแสดงใหเห็นวาคนเหลานั้นแทบจะไมรูหนังสือ  

คนในสมัยพระพุทธเจานั้นหาไดยากมากที่จะรูหนังสือ๔๕ ผลเสียที่เกิดข้ึนจากการแบงชนช้ันวรรณะ

                                                 
 ๔๒ พระธรรมปฎก. พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพคร้ังที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑),  หนา ๕๘๒. 

 ๔๓ พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพคร้ังที่ ๑๒,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๖๓. 

 ๔๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๖๓. 

 ๔๕ พุทธทาส ภิกขุ, ศาสนาคือโรงพยาบาลโลก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 

๒๕๓๔), หนา ๗๗. 



 ๒๐ 

ทางสังคมทําใหสังคมเกิดการเปล่ียนแปลง  โดยเห็นไดจากการเอารัดเอาเปรียบกันทางสังคมและ

การกดข่ีขมเหงกันทั้งทางรางกายและจิตใจและไดสงผลกระทบทางดานอ่ืน ๆ ดวย เชน เร่ืองการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต๔๖  การศึกษาและเศรษฐกิจ เปนตน 

 ตอมาภายหลัง เมื่อมีความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจอันเปนมูลเหตุใหสังคมมี

ความสลับซับซอน และแสวงหาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแขนงตาง ๆ มากขึ้น จึงมีการแบงแยก

ออกเปนชนชั้นใหม ๆ ซึ่งเปนกลุมชนที่มีอาชีพการงานและกฎเกณฑทางวรรณะคลายกัน 

กลายเปนวรรณะยอย ๆ ไป โดยวรรณะที่สูงกวาเหยียดหยามและเอาเปรียบวรรณะตํ่า ดวยเหตุ

ทางผลประโยชนเปนสําคัญ กลาวคือในยุคแรกทาสซ่ึงเปนวรรณะตํ่าที่ยังมีฐานะดีและเปนที่

ยอมรับของสังคม สามารถแตงงานกับวรรณะอ่ืนได แตภายหลังเมื่อระบบวรรณะขมวดเกลียวแนน

ข้ึน ฐานะของทาสก็ลดตํ่าลงตามลําดับ กลายเปนพวกเลวทราม (Untouchable) และหามพวก

ทาสทําพิธีตาง ๆ เชน การเผาศพอยางที่พวกอารยันทํา หามอานหามจับคัมภีรพระเวท ถาฝาฝน

จะถูกตัดมือตัดหู 

 ความรุนแรงของการแบงชั้นวรรณะดังกลาวปรากฏชัดในชวงปลายยุคพระเวท โดย

พวกพราหมณไดอางคัมภีรศักด์ิสิทธิ์คือบทสวดฤคเวทตอนทายที่มีใจความวา พระพรหมสราง

มนุษยใหเกิดข้ึนมาบนโลกดวยฐานะที่ตางกัน และมนุษยก็ถือกําเนิดมาจากอวัยวะที่ตางกันของ

พระพรหมดวย คนในวรรณะพราหมณถือกําเนิดมาจากพระเศียรของพระพรหม คนวรรณะกษัตริย

ถือกําเนิดมาจากพระอังสา (บา) คนในวรรณะแพศยถือกําเนิดมาจากพระอุทร (ทอง) สวนคนใน

วรรณะศูทรถือกําเนิดมาจากพระบาท (เทา) บางแหงกลาวตางไปจากนี้วา วรรณะพราหมณมา

จากปากของพระพรหม วรรณะกษัตริยมาจากแขน วรรณะแพศยซึ่งเกี่ยวของกับเร่ืองของการทํา

มาหาเลี้ยงชีพหรือเปนหนวยเศรษฐกิจของชุมชนมาจากทอง และวรรณะศูทรซึ่งเปนพวกใชแรงงาน

มาจากเทาของพระพรหม 

 การที่มนุษยถือกําเนิดมาจากอวัยวะที่ตางกันดังนี้ จึงไมมีความเสมอภาคกันต้ังแต

เกิดแตเพราะนั่นเปนพระประสงคของพระผูเปนเจาที่ไดกําหนดไวแลว จึงตองถือปฏิบัติตามอยาง

เครงครัด ดังนั้นผูที่เกิดในวรรณะใดก็ตองดํารงอยูในวรรณะนั้นตลอดไป และการประกอบอาชีพก็

ตองใหเปนไปตามหนาที่ของตน ๆ จะกาวกายกันไมได และหามมิใหคนตางช้ันวรรณะกันทําการ

                                                 
 ๔๖ พระครูปลัดธนัญชัย  อริฺชโย( ถ่ินกําเนิด) , ศึกษาเปรียบเทียบหลักทางสายกลางของ

พระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดเร่ืองทางสายกลางของขงจื้อ, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘. 



 ๒๑ 

สมรสขามวรรณะ ตองสมรสกับคนภายในวรรณะเดียวกันเทานั้น หากมีการสมรสขามวรรณะกัน 

บุตรที่เกิดมาก็จะไมอาจเขาช้ันวรรณะใดไดอีก และจะถูกเรียกวาจัณฑาล กลายเปนบุคคลที่ถูก

สังคมเหยียดหยามดูถูก ทั้งนี้ก็เพราะตองการปกปองสายเลือดและชนช้ันของเผาอารยันเปนหลัก 

หากใครฝาฝนนอกจากจะถือวาเปนการทรยศตอวรรณะตนเองแลว ยังถือวา เปนการขัดบัญชา

ของพระผูเปนเจายอมจะถูกพระเจาลงโทษ เรียกวา "เทวทัณฑ"  บาง หรือ "พรหมทัณฑ" บาง ผูที่

เกิดในวรรณะตํ่า โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกศูทรและจัณฑาล ตองยอมรับปฏิบัติตามคําส่ังของ

พราหมณโดยไมมีขอแมใด ๆ พวกศูทรจึงเปนพวกที่ไดรับชะตากรรมมากที่สุดและนาสงสารมาก

ที่สุด แมทุกวันนี้ก็ยังมีความเชื่อเชนนี้หลงเหลืออยูในอินเดียอีกมาก 

 ในขณะเดียวกันนั้นเองพระพุทธศาสนาไดอุบัติข้ึนในทามกลางสภาพแหงสังคม

ดังกลาว พระพุทธเจาทรงมองปญหา  เขาใจปญหาและหาทางแกไขปญหานั้น  ส่ิงแรกที่พระพุทธ

องคทรงบอกคือการถือชนช้ันวรรณะในลักษณะดังกลาวเปนเร่ืองของความเห็นผิดซึ่งตองแกไขและ

ปรับใหถูกตอง  โดยทําความเห็นนั้นใหถูกตองเสียกอน๔๗   แลวปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาหรือ

ทางสายกลางเพื่อความหลุดพนในที่สุด 

 ๒.๓.๒  บริบททางดานความเชื่อ  

 เนื่องจากการแบงวรรณะของพวกพราหมณ การสั่งสอนใหเชื่อวาคนที่เกิดมาใน

วรรณะตํ่านั้น เปนการเกิดมาเพื่อใชหนี้ เมื่อมาไดรับทุกขใชเวรกรรมในโลกครบแลว จึงจะไปเกิดใน

วรรณะสูงข้ึนไป ความเชื่อถือเชนนี้ เปนเหตุใหเช่ือวา การเกิดมาในโลกก็เพื่อมารับทุกขจึงหาทางที่

จะใหพนทุกข โดยการบําเพ็ญทุกกรกิริยาทรมานรางกายตาง ๆ ๔๘  

 ในที่นี้จะขอแสดงตัวอยางลัทธิและความเช่ือบางประการเพื่อใหเกิดการมองเห็นถึง

สภาพความตองการที่จะแสวงหาจุดหมายปลายทางที่เปนจริงแทเพื่อตอบสนองความตองการทาง

ความเช่ือที่เกิดจากการสุดโตงทางความคิดนั้นก็คือ ทฤษฎี ๖๒ 
๔๙ ซึ่งเปนอภิปรัชญารวมสมัย

พุทธกาล มีถึง ๖๒  แตสรุปแลวมีอยู ๗ เร่ืองไดแก  

                                                 
 ๔๗ พระครูปลัดธนัญชัย  อริฺชโย (ถ่ินกําเนิด), ศึกษาเปรียบเทียบหลักทางสายกลางของ

พระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดเร่ืองทางสายกลางของขงจื้อ, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘. 

 ๔๘ พระเทพดิลก (ระแบบ  ฐิตญาโณ), พระธรรมวินัย, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร, มหามกุฎ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๙-๑๐. 

 ๔๙ ที.สี. (ไทย) ๙/๗๕-๙๘/๓๐-๓๘. 



 ๒๒ 

  (๑)  เกี่ยวกับการตายแลวเกิดมีสองทัศนะคือ  พวกหนึ่งเห็นวาตายแลวเกิดอีก  

อีกพวกหนึ่งเห็นวาไมเกิด 

  (๒)  เกี่ยวกับสุขและทุกขบางพวกวา  ไมมีเหตุปจจัยเกิดข้ึนเองดับเอง  บางพวก

วา  มีเหตุปจจัย 

  (๓)  เกี่ยวกับสถานภาพของโลกบางพวกวา โลกมีที่สุด  บางพวกวาไมมีที่สุด  

บางพวกวามีที่สุดบางสวน   บางพวกก็วามีที่สุดก็ไมใชไมมีที่สุดก็ไมใช 

  (๔)  เกี่ยวกับสถานภาพของสรรพส่ิงบางพวกก็วาสรรพส่ิงนิรันดร  บางพวกวา

นิรันดรเพียงบางอยาง 

  (๕)  เกี่ยวกับชีวิตหลังตายบางพวกวาตายแลวยังมีสัญญา (ความจํา) อยูบาง

พวกวา ไมมีสัญญา  บางพวกวาจะเรียกวามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมเชิง 

  (๖)  เกี่ยวกับเปาหมายสูงสุดของชีวิตบางพวกวา กามารมณเปนเปาหมายสูงสุด  

บางพวกวาการไดญาณระดับตาง ๆ เปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต 

  (๗)  อีกพวกหนึ่งมีทัศนะไมแนนอน ไมยืนยันและปฏิเสธความเห็นใด ๆ ถือวาการ

ปฏิเสธและยอมรับอะไรงาย ๆ อาจผิดพลาดข้ึนได ดังนั้น พวกนี้จึงไมตัวเองกับทฤษฎีใด ๆ 

 สรุปทฤษฎี ๖๒๕๐  ลงใหส้ันเปนเพียง   ๒  ประการ  คือ 

  (๑)  พวกหนึ่ง   เห็นวา มีตลอดไป  เที่ยงนิรันดร (อัตถิตา,  สัสสตะ) 

  (๒)  พวกหนึ่ง   เห็นวา ขาดสูญ  ไมนิรันดร (นัตถิตา, อุจเฉทะหรืออสสัสตะ) 

 พระพุทธศาสนาเปนมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง  ไมใชทั้งสองอยางขางตน  

พระพุทธเจาทรงสอนหลักปฏิจจสมปุบาทหรืออิทัปปจจยตาส่ิงทั้งหลายเกิดข้ึนหรือดับไป  เพราะมี

เงื่อนไขและหมดเงื่อนไขจะชี้ชัดลงไปตายตัวไมไดแลวแตเงื่อนไข เชน  ถาตอบวา "เกิด"  ก็เปน

มิจฉาทิฏฐิ (สัสสตะ) ถาตอบวา "ไมเกิด" ก็เปนมิจฉาทิฏฐิ (อุจเฉทะ)  

 สาเหตุแหงความเปล่ียนแปลงความเช่ือและวัฒนธรรมในสังคมอินเดียอยางรวดเร็วใน 

คร้ังนั้นมีสาเหตุหลายประการท่ีสําคัญที่สุดคือ คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนสัจธรรมอัน

จริงแทแนนอนที่ผูปฏิบัติสามารถพิสูจนไดดวยตนเอง และมีผูปฏิบัติจนเขาถึงธรรม บรรลุธรรมเปน

พระอรหันต พระอริยบุคคลเปนพยานใหพระพุทธศาสนามากมาย เขาเหลานั้นมีทั้งพระราชามหา

กษัตริย มหาเศรษฐี เสนาบดี มหาอํามาตย แมแตเจาลัทธิใหญที่มีศิษยจํานวนมากก็หันมานับถือ

และเปนพยานใหพระพุทธศาสนาดวย 

                                                 
 ๕๐ ที.สี. (ไทย) ๙/๗๕-๙๘/๓๐-๓๘. 



 ๒๓ 

 ๒.๓.๓  ความตองการทางดานศีลธรรม จริยธรรม 

 การแสวงหาสัจธรรมในสมัยพุทธกาลนั้นสืบเนื่องจากสภาพการแบงชั้นวรรณะและ

ความยากจนซ่ึงมีการดูหมิ่นเหยียดหยามและเอาเปรียบกัน ทําใหคนบางกลุมเกิดการเบ่ือหนาย

และมีความทุกขจึงคิดหาวิธีการตาง ๆ ที่จะปลีกตัวออกไปหารูปแบบชีวิตแปลก ๆ ดวยการทรมาน

ตัวเอง ต้ังตนเปนเจาของลัทธิ ถือเพศเปนผูแสวงหาทางหลุดพน เชน ปริพาชก ชฎิล สมณะ เปนตน 

และแนวทางการปฏิบัติอยางที่นักบวชในอินเดียสมัยพุทธกาลนิยมปฏิบัติกันอยูมีอยู ๒ สํานัก

ใหญๆ คือ กามสุขัลลิกานุโยค ไดแก การประกอบตนใหหมกมุนอยูในกาม ดวยการคิดวาจะเปนขอ

ปฏิบัติใหถึงความหลุดพนไดและอัตตกิลมถานุโยคไดแก การประกอบตนใหไดรับความลําบาก 

ดวยวิธีการตาง ๆ เชน นอนบนหนาม, นอนในน้ํา เปนตน ดวยคิดวาเปนขอปฏิบัติที่จะทําใหหลุด

พนได แนวทางในการปฏิบัติอยางนี้ มีมากอนสมัยพุทธกาล และเปนที่แพรหลายในหมูนักแสวงหา

ความจริงของชีวิตทั้งหลายแมพระพุทธเจาคร้ังที่ผนวชใหม ๆ ก็เคยปฏิบัติมาแลว อยางเชน การอด

อาหาร กล้ันลมหายใจ เปนตน ปญจวัคคียที่เคยปฏิบัติรวมกับพระองคกอนที่ยังไมไดตรัสรูก็เคย

ปฏิบัติเชนเดียวกัน และก็ยึดติดในแนวความคิดนั้นวา จะเปนทางหลุดพนได หรือจะเปนทางให

บรรลุโมกขธรรมได ดังที่กลาวมานี้จึงถือไดวาจริยธรรมเพื่อความพนทุกขไดเกิดข้ึนมาแลวต้ังแตบัด

นั้นเปนตนมา  

 ดังพระพุทธพจนที่ตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกชน

จํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย อยา

ไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองตน มีความงามในทามกลาง และมี

ความงามในที่ สุด  จงประกาศพรหมจรรย  พรอมทั้งอรรถและพยัญชนะบริ สุทธิ์บริบูรณ

ครบถวน”...๕๑ ตามพระพุทธพจนที่ไดกลาวไวขางตนแสดงวาพรหมจรรยก็คือจริยธรรมอันประเสริฐ

นั้นเองหรือจะกลาวตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือมรรคหรือมัชฌิมาปฏิทานั้นเอง 

 จากประเด็นดังกลาวนี้เปนการแสดงใหเห็นไดชัดเจนวาการที่นักบวชหรือสมณะใน

สมัยนั้นตองการแนวทางการปฏิบัติเพื่อตองการความหลุดพนจากความทุกขและแนวทางการ

ปฏิบัตินี้เองจึงเปนมูลเหตุใหเกิดแนวความเช่ือในเร่ืองศีลธรรมและจริยธรรมไดแกหลักการ

ประพฤติปฏิบัติอันอยูบนพื้นฐานของลัทธิทางศาสนาตาง ๆ มากมายและประการสําคัญเกิดมี

นักบวช นักปรัชญา มากมายหลายสาขา พอสรุปไดดังนี้ 

                                                 
 ๕๑ วิ. มหา. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 



 ๒๔ 

  (๑)  หลักการปฏิบัติเกี่ยวธรรมชาติ  ตามหลักฐานทางพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจาตรัสวาคนเปนอันมากยึดถือภูเขา ตนไมใหญ จอมปลวกตาง ๆ เปนสรณะซ่ึงไมใช

สรณะที่ถูกตอง ถึงจะเคารพนับถือเพียงใด ก็ไมทําใหหลุดพนจากทุกขได 

  (๒)  หลักการปฏิบัติเกี่ยววิญญาณนิยม หรือผีสางเทวดา ใครนับถือผีหรือเทพ

องคใด ก็เซนไหวบวงสรวงบูชาเทพองคนั้น  

  (๓)  หลักการปฏิบัติเกี่ยวพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ ซึ่งมาจากพระเวท คน

วรรณะสูงเทานั้นที่มีสิทธิและประกอบพิธีกรรม 

  (๔)  หลักการปฏิบัติเกี่ยวคําสอนแบบปรัชญาของนักบวชประเภทตาง ๆ นักบวช

ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นไดแก ครูทั้ง ๖ (ครู มาจาก ครุ ซึ่งมีความหมายวา ศาสดา) ไดแก 

  ๑. ปูรณกัสสปะ เปนนักบวชพวกเปลือยกาย ถือลัทธิอกิริยวาท คือถือวา 

บุญไมมี บาปไมมี ผลบุญผลบาปไมมี ส่ิงทั้งหลายเกิดข้ึนเอง 

  ๒. มักขลิโคสาล เปนนักบวชเปลือยกาย เคยไปศึกษาลัทธินิครนถ แลว

แยกตัวต้ังลัทธิใหมถือลัทธิอเหตุกวาท ถือวาส่ิงทั้งหลายไมมีเหตุใหเกิดข้ึน ลวนเกิดข้ึนเอง 

  ๓.  นิครนถนาฏบุตร เปนวรรณะกษัตริยเดิมชื่อมหาวีระวรรธมานบวชใน

ศาสนาเซนซึ่งมีมานานแลวแยกตัวไปต้ังลัทธิใหมเปลือยกายถอนผมดวยแปรงตาลยกยองอัตตกิ

ลมถานุโยค คือการทรมานตนใหลําบากดวยประการตาง ๆ 

  ๔.  สัญชัยเวลัฏฐบุตร  เปนนักบวชประเภทปริพาชกเคยเปนอาจารยเกาของ

พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะชอบโตเถียงมีวาทะด้ินไดไมตายตัว 

  ๕.  ปกุทธกัจจายนะ ถือลัทธิสัสตวาทคือเกิดเปนอะไรก็เปนอยางนั้นไมมี

เปล่ียนแปลง 

  ๖.  อชิตเกสกัมพลนุงหมผาทําดวยผมคน ถือลัทธินัตถิกวาทบุญบาปไมมี

รางกายเปนเพียงธาตุตายแลวขาดสูญ 

  นอกจากครูทั้ง ๖ นี้แลว ยังมีนักบวชประเภทตาง ๆ อีก เฉพาะที่สําคัญ ๆ มีดังนี้ 

  ๑.  ฤษี อยูปาบําเพ็ญตบะบําเพ็ญทุกรกิริยาทํายัญพิธีนั่งสาธยายมนต ตาม

ความถนัดดํารงชีพโดยอาศัยผลไม เหงามัน 

  ๒.  ปริพาชกเปนครูพเนจรสอนปรัชญาชอบโตเถียงเหมือนนักปรัชญา 

กรีกชอบสนทนา 

  ๓.  อาชีวก (แปลวาผูเล้ียงชีพชอบ) เปนนักบุญเปลือยกาย  



 ๒๕ 

   ๔.  นิครนถ (แปลวาผูปราศจากเคร่ืองรอยรัด) เปนนักบวชเปลือยกายนัก

โตตอบปรัชญา  

  ๕.  อเจลก เปนนักบวชเปลือยกายศิษยของปูรณกัสสปมักขลิโคสาล นคิรนถ

นาฏบุตร 

  ๖.  ชฎิล เปนดาบสเกลาผมเปนมวยเปนพวกวรรณะพราหมณ ตัวอยาง เชน 

อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ 

  (๕)  หลักการปฏิบัติเกี่ยวเทพเจาบันดาลชาวอินเดียสมัยพุทธกาลนับถือเทพเจา

หลายองค ที่สําคัญมี ๓ องค 

  ๑.  พระพรหม เปนเทพเจาด้ังเดิมของพราหมณ  

  ๒.  พระศิวะ พวกอินเดียเหนือไดมีความเช่ือเร่ืองเทพเจาอีกองคหนึ่ง คือ 

พระศิวะ หรือ บางทีก็เรียกวา พระอิศวร  

  ๓.  พระวิษณุ ชาวอินเดียใตมีความเช่ือเร่ืองเทพเจาอีกองคหนึ่ง คือ พระ

วิษณุ หรือ พระนารายณ สีพระกายนิลหรือดํา (เพราะชาวอินเดียใตสวนมากผิวดํา)  

  (๖)  หลักการปฏิบัติเกี่ยวเร่ืองการลางบาปในแมน้ําศักด์ิสิทธิ์ พวกพราหมณนิยม

เช่ือถือเร่ืองการอาบน้ําลางบาป โดยเช่ือวาแมน้ําคงคาโดยเฉพาะที่ทาเมืองพาราณสีนั้นศักด์ิสิทธิ์

มาก สามารถลางบาปได พวกพราหมณ จึงพากันลงอาบน้ําลางบาปอยางนอยวันละ ๒ คร้ัง คือ 

เชาและเย็น ถือวา บาปที่ทําตอนกลางวัน ลางดวยการลงอาบน้ําในตอนเย็นสวนบาปที่ทําตอน

กลางคืนก็ลางไดดวยการลงอาบน้ําในตอนเชาที่เชื่อกันวากระแสน้ําในแมน้ําคงคานั้นศักด์ิสิทธิ์  

๒.๔  คุณคาของมัชฌิมาปฏิปทา     

 มัชฌิมาปฏิปทาเปนหลักธรรมที่มีความสําคัญมากในพระพุทธศาสนาเถรวาททาง

สายกลางเปนทางที่มีจุดหมายแนชัด ความเปนทางสายกลางข้ึนอยูกับความมีเปาหมายที่ แนชัด 

ผูปฏิบัติจึงตองรูจุดหมายจึงจะเดินทางได เมื่อจะเดินทางจําตองรูวาตนจะไปไหน ดวยเหตุนี้ ทาง

สายกลางจึงเปนทางแหงปญญาและเร่ิมตนดวยสัมมาทิฏฐิ หรือเร่ิมดวยความเขาใจปญหาของตน

ที่จะเดินทางไป ทางสายกลางจึงเปนทางแหงความรูและความมีเหตุผล ยอมรบัและกลาเผชญิหนา

กับความจริง มนุษยจึงจะสามารถจัดการกับชีวิตดวยมือของตนเอง หรือสามารถดํารงชีวิตให

ถูกตองดีงาม โดยไมตองคอยหวังพึ่งอํานาจศักด์ิสิทธิ์ฤทธานุภาพดลบันดาลจากภายนอก และเมื่อ

มนุษยมีความมั่นใจดวยอาศัยปญญาเชนนี้แลว มนุษยก็ไมตองไปหมกมุนวุนวายอยูกับส่ิงที่หวง

กังวลจะมีอยูนอกเหนือวิสัยมนุษย ทาทีแหงความมั่นใจเชนนี้แหละคือลักษณะอยางหนึ่งของความ

เปนทางสายกลาง คือทางดําเนินชีวิตที่ไมตีราคาคาตัวตํ่าถึงกับยอมสยบจมลงในกระแสโลกปลอย



 ๒๖ 

ชีวิตใหเปนทาสแหงอามิสที่เปนเหยื่อลอของโลกทางดําเนินชีวิตที่เปนสายกลางนั้น นอกจากไม

เอียงสุดทางวัตถุ หรือกามสุขัลลิกานุโยค จนเปนทาสของวัตถุหรือข้ึนตอวัตถุส้ินเชิงแลว และไม

เอียงสุดทางจิต หรืออัตตกิลมถานุโยค จึงเปนเหตุใหการดํารงชีวิตถึงความพอดีหรือความสุข 

ดังนั้น  จึงสรุปความสําคัญของมัชฌิมาปฏิปทาเปน ๕ ประเด็น คือ  

 ๒.๔.๑.  เปนทางแหงความสุขหรือความพอดี : มนุษยเรานั้นพยายามศึกษาหา

ความรู พยายามทํางาน หรือพยายามประพฤติปฏิบัติตนตาง ๆ เพราะเปนส่ิงที่มีความสําคัญ เปน

ความหวังแหงความสําเร็จของชีวิตตนเอง เปนส่ิงดึงดูด กระตุนใหมนุษยทุกคนเกิดความพยายาม

ประพฤติปฏิบัติตนเองจนไมรูจักเหน็ดเหนื่อย เพื่อความสุขหรือความพอดี มัชฌิมาปฏิปทา หรือ

ทางสายกลางก็เชนกัน ยอมมีความสุข มีความพอดี และความหลุดพนจากทุกขทั้งหลาย เขาสู

นิพพานอันเปนส่ิงสําคัญ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญเหลานี้ คือ แมน้ํา            

คงคา แมน้ํายมมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี ทั้งหมดไหลไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร หลาก

ไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ทําอริยมรรคมีองค ๘ ให

มาก ยอมนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพานภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ทํา

อริยมรรคมีองค ๘ ใหมาก ยอมนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน อยางไร คือ 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

 ๑)  เจริญสัมมาทิฏฐิอันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู นิพพาน ฯลฯ  

 ๒)  เจริญสัมมาสมาธิอันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน  

 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ทําอริยมรรคมีองค ๘ ใหมาก ยอม

นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน”๕๒    

 ๒.๔.๒.  เปนเครื่องวัดความเจริญของพระพุทธศาสนา : มัชฌิมาปฏิปทาอันเปน

เคร่ืองวัด ความเจริญ และความเส่ือมของพระพุทธศาสนา หากตราบใดที่ยังมีผูประพฤติปฏิบัติ

ตามหลักอริยมรรคมีองค ๘ ประการนี้อยู ปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม ก็ยัง

มีความทรงไวได พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง 

ปฏิบัติสมควร อันไดแกพระอริยบุคคล ๔ คู ๘ จําพวก คือ พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาผูควรแก

ทักษิณาอันเขานํามาจัดไวตอนรับบูชา เพื่อกระทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญอันยอดเย่ียมของโลกนี้ยัง

มีอยูอีก วิธีปฏิบัติเพื่อความเจริญของพระพุทธศาสนาที่ยังไมเส่ือมไปจากจิตใจของชาวพุทธ ดัง

พระพุทธพจนที่ตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก เพื่อ

                                                 
 ๕๒ ดูรายละเอียดใน สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๓๔-๑๓๘/๗๐. 



 ๒๗ 

อนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย... จงแสดงธรรมมี

ความงามในเบ้ืองตน มีความงามในทามกลาง และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย 

พรอมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณครบถวน”๕๓ และตรัสกับสุภัททปริพาชกวา “สุภัททะ 

ในธรรมวินัยที่ไมมีอริยมรรคมีองค ๘ ยอมไมมีสมณะที่ ๑ ยอมไมมีสมณะที่ ๒ ยอมไมมีสมณะที่ ๓ 

ยอมไมมีสมณะที่ ๔ ในธรรมวินัยที่มี อริยมรรคมีองค ๘ ยอมมีสมณะที่ ๑ ยอมมีสมณะที่ ๒ ยอมมี

สมณะที่ ๓ ยอมมี สมณะที่ ๔ สุภัททะ ในธรรมวินัยนี้มีอริยมรรคมีองค ๘ สมณะที่ ๑ มีอยูในธรรม

วินัยนี้เทานั้น สมณะที่ ๒ มีอยูในธรรมวินัยนี้เทานั้น สมณะที่ ๓ มีอยูในธรรมวนิยันีเ้ทานัน้ สมณะที ่

๔ ก็มีอยูในธรรมวินัยนี้เทานั้น ลัทธิอ่ืนวางจากสมณะทั้งหลายผูรูทั่วถึง สุภัททะ ถาภิกษุเหลานี้

เปนอยูโดยชอบ โลกจะไมพึงวางจากพระอรหันต ทั้งหลาย “ ๕๔ 

 ๒.๔.๓.  เปนทางปฏิบัติของคฤหัสถและบรรพชิตทางพระพุทธศาสนา : ความ

ประพฤติพรหมจรรยระดับสูงสุดนั้นตองใชหลักมัชฌิมาปฏิปทามีความสําคัญมากเพราะเปนเคร่ือง

ยืนยันวา ความเคารพนับถือพระพุทธเจานั้นสมควรจะปฏิบัติเชนไร เพื่อจะบูชาพระพุทธองคที่

พระองคมีพระคุณอันหาที่สุดมิไดใหสมกับที่เราไดเขามาสูพระพุทธศาสนา ส่ิงที่ควรบูชานั้นคือ 

ความประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค ๘ หรือมัชฌิมาปฏิปทา เพื่อที่จะไดบรรลุเปาหมาย

ในการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา คือการทําประโยชนเกื้อกูล เพื่อความเจริญ เพื่อ

ความสุข แกมหาชน ดังพระพุทธองคตรัสกับพระสาวกทั้งหลายที่สงไปประกาศพระศาสนาคร้ังแรก

วา “ภิกษุทั้งหลาย(เพราะฉะนั้น) ธรรมที่เราแสดงแลวเพื่อความรูยิ่ง เธอทั้งหลายพึงเรียน เสพ 

เจริญ ทําใหมาก ดวยดีโดยวิธีที่พรหมจรรยนี้จะพึงต้ังอยูไดนาน ดํารงอยูไดนาน ขอนั้นพึงเปนไป 

เพื่อเกื้อกูลแกคนหมูมาก เพื่อความสุขแกคนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อ

เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย”๕๕ 

 มัชฌิมาปฏิปทายังมีประโยชนในชีวิตประจําวัน การดํารงชีวิตของมวลมนุษยควรจะ

ดําเนินชีวิตอยางไร คือ ควรดํารงชีวิตดวยหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรคมีองค ๘ สําหรับ

บุคคลทั่วไปซ่ึงอาจปฏิบัติตามความสามารถของตนเทาที่ตนเองจะปฏิบัติได เปรียบเหมือนยา

รักษาโรค หากบุคคลเปนโรคนอย ก็รับประทานยาเทาที่จะรักษาโรคนั้นใหหายไปได สวนบุคคล

เปนโรคมากก็ควรรับประทานยาหลายขนานจึงจะหายได หรือโรคเหลานั้นจะลดลงตามลําดับ  

                                                 
 ๕๓ วิ. มหา. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 

 ๕๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๔/๑๖๒. 

 ๕๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๔/๑๖๒. 



 ๒๘ 

 ดังที่กลาวมาแลว ความคิดเห็นถูกตอง มีความดําริถูกตอง ความกระทําดี มีอาชีพที่

สุจริต มีความพยายามอันถูกชอบ ความมีสติและสมาธิอยางถูกตอง มนุษยทุกคนตองยอมรับวา 

ส่ิงเหลานี้มีความจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันของเหลามวลมนุษยทุกคน คุณธรรมเหลานี้คือ 

มัชฌิมาปฏิปทา บุคคลผูดําเนินชีวิตตามหลักนี้ยอมมีความเจริญ ความโปรงใจ มีความสงบสุข ไม

มีความขัดแยงในจิตใจที่จะเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของความทุกข และความวิตกกังวลของ

มวลมนุษยอีกตอไปดวย  

 ๒.๔.๔.  เปนหนทางสูความสิ้นสุดแหงกรรม : มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง

มีความสําคัญมากเพราะเปนทางที่ทําใหส้ินสุดแหงกรรม ดังพระพุทธพจนที่ตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย 

เธอทั้งหลายจงเจริญมรรค(และ)ปฏิปทาที่เปนไปเพื่อความส้ินตัณหา... ยอมละตัณหาได เพราะละ

ตัณหาได จึงละกรรมได เพราะละกรรมได จึงละทุกขได”๕๖ ที่ไดกลาววามัชฌิมาปฏิปทาเปนเคร่ือง

ส้ินกรรมนั้นเพราะวา ปุถุชนทําอะไรก็ทําดวยตัณหาอุปาทานมีความยึดมั่นในความดีความชั่วที่

เกี่ยวของกับตัวฉันของฉัน ผลประโยชนของฉันในรูปใดรูปหนึ่ง๕๗ ดังนั้น หากปุถุชนประพฤติปฏิบัติ

อะไร แตไมมีเพียงการกระทําประโยชนตามความหมายและวัตถุประสงคของเร่ืองนั้น ๆ อยางเดียว 

หากแตจะมีความหวังเพียงเพ่ือผลประโยชนตอบแทนใหไดมาบางคร้ังอาจจะเปนขาวของเงินทอง

ตางๆ หรือละเอียดลงมาก็คงจะเปนเร่ืองชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเอง เพื่อความภาคภูมิใจในคุณ

ความดีของตนเปนตน แตมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนี้ เปนการกระทําเพื่อความสํารวม

กาย สํารวมวาจา และสํารวมใจ อันเปนขอปฏิบัติเพื่อใหหมดภาระการกระทําอันมีเจตนาปรุงแตง 

หรือที่เรียกวา กรรม การสิ้นสุดแหงกรรม และมีแตการกระทําที่บริสุทธิ์ 

 ๒.๔.๕.  เปนหนทางนําไปสูนิพพาน : มัชฌิมาปฏิปทามีความสําคัญมากเมื่อ

บุคคลประพฤติปฏิบัติใหมากแลว กระทําใหมากแลว เพื่อเปาหมายและวัตถุประสงค ไมวาจะเปน

การกําหนดทราบเวทนา การละกิเลสตัณหาตาง ๆ (กามคุณ) เพื่อขามถึงฝงโนนจากฝงนี้ เพื่อ

ความส้ินไปแหงราคะ โทสะ และโมหะ เพื่อถึงอมตธรรม เพื่อถึงนิพพาน ลวนแลวแตมีเปาหมายอัน

ชัดเจนอยางยิ่ง ส่ิงที่สําคัญจะตองรูตระหนักชัดเจนถึงวัตถุประสงคแหงธรรมนั้น ๆ พรอมกับ

ความสัมพันธซึ่งธรรมอ่ืน ๆ ในการดําเนินไปสูวัตถุประสงค วัตถุประสงคในที่นี้ มิไดหมายเพียง

วัตถุประสงคทั่วไปในข้ันสุดทายเทานั้น แตหมายถึงวัตถุประสงคเฉพาะตัวของหลักธรรมน้ัน ๆ เปน

ส่ิงสําคัญวา ธรรมขอนั้นปฏิบัติเพื่อสนับสนุนหรือใหเกิดธรรมขอใด จะไปส้ินสุดลงที่ใด มีหลักธรรม
                                                 
 ๕๖ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๒๐๗/๑๓๘. 

 ๕๗ พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพคร้ังที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๕๘๗. 



 ๒๙ 

อ่ืนใดรับชวงตอไป หรือเหมือนการเดินทางไกลส่ิงที่ตองตอยานพาหนะหลากทอดนั้น และอาจจะ

ใชยานพาหนะตางกันอีกดวย ไมวาจะเปนทางบก ทางอากาศ หรือทางแมน้ํา จุดมุงหมายหรือส่ิง

สําคัญของมัชฌิมาปฏิปทา ก็เชนเดียวกัน หากเรากระทําใหมาก เจริญใหมากแลว ยอมทําใหเรา

ไดพบกับความสําเร็จสูงสุด คือ พระนิพพาน  

 ดังนั้น มัชฌิมาปฏิปทาหรือหลักทางสายกลางมีความสําคัญมากหากมวลมนุษยมี

เปาหมายในการประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิต  เมื่อดําเนินตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาคือเมื่อ

สัมมาทิฏฐิเกิดวิถีในการดํารงชีวิตของบุคคลนั้นก็จะดําเนินไปสูความดําริที่ถูกตอง มีความดําริ

ถูกตอง ก็จะมีคํากลาวที่ถูกตอง มีคํากลาวถูกตอง ก็จะมีการงานที่ถูกตอง มีการงานอันถูกตอง ก็

จะมีอาชีพที่ถูกตอง มีอาชีพถูกตอง ก็จะมีความเพียรพยายามท่ีถูกตอง มีความเพียรพยายาม

ถูกตอง ก็จะมีความระลึกที่ถูกตอง มีความระลึกถูกตอง ก็จะมีความต้ังใจที่ถูกตอง มีความต้ังใจ

ถูกตองแลว บุคคลนั้นก็ไดชื่อวาเดินตามทางของอริยชน มุงสูความเปนอริยะอยางสมบูรณ และเขา

สูแดนเกษมอันเปนส่ิงสําคัญในการประพฤติปฏิบัติหลักมัชฌิมาปฏิปทานี้ และสามารถอยูรวมกัน

สัมพันธกับส่ิงทั้งหลายอยางรู เทาทันในการดํารงชีวิตและรูตามที่เปนจริงดวยความสงบสุขได  

๒.๕  สรุป         

 กลาวโดยสรุป มัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยอัฏฐังคิกมรรคคือทางสายกลาง เดินทางสู

จุดหมายสําเร็จไดตองอาศัยองคประกอบทั้ง ๘ ประการนั้น  ทําหนาที่คอยเสริมกันชวยประสาน

สอดคลองพอเหมาะพอดี ความพอเหมาะพอดีตรงสูเปาหมายน้ี อาศัยปญญาที่เห็นชอบรูเขาใจ 

อยางถูกตองชวยสองชี้นําแสงสวางใหสูเปาหมาย คือมัชฌิมาปฏิปทา ดวยลักษณะที่ไมเอียงเขา

หา สวนสุดทั้งสอง คือ ไมเห็นแกจะแสวงหาส่ิงเสพเสวยสุขมาบํารุงบําเรอตน มัวเมาติดอยูในกาม

สุข โดยไมคํานึงถึงใคร และมิใชหันไปสูทางตรงขาม มุงทําการเขมงวดตนเองหาทุกขมาทับถมตน

ใหไดรับความเดือดรอน ทางดํารงชีวิตดวยลักษณะนี้ไมเบียดเบียนตนเองดวยและไมเบียดเบียน

ผูอ่ืนดวย มีความเปนไปดวยความรูความเขาใจตามที่เปนจริงทั้งทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ 

เปนทางปฏิบัติสําหรับบุคคลผูมีความตองการดํารงชีวิตดวยการแสวงหาความสงบสุข เพื่อปฏิบัติ

ถึงความส้ินจากกองทุกขทั้งมวล  

 การปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือองคมรรคนั้นมีสัมมาทิฏฐิเปนตัวประธาน 

คอยควบคุมเกื้อหนุนใหปจจัยตาง  ๆ  จากภายนอกมาสนับสนุนคือ ปรโตโฆสะหรือจาก

กัลยาณมิตร ชวยอบรมส่ังสอนแนะนําใหคําปรึกษาใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและปจจัย

ภายใน คือโยนิโสมนสิการเพื่อทําในใจโดยแยบคาย โดยสามารถมองเห็นชีวิตและโลกตรงตาม



 ๓๐ 

สภาวะตามเหตุปจจัยสวนองคมรรคอ่ืน ๆ มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน เมื่อเกิดข้ึนแลวก็มั่นใจไดวา การ

ปฏิบัติธรรมหรือการดํารงชีวิตจะอยูในแนวทางที่ถูกตองและหลักมัชฌิมาปฏิปทายังมีความสําคัญ

ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต ไดปฏิบัติตามความสามารถยังกุศลธรรมทั้งหลายใหเจริญงอกงามดวย

ปญญาเปนประโยชนทั้งแกตนเองและผูอ่ืน พรอมทั้งไดปฏิบัติชอบสูเปาหมายคือความดับทกุขโดย

ชอบอยางสมบูรณ 

   

  

 
 



 

บทที่ ๓ 

มัชฌิมาปฏิปทาในธัมมจักกัปวัตตนสูตร 

 ในสมัยพุทธกาล  มัชฌิมาปฏิปทาเปนคําสอนที่พระพุทธองคไดตรัสไวถึงวิธีการเพื่อ

ทําใหจิตของมนุษยไดเห็นการหมุนวนของความสัมพันธที่เรียกวา “อายตนะ” (ส่ิงที่เห็นกับส่ิงที่รู)

สงตอเชื่อมโยงสภาพรูกันกลับไปกลับมา คือพระธรรมเทศนาท่ีไดตรัสใหปลอยวางจากความยึดติด

จากสภาพทั้ง ๒ สวนที่เรียกวา “กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค”  ซึ่งโดยในบทนีผู้วจิยัจะ

ไดกลาวถึงจุดมุงหมายและสาระที่แทของปฐมเทศนาที่พระพุทธองคไดแสดงเพื่อเปนการทักทวง

และเสนอแนวทางเลือกสําหรับการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาคือ

พระนิพพาน ดังตอไปนี้ 

๓.๑  จุดมุงหมายที่แทของปฐมเทศนา   

 ในสมัยกอนพุทธกาลแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหหลุดพนจากความทุกขที่มนุษย

แสวงหามีอยู ๒ แนวทาง คือ 

 ๑)   กามสุขัลลิกานุโยค  ไดแก การประกอบตนใหพัวพันดวยสุขในกามและความหลง

เพลิดเพลินหมกมุนในกามสุข เปนธรรมอันเลว เปนธรรมของชาวบาน ของคนมีกิเลสหนา ตัณหา

มาก ไมใชของอริยะชนผูบริสุทธิ์ ไมประกอบดวยประโยชน 

 ๒)   อัตตกิลมถานุโยค ไดแกการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแกตนเอง  ไมมีประโยชน 

เปนการสรางความลําบากแกตน เชนการบําเพ็ญตบะ ทรมานรางกาย ดวยหวังจะใหกิเลสหมดไป 

ทําจิตใหหลุดพนจากเคร่ืองพันธนาการ โดยเขาใจผิดวาเมื่อกายขาดการบํารุงจิตก็จะขาดการบํารุง

ไปดวย  อีกพวกหน่ึงก็ถกเถียงในเร่ืองที่ไมเปนเร่ือง พยายามหาคําตอบในสิ่งที่ไมมีเหตุผล ไร

ประโยชนส้ินเปลืองเวลา มีแตทําตนใหเหนื่อยเปลา และอีกพวกหนึ่งก็เฝาคอยแตดลบันดาลจาก

ส่ิงที่เหนือความเปนจริง พนวิสัย หวังพึ่งอํานาจลึกลับศักด์ิสิทธิ์ที่มองไมเห็น การดําเนินชีวิตหรือ

ประพฤติพฤติกรรมแบบนี้เปนการกอทุกขใหแกตนเอง 

 จากประเด็นดังกลาว การใหความหมายทั้ง ๒ แนวทางในเบื้องตนอาจไดความหมาย

เพียงแคการไมเสพกามและไมทรมานรางกายของตนเองเทานั้นเอง ซึ่งประเด็นสําคัญคือการทําจิต

ไมใหติดกับที่สุดทั้ง ๒ สวนกลาวคือการปฏิบัติ  ฉะนั้น  ทั้ง ๒ แนวทางนี้ไมเปนตามความหมายที่

ใหปลอยวางจากการยึดติด ๒ สวนเลยและเมื่อพิจารณาตามกระแสแหงพระพุทธพจนที่ไดตรัสเพือ่



 ๓๒ 

เปนแนวทางแหงการปฏิบัติคือใหจิตปลอยวางจากการยึดติดกับอารมณในขณะปฏิบัติอยู จึงมี

ประเด็นใหวิเคราะหอีกวาการหมุนแหงธรรมยอมไมปรากฏขึ้น เพราะไมไดส่ือความหมายวาจะ

หมุนไดอยางไรและอะไรหมุนตามกระบวนการแหงพระธรรมเทศนาคือพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  

 จากพุทธประวัติทําใหทราบวา  กอนที่จะตรัสรูทานไดฝกฝนจิตใจดวยแนวทางหลักอยู 

๒ แนวทาง คือ เร่ิมจากไปศึกษาการทําสมาธิจากอาฬารดาบสกับอุทกดาบส ฝกทําจิตใจใหสงบ

นิ่ง เขาไปอยูในอารมณของฌานที่ลึกที่สุด แมฟาผาก็ไมไดยินเสียง ไมมีความรูสึกตัว เมื่อทานออก

จากฌานแลวก็เห็นวากิเลสมันก็ยังเกิดข้ึนเหมือนกับคนปกติอยูจึงเขาใจวา การจะแสวงหาความ

พนทุกขจากเกิด แก เจ็บ ตาย โดยเขาไปอยูในอารมณของฌานคงไมประสบความสําเร็จ จึงหาวิธี

ใหมทําส่ิงตรงกันขามกับวิธีการแรก คือ ใหจิตมาติดกับความรูสึกภายนอก ใหเวทนามันมีมาก ๆ 

โดยการทรมานรางกายตัวเองดวยวิธีการตาง ๆ นา ๆ เพื่อใหจิตมาติดกับความรูสึกภายนอกให

มาก ๆ ทานก็ฝกฝนไป จนแทบจะสิ้นชีวิตก็ยังไมประสบความสําเร็จ ในที่สุดพระองคก็มาไดสติ 

เมื่อมีเทวดามาทําอุบายดีดพิณสามสายใหฟง จึงเกิดปญญาและความคิดใหมตอปญหาที่

พระองคทรงประสบอยูคือ ลองฝกดูดวยวิธีใหมคราวนี้ไมเขาฌาน ไมทําจิตใหติดอยูกับอายตนะ

ภายในคือใจและเลิกทรมานรางกายไมใหจิตมาติดอยูกับอายตนะภายนอกคือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย 

ดังพระพุทธพจนที่ตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ อยางนี้ บรรพชิตไมพึงเสพ กลาวคือ 

 ๑)   กามสุขัลลิกานุโยคในกามทั้งหลาย (การหมกมุนอยูดวยกามสุขในกามทั้งหลาย) 

เปนธรรมอันทราม เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน  

 ๒)   อัตตกิลมถานุโยค(การประกอบความลําบากเดือดรอนแกตน) เปนทุกข ไมใชของ

พระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน  

 ภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทาไมเอียงเขาใกลที่สุด ๒ อยางนั้น ตถาคตไดตรัสรูอัน

เปนปฏิปทากอใหเกิดจักษุ กอใหเกิดญาณ เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู 

เพื่อพระนิพพาน”๑ 

 เมื่อมาพิจารณาถึงความเปนจริงตามพระพุทธพจนที่พระพุทธองคไดตรัสทําใหเราได

เห็นเจตนาอันแทจริงของการแสดงพระธรรมเทศนาคือธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่วาดวยหลัก

มัชฌิมาปฏิปทา ดังผูวิจัยจะไดนําเสนอตอไปนี้ 

 พวกที่ ๑ คือพวกที่คลอยไปตามกระแสโลก ยังเกี่ยวของอยูกับความเอร็ดอรอยทาง

ระบบประสาทของอายตนะไดแก กามสุขัลลิกานุโยค ในที่นี้ผูวิจัยไดใหความหมายไววาเปน กามที่

                                                 
 ๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐. 



 ๓๓ 

เกิดจากการเสพความสุขที่ละเอียดในอารมณของฌาน ซึ่งเกิดจากจิตเขาไปรวมเปนหนึ่งกับธาตุรู

ในใจ อันเปนอายตนะภายใน ดังนั้นความหมายของกามสุขัลลิกานุโยค ตามเจตนาที่พระพุทธองค

ไดตรัสเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติพรหมจรรยโดยตรงจึงควรกลาวไดวา เปนการทําใหจิตติดอายตนะ

ภายใน ซึ่งในประเด็นเร่ือง กามสุขัลลิกานุโยคหรือการเสพกามนี้ นักบวชในสมัยกอนก็นาจะรูกัน

อยูแลววาเมื่อออกบวชแลวเร่ืองสัมพันธกับเพศตรงขามเปนอันตองยุติ พระพุทธองคก็ไมนาจะ

นํามากลาวอีก โดยเฉพาะในเวลาสําคัญที่จะสอนสาวกคร้ังแรก ควรที่จะไดสอนเร่ืองที่ลึกเกินไป

กวานั้น แลวเร่ืองการใหงดการเสพกาม ตอมาพระพุทธองคก็ไดบัญญัติไวเปนพระวินัยอยูแลว อีก

ทั้ง เร่ืองการเสพกามคุณ ๕ ทานก็เลิกยุงเกี่ยวมานานมากแลว ทานไมนาจะไปกลาวถึงอีก ทานก็

นาจะกลาวถึงเร่ืองที่ทานไดหมกมุนครุนคิดฝกฝนผานมา จนไดขอสรุปวาที่ผานนั้นทานฝกฝนอะไร 

ที่ยังเกิดความผิดพลาดไมสามารถตรัสรูไดมากกวา ซึ่งเร่ืองหนึ่งที่ทานทุมเทฝกอยางมาก ในชวง

แรก ก็คือ การฝกจิตแบบสมถะกรรมฐาน ทําจิตใหสงบ อยูกับอารมณของฌานในใจ ซึ่งเปนการที่

จิตติดในอายตนะภายใน การตีความกามสุขัลลิกานุโยค เปนเร่ืองการเสพกามคุณ ๕ จึงไมนาตรง

ตามเจตนาตามบริบทของคําที่ปรากฏความหมายที่แทจริงจึงควรเปนเร่ืองการทําจิตใหติดใน

อารมณของฌาน คือ อายตนะภายใน มากกวา ดังพระพุทธพจนที่ตรัสวา “กามสุขัลลิกานุโยค 

(การหมกมุนอยูดวยกามสุขในกามทั้งหลาย) เปนธรรมอันทราม เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน 

ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน”๒ 

 พวกที่ ๒ คือพวกที่ทรมานรางกาย เมื่อเราอานแลวก็คงไมมีอะไรเกิดข้ึน เพราะเราแต

ละคนสวนใหญคงกลัวความเจ็บปวดจากการทรมานอยูแลว ยอมไมไปทรมานรางกายอยูแลว หาก

เราแปลความไดเพียงแคไมตองไปทรมานรางกาย มันก็ไมใหความหมายอะไรที่จะเปนวิธีการ

ปฏิบัติทางจิต เปนความรูใหมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับจิตใจของเราข้ึนเหมือนกัน 

อานแลวก็รูสึกเฉย ๆ ทิ้งไวแคนั้น ความหมายที่ลึกกวานั้นควรจะหมายถึง ขอสรุปวาที่ผานมานั้น

ทานฝกฝนอะไร ที่ผิดพลาดไมสามารถตรัสรูไดอีกเชนกัน ซึ่งอีกเร่ืองหนึ่ง ที่ทานทุมเทฝกอยางมาก

ในชวงหลังก็คือ การทรมานรางกายเพื่อใหจิตรับความรูสึกจากผัสสะและเวทนาที่แรงกลาใหจิตติด

อยูกับอายตนะภายนอกใหมากที่สุด การตีความ อัตตกิลมถานุโยค เปนเร่ืองการทรมานรางกาย

อยางเดียวไมพิจารณาใหลึกกวานั้นจึงไมนาตรงตามเจตนาตามคําสอนและเร่ืองราวที่ตอเนื่องกัน

มา อัตตกิลมถานุโยค ความหมายที่แทจริงจึงควรเปนเร่ืองการทําจิตใหติดอายตนะภายนอก

                                                 
 ๒ สํ.มหา. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๒. 



 ๓๔ 

มากกวา จากประเด็นดังกลาวซ่ึงพอสรุปไดวาตามพระพุทธพจนที่พระองคตรัสวา  “อัตตกิลมถานุ

โยค (การประกอบความเดือดรอนแกตน) เปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน”๓ 

 การที่พระองคตรัสเร่ืองมัชฌิมาปฏิปทานั้น เราตองมองดูบรรยากาศสมัยนั้นโดยเทียบ

กับความเช่ือถือของคนในสมัยนั้นแลวจึงจะเขาใจถึงความอัศจรรยคือตองเขาใจถึงพื้นเพที่เรียกวา

ภูมิหลังของคนและความเช่ือถือในสมัยนั้นดวย จึงจะเห็นความอัศจรรยมากจนกระทั่งเปนอยางที่

ทานกลาววา เมื่อพระพุทธเจาตรัสปฐมเทศนาจบแลว แผนดินก็สะทานสะเทือนหวั่นไหวไปหมด

เสียงกลาวกระฉอนเล่ืองลือต้ังแตภูมมเทวดาคือเทวดาช้ันพื้นดินนี้ไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกช้ัน

สูงสุด เพราะเปนการปฏิวัติเปล่ียนแปลงความเช่ือถืออะไรตาง ๆ ที่คนนับถือกันมา 

 ๓.๑.๑  วิเคราะหประเด็นลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นและคําสอนที่พระพุทธองค
ไดตรัสแสดงดังนี้ คือ  

  ๑)   ทรงช้ีทางผิดอันไดแกกามสุขัลลิกานุโยค(การประกอบตนใหชุมอยูดวยกาม) 

และอัตตกิลมถานุโยค(การทรมานตนใหลําบาก) วาเปนสวนสุดที่บรรพชิตไมควรดําเนิน แตให

เดินทางสายกลางที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา คือ มรรคมีองคแปด เปนไปเพื่อพระนิพพาน ผูวิจัย

เชื่อวาการทําใหจิตติดอายตนะภายในโดยการฝกจิตใหสงบรวมเปนหนึ่งกับใจและการทําใหจิตติด

อายตนะภายนอกโดยการทรมานรางกาย ไมใชเพื่อการบรรลุธรรมอยางแนนอน  จึงขอใหทัศนะวา

วิธีการฝกจิตเพื่อบรรลุธรรม โดยเฉพาะทานโกณฑัญญะ เปนผูมีปญญาเม่ือฟงออกวาใหดํารงจิต

ไมใหติด อายตนะภายใน คือการเขาฌานที่นักบวชสมัยนั้นทํากันอยูมาก และใหดํารงจิตไมติด

อายตนะภายนอก คือการทรมานรางกายอยางที่นักบวชสมัยนั้นทํากันอยูมากเหมือนกัน ทาน

นาจะเร่ิมฝกจิตเลย ไมไดนั่งฟงเฉยๆ เร่ิมปรับภาวะจิตไมใหติดอายตนะทั้งสองสวนและพรอมที่จะ

ปฏิบัติตามกระแสแหงธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงในคร้ังนั้น 

  ๒)   เสนอทางเลือกใหมคือมัชฌิมาปฏิปทา ไมเขาใกลที่สุด ๒ อยางนั้น กลาวคือ 

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 

สัมมาสมาธิ ซึ่งทั้ง ๘ แนวทางนั้นเปนทางเลือกใหมที่พระพุทธเจาทรงคนพบอันเปนแนวทางเพื่อ

การตรัสรูกลาวคือเพื่อใชในการดําเนินชีวิตอยางประเสริฐ  

  ๓)   แสดงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เพื่อเขาสูกระบวนการดับทุกข

อยางส้ินเชิงคือ  ทุกขมีอยู อุปาทานขันธ ๕ คือตัวทุกข ทุกข เปนอยางนี้ ทุกขนั้นแลเปนส่ิงที่ควร

กําหนดรู ทุกขนั้นแลเรากําหนดรูไดแลว  อธิบายความไดวาทุกขคือการที่จิตเกิดอุปาทานยึดติด

                                                 
 ๓ สํ.มหา. (ไทย) ๑๙/๑๐๙๑/๕๙๒ 



 ๓๕ 

ขันธ ๕ เปนส่ิงที่ควรกําหนดรูใหไดหรือทุกขคือ จิตเกิดภาวะน่ิงไปยึดติดอายตนะภายในหรือ

ภายนอก ขางใดขางหนึ่งเปนส่ิงที่เราตองกําหนดใหรูกอนวา เมื่อเราเกิดความทุกขข้ึนมาเพราะเรา

ไปยึดติดขันธ ๕ ตัวไหนและยึดที่อายตนะภายในหรือภายนอก  สมุทัย เหตุใหเกิดทุกขมีอยูคือ 

ตัณหา เหตุใหเกิดทุกข เปนอยางนี้ เหตุใหเกิดทุกข เปนส่ิงที่ควรละ เหตุใหเกิดทุกข เราละไดแลว

อธิบายความไดวา เหตุใหเกิดทุกขคือ ตัณหาที่เกิดข้ึนเปนปกติระหวางอายตนะภายในกับ

ภายนอกที่สงตอหมุนวนเช่ือมโยงสภาพรูตอกันเปนแรงที่คอยดึงจิตใหเขาไปยึดติดกับขันธ ๕ 

อายตนะ ๖ เปนส่ิงที่จิตเราควรละใหได  นิโรธ ความดับไมเหลือแหงทุกขมีอยูคือ ความดับสนทิโดย

ไมเหลือของตัณหาความดับทุกขเปนอยางนี้ ความดับทุกขควรทําใหแจง ความดับทุกข เราทําให

แจงแลว  อธิบายความไดวา ทุกขจะดับไปไดนั้นจิตตองละจากการยึดติดอายตนะภายในและ

อายาตนะภายนอกพรอมกัน มรรคขอปฏิบัติที่ทําใหสัตวลุถึงความดับไมเหลือแหงทุกขมีอยู ขอ

ปฏิบัติทําใหดับทุกขเปนอยางนี้ ขอปฏิบัติทําใหดับทุกขควรทําใหเกิดขอปฏิบัติทําใหดับทุกขเราทํา

ใหเกิดแลว มรรคในอริยสัจนี้ สามารถอธิบายความได ๒ ระดับคือ มรรค อันเปนผลจากนิโรธที่เมื่อ

เราเห็นการหมุนแลวจากนั้นจิตละจากการหมุนอีกที จิตก็จะไรที่ยึดเกาะเขาถึงสภาพเดิมของจิต

เปนอิสระอยางสมบูรณหรือกลาวไดวามีดวงตาเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นทาง  

 เมื่อรูแลววา มรรคหรือธรรมคืออะไรตอไปเราก็นําเอาสภาวะมรรคนั้นมาเปนเคร่ืองมือ

ในการประยุกตใชกับสถานการณกับการงานแปดประการที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันทางสายกลาง

แปดประการที่พระพุทธองคกลาวในชวงแรกกับขอปฏิบัติแปดประการเพื่อทําใหดับทุกขก็คือ 

สถานการณและการงาน แปดประการเหมือนกันจะตางกันที่ ชวงแรกกลาวถึงการนําเอาหลักการ

ไมติด สวนสุดสองสวนไปใชกับการงานแปดประการเพื่อใหเห็นถึงการหมุนกอนชวงหลังเปนภาวะ

จิตที่ปลอยการหมุนไปแลวเขาถึงธรรมเปนการนําเอาธรรมที่ตนเขาถึงมาใชกับการงานแปด

ประการเพื่อดํารงสภาวะธรรมที่ตนเขาถึงก็เปนเร่ืองเดียวกันแตสภาวะจิตของผูกระทําการงาน

ตางกันความแตกฉานและเคร่ืองมือที่ใชกระทําการงานก็ตางกัน 

  ๔)  ทานโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม “ส่ิงใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา 

ส่ิงนั้นทั้งมวล มีความดับไป เปนธรรมดา” จากขอความนี้ เมื่อพระพุทธองคเทศนามาจนถึงเร่ือง 

อริยสัจ ๔ ทานโกณฑัญญะ ไดปรับจิตปลอยวางจากอายตนะภายในกับภายนอก จนเห็นการหมุน

ข้ึนมาแลว แตจิตยังไมปลอยวางจากการหมุน กําลังดํารงจิตใหอยูกับการหมุนอยู พระพุทธองค

ทานยอมรูในวาระจิตของ ทานโกณฑัญญะ วาในขณะนี้ทานโกณฑัญญะ ไดเห็นการหมุนระหวาง 

อายตนะภายในกับภายนอกแลว แตยังไมปลอยวางจิตจากการหมุน เหตุที่ทานตองตรัสตออีกวา 



 ๓๖ 

ส่ิงใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งมวล มีความดับไปเปนธรรมดา ก็เพื่อใหทาน 

โกณฑัญญะปลอยวางจิตจากการหมุน ใหจิตกับการหมุนแยกออกจากกัน  

 คําวา ส่ิง ในคําตรัสของพระพุทธองคนั้นก็คือ การหมุนนั่นเอง ดังนั้นความหมายของ

คําตรัสนี้จึงสามารถอธิบายไดวา เมื่อปลอยวางจากความยึดติดสองสวนไดแลวก็จะเห็นการหมุน 

การหมุนนั้น เปนส่ิงที่เกิดข้ึนเปนปกติธรรมดาในชีวิตของคนเรา ที่เมื่อเกิดการกระทบผัสสะข้ึนก็จะ

สงแรงจากการกระทบจากอายตนะภายนอก เขาไปหาอายตนะภายใน แลววนออกมารับผัสสะ

ภายนอกอีกหมุนวนเชนนี้เร่ือยไปเปนส่ิงที่ไมเที่ยงเกิดข้ึนแลวก็ดับไปเปนรอบ ๆ เปนธรรมดาของ

โลกอยูอยางนี้ยึดถือเอาแทจริงไมไดจึงควรปลอยวางการหมุนเสีย เมื่อทานโกณฑัญญะไดฟงและ

เขาใจดังนี้แลวทานก็ปฏิบัติตามปลอยวางจิตออกจากการการหมุนจิตก็ไรที่ยึดเกาะเปนอิสระ 

เขาถึงสภาพเดิมของจิตมีดวงตาเห็นธรรมทันที  

  ๕)  เหลาเทวดาบันลือเสียงวา พระธรรมจักรเปนธรรมอันยอดเยี่ยม โดยสงเสียง

ข้ึนไปจนถึงพรหมโลก ทั้งหมื่นโลกธาตุหวั่นไหว แสงสวางอันยิ่งใหญ ไดปรากฏแลวในโลก สวน

คําอธิบายเกี่ยวกับเหลาเทวดาบันลือเสียงจนเสียงข้ึนไปถึงชั้นพรหมและทั้งหมื่นโลกธาตุหวั่นไหว

แสงสวางอันยิ่งใหญปรากฏข้ึนในโลกก็จะกลาวถึงความรูและประสบการณของการที่ไดฝกจิตตาม

วิธีการที่กลาวไวในพระสูตรนี้แลว ก็จะทําใหไดทราบวา เหลาเทวดาเหลาพรหมทั้งหลายนั้นก็คือ

จิตที่ยังติดอยูกับแสงสวางของธาตุรูหรือวิญญาณธาตุที่ไดปรุงประกอบแสงสวางออกมาเปน

รูปรางที่ละเอียดที่เกินกวาความสามารถของตามนุษยตามปกติจะเห็นได การจะเห็นภพภูมิของ

เหลาเทวดาพรหมนี้อยางนอยเราตองฝกจิตใหเขาถึงแสงสวางของธาตุรูหรือตติยฌานถึงจะ

สามารถมองเห็นไดซึ่งพวกเทวดาพวกพรหมนี้ก็จะดํารงกายละเอียดอยูตามระดับชั้นบรรยากาศที่

สูงตํ่าตาง ๆ กันตามระดับความละเอียดความหนักเบาของจิต เมื่อภพภูมิของเขาอยูกบัระดับความ

ละเอียดของแสงสวางของวิญญาณธาตุและวิญญาณธาตุนี้เปนธาตุที่เช่ือมโยงกันอยู ดังนั้น หาก

วิญญาณธาตุตรงสวนไหนของโลกเกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนก็จะกระเทือนถึงกันทําใหเหลาเทวดา

สามารถรับรูความเปล่ียนแปลงนั้นได  

 กรณีเหตุการณที่พระพุทธองค เทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เหตุที่ทําใหเหลาเทวดารู

วามีการแสดงธรรมเกิดข้ึนก็คือ จิตของทานโกณฑัญญะหมุนข้ึนมาทําใหธาตุรูของทานโกณ

ฑัญญะถูกกระเทือนดวยแรงเหวี่ยงของการหมุนและแรงเหวี่ยงของการหมุนนี้ก็ไปกระเทือนธาตุรูที่

อยูในบริเวณนั้นดวยทําใหเกิดการส่ันสะเทือนตอ ๆ กันไปเปนลูกคล่ืน จนความส่ันสะเทือนไปถึง

ธาตุรูของเหลาเทวดา เมื่อพวกเทวดาทั้งหลายไดรับแรงสะเทือนนี้ก็ทําใหทราบวา เกิดการหมุนข้ึน 

เทวดาช้ันที่ตํ่ากวาก็สงเสียงบอกตอกันข้ึนไปยังเทวดาช้ันที่สูงกวาจนไปถึงชั้นพรหม  



 ๓๗ 

 สวนแสงสวางอันยิ่งใหญที่เกิดข้ึนมาพรอมกับการส่ันไหวสะเทือนไปทั่วหมื่นโลกธาตุ

นั้น เกิดข้ึนมาจาก เมื่อจิตของทานโกณฑัญญะปลอยวางจากการหมุน คือ ละคลายจิตออกจาก 

แรงสืบตอ หรือ แรงตัณหา จิตก็หมดสภาพของแรงดึงที่จะรอยรัดธาตุรูเอาไวอีก ธาตุรูหรือ

วิญญาณธาตุของทานโกณฑัญญะก็จะแตกตัว กระจัดกระจาย พุงออกไปจากใจของทานโกณ

ฑัญญะ เกิดเปนแสงสวางที่ละเอียดกระจายตัวออกไปจากใจของทานโกณฑัญญะ แลวแสงสวาง

นั้นก็ยังไปกระทบกับวิญญาณธาตุที่อยูในบรรยากาศของโลก และของเหลาเทวดาอีก ชนกันเกิด

เปนแสงสวางที่ตอเนื่อง อยางกวางใหญ ไปทั่วทั้งโลกและออกไปยังอวกาศ โลกธาตุนับหมื่นที่อยู

ในรัศมีของการกระเทือนก็จะส่ันไหวไปหมด เมื่อธาตุรูกระจายตัวคืนสูบรรยากาศของโลกไปแลว 

สําหรับจิตของทานโกณฑัญญะก็ไมไดยึดเกาะสิ่งใดอีกเปนเชนนั้นเองหรือตถาตาไมของเกี่ยวกับ

ส่ิงใด ไมเหลือรองรอยอะไรใหเห็นใหปรากฏในสภาวะตถาตาเชนนี้ เทวดา มาร พรหมหรือผูที่รู

วาระจิตผูอ่ืนก็ไมสามารถจะเห็นได  

 ดังนั้น จากคําอธิบายนี้ ก็จะทําใหเราไดรูตามมาดวยวา จิตที่บรรลุธรรมนั้นไมใชเปน

จิตที่เห็นแสงสวางแตเปนเร่ืองที่จิตตองปลอยวางจากแสงสวางหากยังเห็นแสงสวางอยูนั่นคือ จิต

ยังมีแรงตัณหารอยรัดแสงเอาไวยังติดกับวิญญาณธาตุอยู  

  ๖)  พระพุทธองคตรัสสรุปวา โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ  

  อธิบายความไดวาเปนการที่พระพุทธองครูวาระจิตของทานโกณฑัญญะ วา ทาน

โกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมแลว แตการรูวาระจิตในกรณีนี้ไมใชวาพระพุทธองคเห็นจิตของ

ทานโกณฑัญญะเขาถึงส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือไปอยูที่ใดที่หนึ่ง แตพระองคทราบดวยเหตุ ๒ ประการ คือ  

  (๑) ขณะท่ีเทศนาอยูพระองคก็ตามวาระจิตของทานโกณฑัญญะอยู แลวเห็นจิต

ของทานโกณฑัญญะหมุนข้ึน พระองคก็ตรัสใหปลอยวางจากการหมุน ทานโกณฑัญญะก็ปลอย

วางจิตจากการหมุน จนเกิดแสงสวางของธาตุรูพุงออกจากตัวกระจายออกไปคืนสูบรรยากาศ              

นี้เปนเหตุที่ ๑ 

   (๒) จิตของทานโกณฑัญญะหายไปจากการตามวาระจิตของพระพุทธองค 

เพราะหมดสภาพความเปนตัวตนไป ไมยึดเกาะส่ิงใดจึงไมมีอะไรใหรูใหเห็นอีก นี้เปนเหตุที่ ๒ ดวย

เหตุสองประการนี้พระพุทธองคจึงทราบวา ทานโกณฑัญญะ มีดวงตาเห็นธรรมแลว 

 ในลักษณะเดียวกันสําหรับหมูชนทั่วไปผูที่ยังไมพรอมที่จะเขาถึงธรรมลึกซึ้งพระพุทธ

องคทรงแสดง "อนุปุพพิกถา" ซึ่งวาดวยเร่ืองดังตอไปนี้ 

  ๑. คุณของการใหทาน การรักษาศีล 



 ๓๘ 

  ๒. สวรรค (การแสวงสุขเนื่องจากการใหทาน การใหรักษาศีล) 

  ๓. โทษของกามและการปลีกตัวออกจากกาม 

  ๔. อริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 

 ๓.๑.๒.  วิเคราะหประเด็นปฐมเจตนาแทการแสดงปฐมเทศนา 

 มัชฌิมาปฏิปทาเปนคําสอนที่กลาวถึงการไมเอียงเขาใกลที่สุด ๒ อยางนั้นเปนทาง

สากลที่คนทุกชาติทุกศาสนาอาจปฏิบัติตามไดงายและเปนทางที่ใคร ๆ ผูมีปญญาก็สามารถจะ

ไตรตรองใหเห็นจริงไดวาสําหรับผูที่มุงความบริสุทธิ์หมดจดจริง ๆ มุงความหลุดพนจากทุกขจริง 

ๆ๔และหลักธรรมที่ตถาคตไดตรัสรู อันเปนปฏิปทากอใหเกิดจักษุ กอใหเกิดญาน เปนไปเพื่อสงบ 

เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน ผูวิจัยไดแยกประเด็นวิเคราะหเพื่อใหเกิดความชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึน ดังตอไปนี้ 

 ๑)   กอใหเกิดจักษุ คําวา เกิดจักษุหรือดวงตาเห็นธรรม (The eye of Truth)  แปล

จากคําวา ธรรม+จักษุ หมายถึงความรูเห็นตามเปนจริง ดวยปญญาวา “ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความ

เกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา” ตามหลักการในคําสอนของ

พระพุทธเจานั้นคําวา “ไดดวงตาเห็นธรรม” หมายถึงวาการไดถึงพระโสดาปตติผลเปนอันดับแรก

แลวตอไปก็ปฏิบัติไปใหถึงที่สุดของมรรคผล ไดแกอรหัตผล หมายความวาจบพรหมจรรย ดังพระ

พุทธพจนตรัสวา “ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดข้ึนแลว... “ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง มี

ความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งหมด มีความดับไปเปนธรรมดา”๕ 

 ๒)  กอใหเกิดญาณ คําวา ญาณ (Knowledge) ในที่นี้หมายถึง พระปรีชาหยั่งรูของ

พระพุทธเจา ความรูแจงที่พระพุทธเจาตรัสรู เรียกเต็มวา พระโพธิญาณหรือพระสัมมาสัมโพธิ

ญาณซึ่งสามารถแบงไดเปน ๓  ไดแก   

  (๑)  บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ( reminiscence of past lives) คือการระลึกถึง

ชาติในอดีตของตนได  

  (๒)  จุตูปปาตญาณ  (clairvoyance) การรูการจุติและการเกิดของสัตวทั้งหลาย  

  (๓)  อาสวักขยญาณ  (knowledge of the destruction of mental intoxication) 

ความรูเปนเหตุส้ินกิเลสอาสวะที่เปนเคร่ืองเศราหมองอยูในจิตสันดาน 

                                                 
 ๔ พร  รัตนสุวรรณ, พุทธวิทยา เลม ๒, พิมพคร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิญญาณ, 

๒๕๓๗), หนา ๓๙๖. 

 ๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๙/๒๖. 



 ๓๙ 

 ดวยเหตุนี้คําวาญาณจึงเปนไวพจนคําหนึ่งของปญญา แตมักใชในความหมายที่

จําเพาะกวาคือเปนปญญาที่ทํางานออกผลมาเปนเร่ืองๆ กลาวไดวา ญาณ คือความรูบริสุทธิ์ที่ผุด

โพลงสวางแจงข้ึน มองเห็นตามสภาวะของส่ิงนั้นๆ หรือเร่ืองนั้นๆ บางคร้ังญาณเกิดข้ึนโดยอาศัย

ความคิดเหตุผล แตญาณนั้นเปนอิสระจากความคิดเหตุผล คือไมตองข้ึนตอความคิดเหตุผล แต

ออกไปสัมพันธกับตัวสภาวะที่เปนอยูจริง ดังพระพุทธพจนตรัสวา  

   “...บุคคลผูประกอบดวยญาณกําจัดธรรมทั้งหลายท้ังที่

  เปนกุศลและอกุศลใหส้ินไปไมเหลืออยู เปนผูถึงเวท อยูจบ 

  พรหมจรรย  ถึงที่สุดแหงโลก บัณฑิตเรียกวาผูถึงฝง๖” ๗ 

 ๓)  เพื่อความสงบ คําวาสงบ ไดแกการที่จิตเกิดอุเบกขา เปนความวาง เปนความ

เปนกลาง  ก็เขาใจวาการทําจิตใหเขาศูนยกลางใจกับศูนยกลางกายนั้นคือทางสายกลาง เปน

สัมมาสมาธิ ทําใหตนไดเห็นธรรม คือความวาง ความเปนกลาง ไมทุกขไมสุข ดังพระพุทธพจนที่

ตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอยางนี้แล ทําใหมากแลวอยางนี้ จึงเปน

สภาพสงบ ประณีต สดช่ืน เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุข และทําบาปอกุศลธรรม ที่เกิดข้ึนแลว ๆ ให

อันตรธานไป สงบไปโดยเร็ว”๘ 

 ๔)  เพื่อความรูยิ่ง กลาวคือการเกิดความรูของพระพุทธเจาแบงได ๓ ข้ันคือ ข้ันรูจัก

อริยสัจ ๔  ข้ันรูวาจะตองทําอยางไรกับอริยสัจแตละขอและข้ันรูวาไดทําอะไรกับอริยสัจแตละขอ

แลว 

   (๑)  ข้ันรูจักอริยสัจแบงออกเปน ๔ ตามอริยสัจไดแก 

   -  รูจักทุกข พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เปนทุกขอริยสัจ คือ 

แมความเกิดก็เปนทุกข แมความแกก็เปนทุกข แมความเจ็บก็เปนทุกข แมความตายก็เปนทุกข 

ความประสบส่ิงอันไมเปนที่รักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รักก็เปนทุกข ปรารถนา

ส่ิงใดไมไดส่ิงนั้นก็เปนทุกข โดยยออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข”๙กลาวคือขันธ ๕ อันเปนที่ต้ังแหง

ความยึดมั่นถือมั่นไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณเปนทุกขอยางยิ่ง 

                                                 
 ๖ ผูถึงฝง  ในที่นี้หมายถึงพระขีณาสพเทานั้น,  องฺ จตุกฺก.อ.  ๒/๕/๒๘๑. 

 ๗ องฺ.จตุกฺก (ไทย)  ๒๑/๕/๙. 

 ๘ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๙๘๕/๔๖๕. 

 ๙ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๓. 



 ๔๐ 

   - รูจักเหตุใหเกิดทุกข พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เปน

ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหาอันทําใหเกิดอีก ประกอบ ดวยความเพลิดเพลินและความกําหนัด มี

ปกติใหเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา”๑๐ 

   - รูจักการดับทุกข พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เปนทุกขนิโรธ

อริยสัจ คือ ความดับตัณหาไมเหลือดวยวิราคะ ความสละ ความสละคืน ความพน ความไมอาลัย

ในตัณหา”๑๑ 

   - รูจักขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย      

ขอนี้เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล ไดแก ๑. สัมมาทิฏฐิ        ๒. 

สัมมาสังกัปปะ  ๓. สัมมาวาจา ๔. สัมมากัมมันตะ ๕. สัมมาอาชีวะ ๖. สัมมาวายามะ ๗. 

สัมมาสติ  ๘. สัมมาสมาธิ”๑๒ 

   (๒)  ข้ันรูวาจะตองทําอยางไรกับอริยสัจแตละขอแบงออกเปน ๔ ตามอริยสัจ

ไดแก 

   - รูวา  ทุกขเปนส่ิงที่ตองกําหนดรู พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย...

จักษุเกิดข้ึนแลว ญาณเกิดข้ึนแลว ปญญาเกิดข้ึนแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลวแกเรา

ในธรรมทั้งหลายที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ทุกขอริยสัจนี้ควรกําหนดรู”๑๓ 

   - รูวา  ทุกขสมุทัยเปนส่ิงตองละ พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย...

จักษุเกิดข้ึนแลว ญาณเกิดข้ึนแลว ปญญาเกิดข้ึนแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลวแกเรา

ในธรรมทั้งหลายที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ทุกขสมุทยอริยสัจนี้ควรละ”๑๔ 

   - รูวา  ทุกขนิโรธเปนส่ิงตองทําใหแจง  พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุ

ทั้งหลาย...จักษุเกิดข้ึนแลว ญาณเกิดข้ึนแลว ปญญาเกิดข้ึนแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว แสงสวาง

เกิดข้ึนแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ทุกขนิโรธอริยสัจนี้ควรทําใหแจง”๑๕ 

   - รูวา  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเปนส่ิงตองเจริญ  พระพุทธองคตรัสวา 

“ภิกษุทั้งหลาย...จักษุเกิดข้ึนแลว ญาณเกิดข้ึนแลว ปญญาเกิดข้ึนแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว แสงสวาง

                                                 
 ๑๐ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๓. 

 ๑๑ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๓. 

 ๑๒ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๓. 

 ๑๓ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๓. 

 ๑๔ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๔. 

 ๑๕ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๔. 



 ๔๑ 

เกิดข้ึนแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ควร

เจริญ”๑๖ 

   (๓)  ข้ันรูวาไดทําอะไรกับอริยสัจแตละขอแลวแบงออกเปน ๔ ตาม

อริยสัจไดแก 

   - รูวา  ทุกขเปนส่ิงที่กําหนดรูไดแลว  พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย

...จักษุเกิดข้ึนแลว ญาณเกิดข้ึนแลว ปญญาเกิดข้ึนแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลวแก

เราในธรรมทั้งหลายที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ทุกขอริยสัจนี้ เราไดกําหนดรูแลว”๑๗ 

   - รูวา  ทุกขสมุทัยเปนส่ิงที่ละไดแลว  พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย

...จักษุเกิดข้ึนแลว ญาณเกิดข้ึนแลว ปญญาเกิดข้ึนแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลวแก

เราในธรรมทั้งหลายที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ทุกขสมุทยอริยสัจ นี้เราละไดแลว”๑๘ 

   - รูวา ทุกขนิโรธเปนส่ิงที่ทําใหแจงไดแลว  พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุ

ทั้งหลาย...จักษุเกิดข้ึนแลว ปญญาเกิดข้ึนแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลวแกเราใน

ธรรมทั้งหลายที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ทุกขนิโรธอริยสัจนี้เราไดทําใหแจงแลว”๑๙ 

   - รูวา  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเปนส่ิงที่ทําใหเกิดมีไดแลว  พระพุทธองค

ตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย...จักษุเกิดข้ึนแลว ญาณเกิดข้ึนแลว ปญญาเกิดข้ึนแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว 

แสงสวางเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่ไมเคยไดฟงมากอนวาทุกขนิโรธคามนิปีฏิปทาอริยสัจ

นี้เราไดเจริญแลว”๒๐ 

 การเกิดความรูทั้ง ๓ ข้ันนี้ที่พระพุทธองคไดตรัสเรียกวา จักษุเกิดข้ึนแลว ปญญา

เกิดข้ึนแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลวอันแสดงใหเห็นวาไดเตรียมตัวเพื่อตรัสรูแลวเปน

ตัวรูกลาวคือญาณ รูในอริยสัจ ๔ คือเกิดข้ึนรูอริยสัจ ๔ ทุกขอขอละ ๓ รอบจึงเปนอาการรู ๑๒ จะ

เห็นไดจากพระพุทธพจนที่ไดตรัสไววา  

 “ภิกษุทั้งหลาย ญาณทัสสนะ(ความรูเห็น) ตามความเปนจริงของเราในอริยสัจ ๔ 

ประการนี้ มีวน ๓ รอบ มี ๑๒ อาการอยางนี้ยังไมหมดจดดีตราบใด เราก็ยังไมยืนยันวา เปนผูตรัส

                                                 
 ๑๖ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๔. 

 ๑๗ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๓. 

 ๑๘ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๔. 

 ๑๙ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๔. 

 ๒๐ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๔. 



 ๔๒ 

รูสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้ง

สมณพราหมณ เทวดาและมนุษยตราบนั้น 

 ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดญาณทัสสนะตามความเปนจริงของเราในอริยสัจ ๔ ประการนี้ มี

วน ๓ รอบ มี ๑๒ อาการอยางนี้หมดจดดีแลว เมื่อนั้นเราจึงยืนยันไดวา เปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิ

ญาณอันยอดเยี่ยมในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ 

เทวดาและมนุษย ญาณทัสสนะเกิดข้ึนแกเราวา ความหลุดพนของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติ

สุดทาย บัดนี้ภพใหมไมมีอีก”๒๑ 

 ๕)  เพื่อความตรัสรู คําวา ตรัสรู ในที่นี้หมายถึงการตรัสรูของพระพุทธเจา เปนการ

ประกาศสัจธรรมแหงพระพุทธศาสนา เปนจุดเร่ิมตนแหงการกอต้ังพระศาสนา  ซึ่งเปนผลนํามาซ่ึง

ความสุขอันยิ่งใหญแกสัตวโลกทั้งปวง การตรัสรูนี้ ทําใหเกิดหลักธรรมคําสอนใหพวกเราไดศึกษา

ปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ ผลแหงการตรัสรู  ยังถือเปนแบบอยางแกมนุษยผูมีความเพียรมุงพยายาม

อยางแนวแนที่จะกระทําส่ิงที่ทําไดยากจนประสบความสําเร็จและไดกอประโยชนแกชาวโลกอยาง

มหาศาลและยังไดทําใหพระสมณโคดม ไดสําเร็จเปนพระพุทธเจา เปนศาสดาเอกของชาวพุทธ 

เปนผูกอต้ังกําเนิดพระพุทธศาสนาข้ึนมาจนเปนที่ยอมรับเคารพนับถือ   

 การตรัสรูของพระพุทธเจาจึงถือวาเปนการรูแจงความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการซ่ึง

เปนส่ิงที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ ฉะนั้นคําส่ังสอนของพระพุทธเจาที่เรียกวา พระพุทธศาสนา จึง

เปนหลักคําสอนที่เกี่ยวกับความจริงที่มีเหตุผลสมบูรณถูกตอง และสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติ

และไดรับผลดวยตนเอง พิสูจนได ไมจํากัดกาลเวลา ฉะนั้นในพระพุทธศาสนาจึงไมมีคําสอนชนิด

ที่เรียกวา “เดา” หรือ “สันนิษฐาน” หรือ “คาดคะเน (สมมติฐาน)” วาจะเปนอยางนั้นอยางนี้ ตอง

เปนความจริงที่ไดคนควาประจักษแจงแลวจึงใชได คําวา “พุทธ” ฉะนั้น ความรูแจงในความจริง

ตามธรรมชาติคือรูในอริยสัจ ๔ ไดแก 

   (๑)  ทุกข เปนอยางนี้ ทุกขนั้นแล เปนส่ิงที่ควรกําหนดรู ทุกขนั้นแล เรากําหนดรู

ไดแลว  

   (๒)  เหตุใหเกิดทุกข เปนอยางนี้ เหตุใหเกิดทุกข เปนส่ิงที่ควรละ เหตุใหเกิดทุกข 

เราละไดแลว  

  (๓)  ความดับทุกข เปนอยางนี้ ความดับทุกข ควรทําใหแจง ความดับทุกข เราทํา

ใหแจงแลว  

                                                 
 ๒๑ ดูรายละเอียดใน สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๔-๕๙๕. 



 ๔๓ 

  (๔)  ขอปฏิบัติทําใหดับทุกข เปนอยางนี้ ขอปฏิบัติทําใหดับทุกข ควรทําใหเกิด  

ขอปฏิบัติทําใหดับทุกข เราทําใหเกิดแลว 

 ๖)  เพื่อพระนิพพาน คําวา นิพพาน ในที่นี้หมายถึงความเย็นดับสนิทของส่ิงที่รอน

คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย  ใจ  รูป  เสียง   กล่ิน  รส  โผฎฐัพพะ  ธรรมารมณ  วิญญาณ  ผัสสะ ที่ถูก

เผาเพราะไฟคือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ความเย็นสนิทของส่ิงเหลานี้เพราะไมถูกไฟคือ  ราคะ โทสะ  

โมหะ  เผาใหรอนอันเปนเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา   ดวยเหตุนี้การเขาถึงนพิพานคือการ

ที่จิตวิญญาณของมนุษยหลุดพนจากทุกข  สังสารวัฏ  การเวียนวายตายเกิด  โดยการขจัดชําระ

กิเลส  ส้ินตัณหา  ไมมีอวิชชาตาง ๆ โดยส้ินเชิง  เปนการดับทุกขไดอยางแทจริง  การปฏิบัติให

เขาถึงนิพพานไดก็ตองปฏิบัติตามอริยสัจ ๔  มรรคมีองค ๘ พระพุทธองคไดตรัสแบงนิพพาน

ออกเปน ๒ ประการ คือ ๑. สอุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง ภิกษุผูเปนพระอรหันต มีสังโยชนในภพนี้

ส้ินรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ เปนผูมีราคะ โทสะ และโมหะสูญส้ินแลว แตยังเปนผู

เสวยอารมณทั้งที่พึงใจและไมพึงใจ ยังเสวยสุขและทุกขอยู เพราะความท่ีอินทรีย ๕ ยังไมบุบ

สลาย ๒. อนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง ภิกษุผูเปนพระอรหันต มีสังโยชนในภพนี้ส้ินรอบแลว หลุด

พนแลวเพราะรูโดยชอบ เวทนาทั้งปวงในอัตภาพนี้ของภิกษุนั้นเปนสภาพที่กิเลส มีตัณหา เปนตน 

ครอบงําไมไดอีก 

 พระอนุรุทธาจารย ผูรจนาคัมภีรอภิธรรมมัตถสังคหะ ไดพรรณนาคุณของนิพพานวา 

ปทมจฺจุตฺ มจฺจนฺตํ อสงฺขตมนุตฺตรํ นิพฺพานมีติ ภาสนฺติ วานมุตฺตามเหสโย "พระพุทธเจาทั้งหลาย ผู

แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ผูพนแลวจากตัณหาเคร่ืองรอยรัด ทรงตรัสถึงสภาวะธรรมชาติหนึ่งที่เขาถึง

ได เปนธรรมชาติที่ไมจุติ พนจากขันธ ๕ ไมถูกปรุงแตงดวยปจจัยใด ๆ  หาสภาวะอ่ืนเปรียบเทียบ

ไมไดวาสภาวธรรมนั้นคือพระนิพพาน"๒๒ 

 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดแสดงลักษณะภาวะผูบรรลุนิพพานไว ๓ ภาวะ๒๓  

ดังนี้ 

 ๑)  ภาวะทางปญญา ไดแกการมองเห็นส่ิงทั้งหลายตามที่มันเปนหรือเห็นตามความ

เปนจริง เร่ิมต้ังแตการรับรูอารมณทางอายตนะ ดวยจิตที่มีทาที่เปนกลางและมีสติไมหวั่นไหว ไม

ถูกชักจูงไปตามความชอบใจ ไมชอบใจสามารถตามดูรูเห็นอารมณนั้นๆ ไปตามสภาวะของมัน ดัง

                                                 
 ๒๒ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, นิพพาน, http://th.wikipedia.org/wiki, (สืบคน 11/02/2009). 

 ๒๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ประโยชนสูงสุดชีวิตนี้, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๗), 

หนา ๔๒. 



 ๔๔ 

พระพุทธพจนที่ตรัสวา “ภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลว ยอมไมกลาวเขาขางกับใคร ไมกลาวทุมเถียงกับ

ใคร อันใดเขาพูดกันในโลกก็กลาวไปตามนั้นไมยึดติด”๒๔ 

 ๒)  ภาวะทางจิตใจ ไดแก ความหลุดพนหรือความที่จิตเปนอิสระซ่ึงภาวะนี้สืบ

เนื่องมาจากปญญากลาวคือเมื่อเห็นตามความเปนจริง รูเทาทันสังขารแลวจิตจึงหลุดพนจาก

อํานาจครอบงําของกิเลส ดังพระพุทธพจนตรัสวา “เมื่อเธอรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน 

แมจากกามาสวะ จิตยอมหลุดพน แมจากภวาสวะ จิตยอมหลุดพน แมจากอวิชชาสวะ”๒๕ 

 ๓)  ภาวะทางความประพฤติหรือการดําเนินชีวิต ไดแกการไมทําดวยความยึดมุนถือ

มั่น ในความดีความชั่วที่เกี่ยวของกับตัวเองของฉัน รวมความแลวก็คือความประพฤติที่มุงเพื่อ

ประโยชนของหมูชนสวนใหญอันสอดคลองกับคุณธรรม จริยธรรม ดังพระพุทธพจนตรัสวา “...พวก

เธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล

และความสุขแกทวยเทพและมนุษย...”๒๖ 

 ฉะนั้น จากภาวะท้ัง ๓ ที่ไดกลาวมาก็ไดรวมอยูในหลักไตรสิกขากลาวคือปญญาที่

เรียกวาจําเพาะวา วิชชา ความหลุดพนเปนอิสระที่เรียกวา วิมุตติและกรุณาที่เปนพลังแผปรีชา

ญาณออกไปทําใหผูอ่ืนพลอยไดรับผลนั้นดวย  

๓.๒  สาระที่แทของหลักมัชฌิมาปฏิปทา 

 ตามประวัติศาสตรแหงธรรมปฏิบัติมีเพียง ๒ แนวคือพวกหนึ่ง คลอยไปตามกระแส

โลกยังเกี่ยวของอยูกับกามคุณหรือหาความเอร็ดอรอยทางระบบประสาทของอายตนะ  อีกพวก

หนึ่ง ก็ถึงกับทรมานกายใหแสบเผ็ดโดยยึดถือหลักวายิ่งทรมานไดเพียงไรก็ยิ่งเปนการปลอยวาง

กายไมเห็นแกกายและเปนการหลุดพนไดเพียงนั้น สวนพระพุทธองคทรงสอนมัชฌิมาปฏิปทาอัน

คลุกเคลาไปดวยปญญาและใชไดอยางกวางขวางเหมาะสําหรับคนทั่วไปนอกจากนี้ยังสอนอริยสัจ

อันเปนกฎแหงเหตุผลและคนเราจะพนทุกขไดก็ดวยการกระทําที่ตรงตามกฎแหงเหตุผลเทานั้น

ดังที่กลาวมาแลวถึงแมจะมีชื่อเรียกตาง ๆ กันไปก็ตาม ยังกลาวไดวามัชฌิมาปฏิปทาเปน

หลักธรรมที่สําคัญที่สุดในการประพฤติปฏิบัติธรรมและเปนทางสายเดียวเทานั้นที่จะนําเราไปสู

                                                 
 ๒๔ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๗๓/๒๖๘. 

 ๒๕ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๕๔/๔๓. 

 ๒๖ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 



 ๔๕ 

ความดับทุกขหรือวาสูความพนทุกข๒๗ เปนพระอริยบุคคลและไมมีวิธีอ่ืนนอกจากนี้ ดังพระพุทธ

พจนที่ตรัสวา เปนหนทางที่จะนําผูประพฤติปฏิบัติไปสูความสงบ ความสะอาด ความสวาง ตลอด

ถึงความตรัสรู 

 ฉะนั้น การปฏิบัตินั้นตองเร่ิมตนดวยปญญาคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ แลวตอไป

ก็สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะเปนศีล สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิเปนตัว

สมาธิ มัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรค ๘ ก็คือปญญา ศีล สมาธิ หรือวาศีล สมาธิ ปญญา นั่นเองแตวา

เรียงเอาปญญาข้ึนหนา ที่เราเรียกที่อ่ืน เราวา ศีล สมาธิ ปญญา นั่นเขาเรียงโดยหลักทฤษฎี ไมใช

เร่ืองการปฏิบัติ แตวาจะทําการปฏิบัติกันจริง ๆ แลวก็จะตองเอาปญญาข้ึนหนาเพราะวาปญญา

เปนส่ิงที่ชวยใหเกิดการเขาใจถูก ไมมีปญญาแลวก็เขวหมด ฉะนั้นตองเอาปญญานําจะไดทําใหไม

ไขวเขวไปทางอ่ืน ตองเอาตัวสัมมาทิฏฐิเปนตัวนํา 

 ในปฐมเทศนาที่เรียกวา ธัมมจักกัปวัตตนสูตร พระพุทธองคไมไดแจกแจงหรืออธิบาย

ความวา มัชฌิมาปฏิปทา แตละขอมีความหมายวาอยางไร หลักฐานที่ปรากฏในปฐมเทศนามี

เพียงการจําแนกหัวขอ  ซึ่งเนื้อความในขอนี้มากระจางอีกคร้ังหนึ่งในพระไตรปฎกเลมที่ ๑๐๒๘ ซึ่ง

รวมทั้งเลมอ่ืน ๆ ดวย แตผูวิจัยไมไดอางในที่นี้และเปนเหตุผลที่ผูวิจัยตองเปดคัมภีรพระไตรปฎก 

เลมนี้และเลมอ่ืน ๆ ดวยไปพรอม ๆ กัน เพื่อเช่ือมโยงใหเหตุคําอธิบายเพิ่มเติมจากส่ิงที่พระพุทธ

องคไดละเอาไวในปฐมเทศนา ซึ่งพระพุทธองคไดทรงนําไปขยายตอเปนพระสูตรหนึ่งอีกตางหาก

เรียกวา มหาสติปฏฐานสูตร เปรียบเสมือนเปนการตอยอดแนวทางสําหรับการปฏิบัติเพื่อความดับ

ทุกขใหละเอียดข้ึนแทนที่จะแสดงส้ัน ๆ เหมือนในปฐมเทศนาซ่ึงเหมาะสําหรับผูที่มีอินทรียแกกลา

แลวฟงคร้ังเดียวไมตองอธิบายก็สามารถตรัสรูตามได ฉะนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน

ผูวิจัยจึงขออธิบายความไวดังนี้ 

๓.๒.๑.  ความรูความเขาใจและความคิด (สัมมาทิฎฐิ, สัมมาสังกัปปะ =            
อธิปญญาสิกขา) 

 ในเบ้ืองตนจะตองมีความเขาใจหรือความเช่ือที่ถูกตองตรงแนวทางเสียกอน เมื่อมี

พื้นฐานความเช่ือความเขาใจที่ถูกตองแลวคอยขยายไปที่การควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา 

                                                 
 ๒๗ จํานงค  ทองประเสริฐ,  ปรัชญาประยุกต ชุดอินเดีย, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  

ตนออ แกรมมี่ จํากัด, ๒๕๓๙),หนา ๑๐๓. 

 ๒๘  พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ 

ป ในพุทธศักราช ๒๕๓๙ 



 ๔๖ 

(สัมมาวาจา ,สัมมากัมมันตะ ,สัมมาอาชีวะ = อธิศีลสิกขา ) ใหอยูในสภาพที่พรอมและเอ้ือตอการ

พัฒนาที่สูงข้ึนจากนั้นจึงฝกอบรมจิตใจ (สัมมาวายามะ ,สัมมาสติ ,สัมมาสมาธิ = อธิจิตสิกขา)           

ซึ่งเปนช้ันภายในละเอียดกวาใหผลดีตอไปในระหวางที่อบรมตามข้ันตอนตาง ๆ นี้องคประกอบแต

ละอยาง ๆ จะคอย ๆ พัฒนาตัวมันเองและเสริมหรือเกื้อหนุนข้ันตอนนั้น ๆ ใหเพิ่มพูนและชัดเจน

ยิ่งข้ึนเชนองคประกอบทางปญญา ในขณะที่ผูปฏิบัติฝกฝนอบรมข้ันศีลหรือข้ันจิต ตัวปญญา

ความรูความเขาใจซึ่งเปนพื้นฐานเดิมนั้นจะคอย ๆ พัฒนาแกกลาข้ึนชัดเจนข้ึนเกื้อหนุนให

องคประกอบทางดานศีลและดานจิตถูกตองสมบูรณข้ึนอาศัยศีลและจิตที่สมบูรณนั้นเองปญญา

นั้นก็จะพัฒนาถึงข้ันรูแจงเห็นจริง ทําจิตใหหลุดพนจากอาสวะกิเลสทั้งปวง เปนอันส้ินสุด

กระบวนการฝกฝนอบรม 

 ๑.๑)  สัมมาทิฏฐิ (Right Understanding ) ตามคําจํากัดความในพระสูตรทั่วๆ 
ไปดังนี้ 
  “สัมมาทิฏฐิ เปนอยางไร คือ ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข) 

ความรูในทุกขนิโรธ (ความดับทุกข) ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติที่ใหถึงความดับ

ทุกข) นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ”๒๙ 

 นอกจากนี้ยังแยกความหมายออกเปนระดับโลกียะและระดับโลกุตตระไดดังนี้ 

  “สัมมาทิฏฐิ เปนอยางไร  คือ  เรากลาวสัมมาทิฏฐิวามี ๒ ไดแก 

  ๑.  สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคืออุปธิ๓๐ 

  ๒.  สัมมาทิฏฐิอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค 

 สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคืออุปธิ เปนอยางไร 

 คือ ความเห็นวา “ทานที่ใหแลวมีผล ยัญที่บูชาแลวมีผล การเซนสรวงที่เซนสรวงแลว

มีผล ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีและทําชั่วมี โลกนี้มี โลกหนามี มารดามีคุณ บิดามีคุณ สัตวที่เปน

โอปปาติกะมี สมณพราหมณผูประพฤติปฏิบัติชอบทําใหแจงโลกนี้และโลกหนาดวยปญญาอันยิ่ง

เองแลวสอนผูอ่ืนใหรูแจงก็มีอยูในโลก” นี้เปนสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคือ

อุปธิ 

                                                 
 ๒๙ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๘/๑๑. 

 ๓๐ อุปธิ ในที่นี้หมายถึง ส่ิงที่ยังระคนดวยกิเลสหรือสภาวะอันเปนที่ต้ังที่ทรงไวแหงทุกข ไดแก กาม 

กิเลส เบญจขันธและอภิสังขาร 



 ๔๗ 

 สัมมาทิฏฐิอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค เปนอยางไร  

 คือ ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค สัมมาทิฏฐิ องคแหงมรรค

ของภิกษุผูมีจิตไกลจากขาศึก มีจิตหาอาสวะมิได เพียบพรอมดวยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู นี้

เปนสัมมาทิฏฐิอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค ภิกษุนั้นยอมพยายาม

เพื่อละมิจฉาทิฏฐิ ยังสัมมาทิฏฐิใหถึงพรอม ความพยายามของภิกษุนั้น เปนสัมมาวายามะ ภิกษุ

นั้นมีสติ ละมิจฉาทิฏฐิ มีสติเขาถึงสัมมาทิฏฐิอยู สติของภิกษุนั้นเปนสัมมาสติ ธรรม ๓ นี้ คือ (๑) 

สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ ยอมหอมลอมคลอยตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นไป 

ดวยประการฉะนี้”๓๑ 

 ในที่นี้ผูวิจัยขอขยายเนื้อความเพื่อความเขาใจตามความจํากัดความที่ไดใหไวใน 

เบ้ืองตน ดังตอไปนี้ 

  (๑)  โลกียสัมมาทิฏฐิ ไดแก ความเห็นชอบระดับโลกียอันเนื่องในโลกอนัเปนไปตาม

ครรลองธรรมความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ถูกตองตามหลักแหงความดีกลาวอีกอยางหนึ่งวา

สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ ดังพระพุทธพจนที่ตรัสวา “สัมมาทิฏฐิ ที่ยังมีอาสวะเปนสวนแหงบุญ

ใหผลคืออุปธิเปนอยางไร ไดแก ความเห็นวาทานที่ใหแลวมีผล  ยัญที่บูชาแลวมีผล  การเซนสรวง

ที่เซนสรวงแลวมีผล  วิบากแหงกรรมที่ทําดีและทําช่ัวมี  โลกนี้มี  โลกหนามี  มารดามี  คุณบิดามี

คุณ  สัตวที่เปนโอปปาติกะมี  สมณพราหมณผูประพฤติปฏิบัติชอบทําใหแจงโลกนี้และโลกหนา

ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวสอนผูอ่ืนใหรูแจงมีอยูในโลก...”๓๒ 

  (๒)  โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ไดแก ความเห็นชอบระดับโลกุตตระ คือไมข้ึนอยูกับโลก 

การรูการเขาใจในส่ิงทั้งหลายอยางถูกตองตามที่มันเปนจริงหรือการรูการเขาใจตามความเปนจริง

ตามสภาวธรรมชาติของโลกและชีวิต อันเปนความรูที่อยูเหนือระดับกระแสโลก อยูเหนือการแบง

ความดี ความช่ัว อยูเหนือบุญ บาป ปราศจากตัวตน และพนไปจากการเวียนวายในสังสารวัฏ หรือ

จะกลาววาสัมมาทิฏฐิอันเปนอริยะ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “สัมมาทิฏฐิอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ 

เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรคซึ่งไดแกปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 

ของภิกษุผูมีจิตไกลจากขาศึก มีจิตหาอาสวะมิได เพียบพรอมดวยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยูนี้

เปนสัมมาทิฏฐิอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคมรรค...”๓๓  

                                                 
 ๓๑ ดูรายละเอียดใน ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๕-๑๗๖. 

 ๓๒ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๖. 

 ๓๓ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๖. 



 ๔๘ 

 ๑.๒)  ในพระไตรปฏกปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิมี  ๒  ประการ คือ    
    (๑)  ปรโตโฆสะ๓๔ (การไดสดับจากบุคคลอ่ืน)  

    (๒)  โยนิโสมนสิการ๓๕ (การมนสิการโดยแยบคาย) 

 ฉะนั้น  การมีความรูเขาใจส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริงและการฝกฝนอบรมหรือ

พัฒนาใหมีความรูความเขาใจเชนนั้น ปญญามีหลายข้ันหลายระดับ เชน สัมมาทิฏฐิเปน

องคประกอบสําคัญของมรรคในฐานะที่เปนจุดเร่ิมตนของการปฏิบัติธรรมหรือเปนข้ันเร่ิมแรกใน

ระบบการศึกษาตามหลักการของพระพุทธศาสนาและเปนธรรมที่ตองพัฒนาใหบริสุทธิ์ชัดเจนเปน

อิสระมากข้ึนตามลําดับจนกลายเปนการตรัสรูในที่สุด ดังกลาวมาแลวดังนั้นการสรางเสริม

สัมมาทิฏฐิจึงเปนส่ิงสําคัญยิ่ง๓๖  

 ๑.๓) เจตนาการแสดงสัมมาทิฏฐิ 

 สัมมาทิฏฐิ หมายถึง อริยสัจ ๔ คือ ทุกขมีอยู อุปาทานขันธ ๕ ก็อริยสัจคือ ทุกขเปน

อยางนี้เปนส่ิงที่ควรกําหนดรู ทุกขนั้นเรากําหนดรูไดแลว, เหตุใหเกิดทุกขเปนอยางนี้ เหตุใหเกิด

ทุกขเปนส่ิงที่ควรละ เหตุใหเกิดทุกขเราละไดแลว, ความดับทุกขเปนอยางนี้ ความดับทุกข ควรทํา

ใหแจง ความดับทุกขเราทําใหแจงแลว, ขอปฏิบัติทําใหดับทุกขเปนอยางนี้ ขอปฏิบัติทําใหดับทุกข 

ควรทําใหเกิดขอปฏิบัติทําใหดับทุกข เราทําใหเกิดแลว ฉะนั้น การเห็นอริยสัจ ๔ เจตนานาจะ

กลาวถึง ลําดับการฝกจิต ๔ ข้ันตอนที่เปนความจริงแท ที่จะสรุปเช่ือมคําสอนที่ไดกลาวไปทั้งหมด

เขาดวยกันเปนกระบวนการเพื่อตรัสรู คือทุกขมีอยู อุปาทานขันธ ๕ คือตัวทุกข ทุกข เปนอยางนี้ 

ทุกขนั้นแล เปนส่ิงที่ควรกําหนดรู ทุกขนั้นแล เรากําหนดรูไดแลว อธิบายความไดวา  

 ทุกข (Suffering) คือ การที่จิตเกิดอุปาทานยึดติดขันธ ๕ เปนส่ิงที่ควรกําหนดรูใหได

หรือทุกขคือ จิตเกิดภาวะนิ่งไปยึดติดอายตนะภายในหรือภายนอก ขางใดขางหนึ่ง เปนส่ิงที่เรา

ตองกําหนดใหรูกอนวา เมื่อเราเกิดความทุกขข้ึนมาเพราะเราไปยึดติดขันธ ๕ ตัวไหนและยึดที่

อายตนะภายในหรือภายนอก  

                                                 
 ๓๔ ปรโตโฆสะ ในที่นี้หมายถึงการฟงธรรมเปนที่สบายเหมาะสมแกตน เชน พระสารีบุตรเถระไดฟง

ธรรมจากพระอัสสชิเถระวา “ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ...” 

 ๓๕ โยนิโสมนสิการ ในที่นี้หมายถึงการทําไวในใจโดยถูกอุบาย โดยถูกทางกลาวคือการนึก การนอม

นึก การผูกใจ การใฝใจ การทําไวในใจในส่ิงที่ไมเที่ยงวาเที่ยง ในส่ิงที่เปนทุกขวาเปนทุกข ในส่ิงที่เปนอนัตตาวา

เปนอนัตตาหรือโดยสัจจานุโลมิกญาณ 

 ๓๖ พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพคร้ังที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๖๒๑. 



 ๔๙ 

 สมุทัย (Cause  Of  Suffering) เหตุใหเกิดทุกขมีอยูคือ ตัณหา เหตุใหเกิดทุกข เปน

อยางนี้ เหตุใหเกิดทุกข เปนส่ิงที่ควรละ เหตุใหเกิดทุกข เราละไดแลว อธิบายความไดวา เหตุให

เกิดทุกข คือ ตัณหาหรือแรงดึง ที่เกิดข้ึนเปนปกติระหวางอายตนะภายในกับ ภายนอกที่สงตอหมุน

วนเชื่อมโยงสภาพรูตอกันเปนแรงที่คอยดึงจิตใหเขาไปยึดติดกับขันธ ๕ อายตนะ ๖ เปนส่ิงที่จิตเรา

ควรละจากแรงสืบตอนี้ใหได  

 นิโรธ (Cessation of  Suffering)  ความดับไมเหลือแหงทุกขมีอยูคือ ความดับสนิท

โดยไมเหลือของตัณหา ความดับทุกข เปนอยางนี้ ความดับทุกข ควรทําใหแจง ความดับทุกข เรา

ทําใหแจงแลว อธิบายความไดวา ทุกขจะดับไปไดนั้นจิตตองละจากการยึดติดอายตนะภายในและ

อายตนะภายนอก พรอมกันหรือจิตจะตองละจากแรงสืบตอที่หมุนวนสงตอกันระหวางอายตนะ

ภายในกับอายตนะภายนอกที่เกิดข้ึนเปนปกติเปนจังหวะ เกิด ดับ เกิด ดับ  

 เมื่อพิจารณาคําตรัสของพระพุทธองคในตอนนี้ก็จะเผยความหมายที่ไมใหจิตติด กาม

สุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยคคือเมื่อจิตละจากการยึดติดอายตนะภายใน อายตนะ

ภายนอกแลวก็จะเห็นการหมุนวนระหวางอายตนะภายใน อายตนะภายนอก เมื่อจิตเห็นเชนนี้แลว

ก็จะไมเขาไปยึด ขันธ ๕ และอายตนะ ทุกขจึงเกิดข้ึนไมไดตองดับไป ในข้ันตอนนี้จึงเปนการถอน

จิตจากการยึดติด ขันธ ๕ อายตนะ ๖ มาติดอยูกับการหมุนแทน ใหจิตทันเห็นการหมุนที่เกิดข้ึน

เปนปจจุบันขณะ เกิด ดับ เกิด ดับ หมุนวนตอเนื่องกันไป  

 เมื่อมาพิจารณา ทานโกณฑัญญะที่เปนผูฟงอยูหากทานเร่ิมฝกจิตไมเอาจิตไปติด ขาง

ในขางนอก ต้ังแตตนแลวอยางชาที่สุดการหมุนควรเกิดข้ึนกับทานเมื่อพระพุทธองค ตรัสมาถึง

ตอนนี้และก็ควรเปนชวงเวลานี้ที่อยางชาที่สุดเชนกันที่ทานพราหมณโกณฑัญญะ จะไดเร่ิมฝกจิต

ไมใหติดขางในขางนอกเพราะเร่ิมเขาใจเนื้อหาที่พระพุทธองคเทศนามากข้ึนและการหมุนก็คงจะ

เกิดกับทานเปนอยางเร็วเมื่อพระพุทธองคตรัสมาถึงตอนนี้  

 มรรค (The  Way  leading  to  the  Cessation  Of  Suffering)   ขอปฏิบัติที่ทําให

สัตวลุถึงความดับไมเหลือแหงทุกขมีอยู ขอปฏิบัติทําใหดับทุกข เปน อยางนี้ ขอปฏิบัติทําใหดับ

ทุกขควรทําใหเกิด ขอปฏิบัติทําใหดับทุกข เราทําใหเกิดแลวมรรค ในอริยสัจนี้ สามารถอธิบาย

ความได สองระดับ คือ มรรค อันเปนผลจาก นิโรธ ที่เมื่อเราเห็นกาหมุนแลว จากนั้นจิตละจากการ

หมุนอีกที จิตก็จะไรที่ยึดเกาะเขาถึงสภาพเดิมของจิต เปนอิสระอยางสมบูรณ หรือ กลาวไดวา มี

ดวงตาเห็นธรรม เห็นมรรค เห็นทาง พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดาไดตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แลว 

จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา  



 ๕๐ 

   “เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง  

  เราและเธอทั้งหลาย จึงทองเที่ยวไป 

  ในชาตินั้น ๆ ตลอดกาลยาวนาน  

  แตเพราะไดเห็นอริยสัจ ๔  

  เราและเธอทั้งหลายจึงถอนภวเนตติได 

  ตัดรากเหงาแหงทุกขไดเด็ดขาด  

  บัดนี้ภพใหมไมมีอีก”…..๓๗ 

 ๒.๑)  สัมมาสังกัปปะ (Right  Understanding) ตามคําจํากัดความในพระสูตรทั่ว ๆ 

ไป ดังนี้ 

 “สัมมาสังกัปปะ เปนอยางไร คือ ความดําริในเนกขัมมะ (การออกจากกาม) ความ

ดําริในอพยาบาท (ความไมพยาบาท) ความดําริในอวิหิงสา (การไมเบียดเบียน) นี้เรียกวา สัมมา

สังกัปปะ”๓๘ 

 นอกจากนี้ยังแยกความหมายออกเปนระดับโลกียะและระดับโลกุตตระ ไดดังนี้ 

  “สัมมาสังกัปปะ เปนอยางไร คือ เรากลาวสัมมาสังกัปปะวามี ๒ ไดแก 

 ๑.  สัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคืออุปธิ 

 ๒.  สัมมาสังกัปปะอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค 

 สัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคืออุปธิ เปนอยางไร  

 คือ ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในความไมพยาบาท ความดําริในการไม

เบียดเบียน นี้เปนสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคืออุปธิ 

 สัมมาสังกัปปะอันเปนอริยะ  ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ  เปนองคแหงมรรค                 

เปนอยางไร   

 คือ ความตรึก ความวิตก ความดําริ ความแนวแน ความแนบแนน ความปกใจ ความ

ปรุงแตงคํา ของภิกษุผูมีจิตไกลจากขาศึก มีจิตหาอาสวะมิได เพียบพรอมดวยอริยมรรค เจริญ

อริยมรรคอยู นี้เปนสัมมาสังกัปปะอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค 

ภิกษุนั้นยอมพยายามเพ่ือละมิจฉาสังกัปปะ ยังสัมมาสังกัปปะใหถึงพรอม ความพยายามของ

                                                 
 ๓๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๕/๑๐๐. 

 ๓๘ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๘/๑๑. 



 ๕๑ 

ภิกษุนั้นเปนสัมมาวายามะ ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาสังกัปปะ มีสติเขาถึงสัมมาสังกัปปะอยู สติของ

ภิกษุนั้นเปนสัมมาสติ ธรรม ๓ นี้ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ ยอมหอม

ลอมคลอยตามสัมมาสังกัปปะของภิกษุนั้นไป ดวยประการฉะนี้”๓๙  

 ในที่นี้ผูวิจัยขอขยายความเพื่อความเขาใจตามคําจํากัดความที่ไดใหไวใน เบ้ืองตน 

ดังตอไปนี้คือ สัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะเปนสวนแหงบุญใหผลคืออุปธิเปนความดําริผิดที่

เรียกวา มิจฉาสังกัปปะซ่ึงมี ๓ อยาง ไดแก  

 (๑)  กามสังกัปปะหรือกามวิตก คือความดําริที่เกี่ยวกับกาม ความนึกคิดในทางที่

จะแสวงหาหรือหมกมุนพัวพันติดของอยูกับส่ิงภายนอกท่ีสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕ 

หรือส่ิงสนองตัณหาอุปาทานตาง ๆ ความคิดในทางที่เห็นแกตัวเปนความนึกคิดในฝายราคะหรือ 

โลภะ  

  (๒)  พยาปาทสังกัปปะหรือพยาบาทวิตก คือความดําริที่ประกอบดวยความเคียด

แคนชิงชัง ขัดเคือง ไมพอใจ  คิดเห็นเพงเล็งในแงรายตาง ๆ มองบุคคลอ่ืนเปนศัตรูผูมา

กระทบกระทั่ง เห็นส่ิงทั้งหลายเปนไปในทางขัดอกขัดใจ เปนความนึกคิดในฝายโทสะแงทาง

กระทบ (ตรงขามกันกับเมตตา)  

 (๓)  วิหิงสาสังกัปปะหรือวิหิงสาวิตก คือความดําริในทางที่จะเบียดเบียน ทําราย 

ตัดรอนและทําลาย อยากไปกระทบกระทั่งผูอ่ืน อยากทําใหเขาประสบความกับทุกข ความ

เดือดรอน เปนความนึกคิดในฝายโทสะ (ตรงกันขามกับกรุณา)  

 ความดําริหรือแนวความคิดแบบนี้เปนเร่ืองปกติของบุคคลสวนมากเพราะเปนธรรมดา

สําหรับปุถุชนเมื่อรับรูอารมณอยางใดอยางหนึ่ง จะโดยการเห็น การไดยิน การไดสัมผัสเปนตนที่

ถูกใจก็ชอบติดใจอยากไดพัวพันคลอยตามหากไมถูกใจก็ไมชอบขัดเคืองผลักแยงเปนปฏิปกษ 

หลังจากนั้น ความดํารินึกคิดตาง ๆ ก็จะดําเนินไปตามแนวทางหรือตามแรงผลักดันของความชอบ

และความไมชอบนั้น ดวยเหตุดังกลาว ความคิดของปุถุชนโดยปกติ จึงเปนความคิดที่เอนเอียงไป

ขางใดขางหนึ่งเสมอ  

 ตรงกันขามการจะมองเห็นส่ิงทั้งหลายอยางถูกตองตามที่มันเปนของมันเองไดจําตอง

ใชโยนิโสมนสิการซึ่งหมายถึงขณะนั้นความนึกคิดความดําริตาง ๆ จะตองปลอดโปรงเปนอิสระไม

                                                 
 ๓๙ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๗/๑๗๗. 



 ๕๒ 

มีทั้งความชอบใจความยึดติด ปราศจากความเอนเอียงทั้งฝายติดคลอยเขาหากันและฝายผลัก

เบือนหนีตรงกันขามกับมิจฉาสังกัปปะเรียกวา สัมมาสังกัปปะ มี ๓ อยาง ไดแก  

  (๑)  เนกขัมมสังกัปปะหรือเนกขัมมวิตก คือความดําริที่ปลอดจากโลภะความนึก

คิดที่โปรงจากกามไมหมกมุนพัวพันติดของในสิ่งสนองความอยากตาง ๆ ความคิดที่ปราศจาก

ความเห็นแกตัวความคิดเสียสละและความคิดที่เปนคุณเปนกุศลทุกอยางจัดเปนความนึกคิดที่

ปราศจากราคะหรือโลภะ  

  (๒)  อพยาบาทสังกัปปะหรืออพยาบาทวิตก คือความดําริที่ไมมีความเคืองแคน 

ชิงชังขัดเคืองหรือเพงมองในแงรายตาง ๆ โดยเฉพาะความเมตตาหมายถึงความปรารถนาดี ความ

มีไมตรีตองการใหผูอ่ืนมีความสุขจัดเปนความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ  

  (๓)  อวิหิงสาสังกัปปะหรืออวิหิงสาวิตก คือความดําริที่ไมมีการเบียดเบียน การ

คิดทํารายหรือทําลายหมายถึงความคิดชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข จัดเปนความนึกคิดที่

ปราศจากโทสะ  

 ดวยเหตุนี้  จึงกลาวไดวา สัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคืออุปธิ 

ดังพระพุทธพจนที่ตรัสวา สัมมาสังกัปปะ คือความดําริในการออกจากกาม ความดําริในความไม

พยาบาทความดําริในการไมเบียดเบียน๔๐ สวนความตรึก ความวิตก ความดําริ ความแนวแน 

ความแนบแนน ความปกใจ ความปรุงแตงคําของภิกษุผูมีจิตไกลจากขาศึก มีจิตหาอาสวะมิได 

เพียบพรอมดวยอริยมรรคอยู นี้เปนสัมมาสังกัปปะอันเปนอริยะที่ไมมีอาสวะเปนโลกุตระเปนองค

แหงมรรค...๔๑ 

 ๒.๒) เจตนาการแสดงสัมมาสังกัปปะ 

 สัมมาสังกัปปะ เจตนานาจะกลาวถึงความหมกมุนครุนคิดฝกฝนแบบสมถะกรรมฐาน

โดยการเรงหักโหมปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติฌานจนเกินกําลังเพื่อหวังจะไดบรรลุมรรคผล จึงเปนเหตุ

ใหส่ิงที่เรียกวา ระบบประสาทหรือภาษาบาลีเรียกวา “กาม” ภาษาจิตวิทยาของซิกมันตฟรอยด 

เรียกวา “เซ็กส” ตองการความอรอยทางระบบประสาทเกิดข้ึน ในที่นี้ผูวิจัยขอต้ังขอสังเกตวา 

วิธีการฝกจิตเพื่อบรรลุธรรม โดยเฉพาะทานโกณฑัญญะเปนผูมีปญญาเม่ือฟงออกวาใหดํารงจิต

ไมใหติด อายตนะภายในคือการเขาฌานท่ีนักบวชสมัยนั้นทํากันอยูมากและใหดํารงจิตไมติด

                                                 
 ๔๐ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๗/๑๗๗. 

 ๔๑ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๗/๑๗๗. 



 ๕๓ 

อายตนะภายนอก คือการทรมานรางกายอยางที่นักบวชสมัยนั้นทํากันอยูมากเหมือนกัน ทาน

นาจะเร่ิมฝกจิตเลย ไมไดนั่งฟงเฉย ๆ เร่ิมปรับภาวะจิตไมใหติดอายตนะทั้งสองสวน 

 ในขอนี้ผูวิจัยขอใหความหมายของสัมมาสังกัปปะวา เปนการยกจิตข้ึนสูอารมณของ

ปฏิบัติฌานหรือสมาธิ โดยจิตจะตองเปนกลาง ซึ่งเปนการถอนจิตจากการยึดติด ขันธ ๕ อายตนะ 

๖ มาติดอยูกับการหมุนแทนใหจิตทันการเห็นการหมุนที่เกิดข้ึนเปนปจจุบัน  ไดแก การเกิดดับ เกิด

ดับ หมุนวนตอเนื่องกันไป  อธิบายความไดวาคําสอนที่พระพุทธองคไดตรัสออกไป ควรมี

ความหมายที่มีผลตอจิตใจคนฟง ที่เมื่อพราหมณโกณฑัญญะไดฟงแลว จะตองเกิดความ

เปล่ียนแปลงข้ึนภายในจิตใจของทานเปนแนและควรเกิดการเปลี่ยนอยางมากดวย มิฉะนั้นทานก็

คงไมไปไกลถึงการบรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคล  

 เมื่อมาพิจารณาทานโกณฑัญญะแลว ทานจัดเปนบุคคลประเภท อุคฆฏิตัญูบุคคล

คือเปนผูที่มีปญญาเฉียบแหลม มีกิเลสเบาบาง อาจสามารถรูไดฉับพลันเพียงแคทานยกหัวขอข้ึน

แสดงตรัสใหฟงเพียงหัวขอก็เขาใจเปนคนประเภทบัวเหนือน้ํา มิฉะนั้นคงไมบรรลุธรรมเปนคนแรก 

โดยเฉพาะปญญาที่เฉียบแหลมของทานนี้ก็คงไมใชเปนเพียงปญญานึกคิดเพื่อตีความคําสอน

อยางเดียว ควรเปนปญญาละเอียดที่มีความแมนยําของวาระจิตในการที่จะกําหนดวิถีจิตใหอยูตํา

เเหนงใดก็ไดดวย เพราะนาจะมีพื้นฐานการฝกจิตมาโดยเฉพาะการฝกฌาน เนื่องจากนักบวชใน

สมัยนั้นก็ฝกจิตใหสงบกันเปนธรรมดาอยูแลว คนที่ฝกฌานมาการกําหนดจิตใหอยูในระดับตาง ๆ 

ยอมทําไดแมนยําเปนธรรมดา ที่เมื่อทานไดฟงพระพุทธองคตรัสสอนแลวนอกเหนือจากการใช

ความเขาใจในคําสอน กระบวนการทางจิตที่เกิดข้ึนภายในตัวทานก็คงเกิดข้ึนและคลอยตาม

ดําเนินไปตามลําดับที่พระพุทธองคกลาวนํา 

 เพราะฉะนั้น ผูตองการปฏิบัติในปญญาสิกขาตามหลักของอริยมรรคมีองค ๘ คือขอ

สัมมาทิฏฐิ ก็หัดพิจารณาทําความรูจักทุกข รูจักเหตุเกิดทุกข รูจักความดับทุกขรูจักทางปฏิบัติให

ถึงความดับทุกข ตามที่พระพุทธเจาทรงส่ังสอน อันเปนปริยัติหมั่นพิจารณาเพื่อที่จะใหไดเกิด

ปญญา คือความหย่ังรูข้ึนที่ตนเองดวยตนเอง อันเปนปฏิบัติและจนถึงสามารถเจาะแทงอวิชชา

โมหะ ทําความรูแจมแจงในอริยสัจใหบังเกิดข้ึนตามภูมิตามชั้น จึงนับเปนปฏิเวธนี้เปนการหัด

ปฏิบัติทําปญญาสิกขาตามหลักของสัมมาทิฏฐิและหัดปฏิบัติในความดํารินึกคิดตริตรองไปใน

ทางออกอยูเสมอไมยอมใหติดของพัวพันอยูในกามคุณารมณเปนตน หัดทําใจออกจากความ

ผูกพันเกี่ยวเกาะดังกลาวนี้อยูเสมอและหัดดําริไปในทางที่ไมปองราย แตใหประกอบดวยเมตตา

กรุณาแผออกไปหัดดําริคิดนึกตรึกตรองในทางไมเบียดเบียน แตใหเปนไปในทางชวยเหลือเกื้อกูล

ซึ่งก็สงเคราะหเขาในเมตตากรุณาคลาย ๆ กันแตอวิหิงสาวิตก หรืออวิหิงสาสังกัปปะ ความดําริ



 ๕๔ 

ในทางไมเบียดเบียนทานมุงแสดงแยกออกมาดวยตองการที่จะแยกวาอันความคิดเบียดเบียนนั้น

เปนไปดวยโมหะคือความหลงสวนความคิดปองรายนั้นเปนไปดวยโทสะ เพราะฉะนั้น ดับโทสะก็

ดวยอาศัยเมตตากรุณา ดับวิหิงสาก็ดวยอาศัยปญญาคือแมวาจะไมมีโทสะโกรธแคนขัดเคือง แต

ทําไปดวยโมหะคือความหลงก็เปนไปเพื่อเบียดเบียนใครตอใครใหเปนทุกขได  ฉะนั้น จึงตองอาศัย

ปญญาที่รูจักคิดนึกตรึกตรองไปในทางที่จะออกจากราคะหรือโลภะ ดวยเนกขัมมสังกัปปะในทางที่

จะดับหรือออกจากโทสะ ดวยอัพยาปาทะสังกัปปะและในทางที่จะออกจากโมหะ ดวยอวิหิงสา

สังกัปปะหัดใชความคิดไปในทางดับกิเลสด่ังนี้ ไมใชความคิดไปในทางกอกองกิเลสกองราคะหรือ

โลภะ กองโทสะหรือกองโมหะข้ึนมาก็เปนการปฏิบัติปญญาสิกขา ดวยอาศัยสัมมาสังกัปปะ นี้เปน

ปญญาสิกขา 

 ๓.๓.๒.  การควบคุมพฤติกรรม (สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ = 
อธิศีลสิกขา) 

 ในเบ้ืองตนเนนไปที่การฝกอบรมความประพฤติทางกาย วาจา อยางจริงจัง อาศัย

ความรูความเขาใจพอเปนพื้นฐานเทานั้นเมื่อศีลถูกตองสมบูรณแลวก็กาวเขาไปสูการฝกฝนอบรม

จิตใจอันเปนข้ันประณีตยิ่งข้ึนจนถึงระดับสุดทายคือทําปญญาใหแกกลาจนสามารถพนจากตัณหา

อุปาทานระบบนี้นิยมทํากันทั่วไป จนเรียกติดปากชาวพุทธทั้งหลายวา "ศีล-สมาธิ-ปญญา" อาจ

เปนเพราะวาการควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา เห็นไดงายและทําไดงายกวาการที่จะเร่ิมตน

พัฒนาจิตหรือปญญาก็ไดจึงเปนที่นิยมแพรหลาย  

 ๑.๑) สัมมาวาจา (Right Speech) ตามคําจํากัดความในพระสูตรตาง ๆ ไป ขอยก 

ตัวอยาง ดังนี้ 

 “สัมมาวาจา เปนอยางไรคือ เรากลาวสัมมาวาจาวามี ๒ ไดแก 

 ๑.  สัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคืออุปธิ 

 ๒.  สัมมาวาจาอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค 

 สัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคืออุปธิ เปนอยางไร 

 คือ เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูดเท็จ เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูดสอเสียด 

เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูดคําหยาบ เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูดเพอเจอ นี้เปน

สัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคืออุปธิ 

 



 ๕๕ 

 สัมมาวาจาอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค เปนอยางไร  

 คือ การงด การเวน การเวนขาด เจตนาเปนเหตุงดเวนจากวจีทุจริต ๔ ของภิกษุผูมีจิต

ไกลจากขาศึก มีจิตหาอาสวะมิได เพียบพรอมดวยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู นี้เปนสัมมาวาจา

อันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค ภิกษุยอมพยายามเพื่อละมิจฉาวาจา 

ยังสัมมาวาจาใหถึงพรอมอยู ความพยายามของภิกษุนั้นเปนสัมมาวายามะ ภิกษุนั้นมีสติ ละ

มิจฉาวาจา มีสติเขาถึงสัมมาวาจาอยู สติของภิกษุนั้นเปนสัมมาสติ ธรรม ๓ นี้ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ 

(๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ ยอมหอมลอมคลอยตาม สัมมาวาจาของภิกษุนั้นไป ดวย

ประการฉะนี้”๔๒ 

 จากความหมายในเบื้องตนผูวิจัยขออธิบายความเพิ่มเติมดังนี้วา สัมมาวาจา ในที่นี้

หมายถึงการเจรจาชอบหรือการพูดที่ถูกตองเปนสุภาษิตไมมีโทษและอันวิญูชนทั้งหลายไม        

ติเตียนหรือแสดงออกของความไมโลภ ความไมโกรธและความไมหลง คือไมกลาววาจาดวยความ

โลภ ความโกรธ และความหลง มีองคประกอบ ๔ ประการ 

  (๑)  วาจากลาวแลวเปนสุภาษิตอยางเดียว อันไดแกวาจาที่ไมเปนเหตุทําให

ตนเอง ตองเดือดรอน และไมเปนเหตุตองเบียดเบียนผูอ่ืนเดือดรอน ดังมีพระพุทธพจนตรัสใน 

วาจาสูตรวาดวยองคแหงวาจาสุภาษิตวา “ภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบดวยองค ๕ ประการ เปน

วาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ และทานผูรูไมติเตียน  คือ ๑. พูดถูกกาล 

๒. พูดคําจริง ๓. พูดคําออนหวาน ๔. พูดคําประกอบดวยประโยชน ๕. พูดดวยเมตตาจิต๔๓   

  (๒)  กลาววาจาที่เปนธรรมอยางเดียว อันไดแกการกลาววาจาท่ีประกอบดวย

คุณประโยชน หรือไมมีโทษ พระพุทธพจนตรัสวา “วจีกรรมที่เราทําแลวนี้ ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียน

ตนเองบาง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียน ทั้ง ๒ ฝายบาง วจีกรรมนี้

เปนกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก” เธอพึงมีปติ และปราโมทย สําเหนียกในกุศลธรรมทัง้หลาย 

ทั้งกลางวันและกลางคืน อยูดวยวจีกรรมนั้นแล”๔๔  

  (๓)  กลาววาจาอันเปนที่รักอยางเดียว อันไดแกการกลาววาจาอนัเปนทีถ่กูใจผูฟง 

เวนคําหยาบทั้งหลายใหหมด  

  (๔)  กลาววาจาที่เปนจริงอยางเดียวอันไดแก  วาจาที่เวนขาดจากวจีทุจริต ๔ คือ  

                                                 
 ๔๒ ม.อุ (ไทย) ๑๔/๑๓๘/๑๗๘. 

 ๔๓ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๘/๓๓๘. 

 ๔๔ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๑๐/๑๒๒. 



 ๕๖ 

  - เจตนาเวนขาดจากการกลาวเท็จ คือ กลาวแตคําสัตย ซึ่งดํารงคําสัตย อันมี

ถอยคําเปนหลัก มีถอยคําซ่ึงเช่ือถือไดโดยไมหลอกลวง  

  - เจตนาเวนขาดจากการกลาวคําสอเสียด คือ ไมฟงความจากฝายนี้แลวไปบอก

ฝายโนนเพื่อจะทําลายฝายนี้ หรือฟงความจากฝายโนนแลวไปบอกฝายนี้ เพื่อจะทําลายฝายโนน 

สมานบุคคลผูแตกกัน สงเสริมบุคคลที่ปรองดองกันและกัน ชื่นชม ยินดีเพลิดเพลินตอผูที่มีความ

สามัคคีกัน กลาวแตวาจาที่สรางสรรคความสามัคคี  

  - เจตนาเวนขาดจากการกลาวคําหยาบ คือ กลาวแตคําจริงไมมีโทษ ไพเราะ 

นารัก จับใจ เปนถอยคําของผูที่พัฒนาแลว บุคคลสวนมากรักใคร พอใจ  

  - เจตนาเวนขาดจากการกลาวคําเพอเจอ คือ กลาวแตคําจริงกลาว ถูกเวลา 

กลาวอิงประโยชน อิงธรรม อิงวินัย กลาวคําอันมีหลักฐาน มีที่อางอิง มีที่กําหนดประกอบ

ประโยชน เหมาะสมกับเวลา  

 ดังที่กลาวมานี้  เปนสัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะ อันเปนสวนแหงบุญ ใหผลเปนอุปธิ ดัง

พระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกวา สัมมาวาจาคือเจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูดเท็จ 

เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูด สอเสียด เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูดคําหยาบ เจตนาเปน

เหตุงดเวนจากการพูดเพอเจอ”๔๕ 

 ในอภัยราชกุมารสูตรพระพุทธองคไดตรัสเกี่ยวกับเกณฑในการตรัสของพระองคไว

ดังนี้วา 

 “...ตถาคตก็อยางนั้นเหมือนกัน รูวาจาที่ไมจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน และ

วาจานั้นไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของคนอ่ืน ตถาคตไมกลาว วาจานั้น 

 อนึ่ง ตถาคตรูวาจาที่จริง ที่แท แตไมประกอบดวยประโยชน และวาจานั้น ไมเปนที่รัก 

ไมเปนที่ชอบใจของคนอ่ืน ตถาคตไมกลาววาจานั้น  

 ตถาคตรูวาจาที่จริง ที่แท และประกอบดวยประโยชน แตวาจานั้นไมเปน ที่รัก ไมเปน

ที่ชอบใจของคนอ่ืน ในขอนั้น ตถาคตรูกาลที่จะกลาววาจานั้น  

 ตถาคตรูวาจาที่ไมจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน แตวาจานั้นเปนที่รัก เปนที่

ชอบใจของคนอ่ืน ตถาคตไมกลาววาจานั้น  

                                                 
 ๔๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕. 



 ๕๗ 

 ตถาคตรูวาจาที่จริง ที่แท ไมประกอบดวยประโยชน แตวาจานั้นเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ

ของคนอ่ืน ตถาคตไมกลาววาจานั้น  

 อนึ่ง ตถาคตรูวาจาท่ีจริง ที่แท ที่ประกอบดวยประโยชน และวาจาน้ัน เปนที่รัก เปนที่

ชอบใจของคนอ่ืน ในขอนั้น ตถาคตรูกาลที่จะกลาววาจานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะตถาคตมี

ความเอ็นดูในหมูสัตวทั้งหลาย”๔๖ 

 รวมความไดวาสัมมาวาจาคือการพูดจาที่ควรจะพูด กลาวคือการกลาวธรรม พูดธรรม 

สอนธรรม ซึ่งจัดไดวาเปนสัมมาวาจาชั้นสูงซึ่งจะทําใหไดบรรลุนิพพานได สัมมาวาจาจึงจัดเปน

องคมรรคที่นําไปสูความดับทุกข ดังมีพระพุทธพจนที่ตรัสไวสําหรับเปนเคร่ืองวินิจฉัยในช้ันนี้

ดังนี้คือ๔๗ 

 (๑) เปนผูละเวนขาดจากการพูดเท็จ คือ อยูในสภา อยูในบริษัท อยูทามกลาง หมู

ญาติ อยูทามกลางหมูทหาร หรืออยูทามกลางราชสํานัก ถูกเขาอาง เปนพยานซักถามวา “ทานรูส่ิง

ใดจงกลาวส่ิงนั้น” บุคคลนั้นไมรูก็กลาววา “ไมรู” หรือรูก็กลาววา “รู” ไมเห็นก็กลาววา “ไมเห็น” 

หรือเห็นก็กลาววา “เห็น” ไมกลาวเท็จทั้งที่รูเพราะตนเปนเหตุบาง เพราะบุคคลอ่ืนเปนเหตุบาง 

เพราะเหตุคือเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง 

 (๒) เปนผูละเวนขาดจากการพูดสอเสียด คือ ฟงความฝายนี้แลวไมไปบอกฝายโนน

เพื่อทําลายฝายนี้ หรือฟงความฝายโนนแลวไมมาบอกฝายนี้เพื่อทําลายฝายโนน สมานคนที่

แตกแยกกัน สงเสริมคนที่ปรองดองกัน ชื่นชมยินดีเพลิดเพลินตอผูที่สามัคคีกัน พูดแตถอยคําที่

สรางสรรคความสามัคคี 

 (๓) เปนผูละเวนขาดจากการพูดคําหยาบ คือ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ ไพเราะ นารัก 

จับใจ เปนคําของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ 

 (๔) เปนผูละเวนขาดจากการพูดเพอเจอ คือ พูดถูกเวลา พูดคําจริง พูดอิงประโยชน 

พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดคําที่มีหลักฐาน มีที่อางอิง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน 

 ๑.๒)  เจตนาการแสดงสัมมาวาจา 

 สัมมาวาจา เจตนานาจะเปนการเอาสติกําหนดอยูที่อารมณเดียวของการปฏิบัติฌาน

หรือสมาธิคือคํากําหนด กําหนด (บริกรรม) ตามอาการคือ “ไดยิน” (พระพุทธดํารัสที่ตรัสพระ            

ธัมมจักร) และบริกรรมตรงตามอาการคือ สัมมาวาจา วาจาถูกตอง 

                                                 
 ๔๖ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๘. 

 ๔๗ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๓. 



 ๕๘ 

 จากขอความนี้ เมื่อพิจารณาลําดับเหตุการณแลว จะเกิดเหตุการณสองเหตุการณ               

ที่มีความสัมพันธกัน คือ พระพุทธองคตรัสถึง ส่ิงที่เกิดข้ึนเปนธรรมดา ยอมดับไปเปนธรรมดา เมื่อ

ตรัสจบทานโกณฑัญญะก็บรรลุธรรม เมื่อพระพุทธองคเทศนามาจนถึงเร่ืองอริยสัจ ๔ ทานโกณ

ฑัญญะ ไดปรับจิตปลอยวางจากอายตนะภายในกับภายนอกจนเห็นการหมุนข้ึนมาแลวแตจิตยัง

ไมปลอยวางจากการหมุนกําลังดํารงจิตใหอยูกับการหมุนอยู พระพุทธองคทานยอมรูในวาระจิต

ของทานโกณฑัญญะวาในขณะนี้ทานโกณฑัญญะไดเห็นการหมุนระหวางอายตนะภายในกับ

ภายนอกแลว แตยังไมปลอยวางจิตจากการหมุนเหตุที่พระองคตองตรัสตออีกวาส่ิงใดส่ิงหนึ่งมี

ความเกิดข้ึนเปนธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเปนธรรมดาในที่นี้ก็คือคํากําหนด กําหนด 

(บริกรรม)  ก็เพื่อใหทานโกณฑัญญะปลอยวางจิตจากการหมุนใหจิตกับการหมุนแยกออกจากกัน  

 คําวา “ส่ิง” ในคําตรัสของพระพุทธองคนั้นก็คือการหมุนนั่นเอง ดังนั้นความหมายของ

คําตรัสนี้จึงสามารถอธิบายไดวา เมื่อปลอยวางจากความยึดติดสองสวนไดแลว ก็จะเห็นการหมุน 

การหมุนนั้น เปนส่ิงที่เกิดข้ึนเปนปกติธรรมดาในชีวิตของคนเรา ที่เมื่อเกิดการกระทบผัสสะข้ึน ก็จะ

สงแรงจากการกระทบจากอายตนะภายนอก เขาไปหาอายตนะภายใน แลววนออกมารับผัสสะ

ภายนอกอีก หมุนวน เชนนี้เร่ือยไป เปนส่ิงที่ไมเที่ยง เกิดข้ึนแลวก็ดับไป เปนรอบ ๆ เปนธรรมดา

ของโลกอยูอยางนี้ ยึดถือเอาแทจริงไมได จึงควรปลอยวาง การหมุนเสีย เมื่อทานโกณฑัญญะได

ฟงและเขาใจดังนี้แลวทานก็ปฏิบัติตามปลอยวางจิตออกจากการการหมุนจิตก็ไรที่ยึดเกาะเปน

อิสระเขาถึงสภาพเดิมของจิตมีดวงตาเห็นธรรมทันที   

 ๒.๑) สัมมากัมมันตะ (Right  Action)  ตามคําจํากัดความในพระสูตรทั่ว ๆ ไป ดังนี้ 

  “สัมมากัมมันตะ เปนอยางไร คือ เรากลาวสัมมากัมมันตะวามี ๒ ไดแก 

  ๑.  สัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคืออุปธิ 

  ๒.  สัมมากัมมันตะอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค 

  สัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคืออุปธิ เปนอยางไร 

  คือ เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการฆาสัตว เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการ ลักทรัพย 

เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม นี้เปนสัมมากัมมันตะ ที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหง

บุญ ใหผลคืออุปธิ 

  สัมมากัมมันตะอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค เปน

อยางไร  



 ๕๙ 

  คือ การงด การเวน การเวนขาด เจตนาเปนเหตุงดเวนจากกายทุจริต ๓ ของภิกษุ

ผูมีจิตไกลจากขาศึก มีจิตหาอาสวะมิได เพียบพรอมดวยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู นี้เปน

สัมมากัมมันตะอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค ภิกษุนั้นยอมพยายาม

เพื่อละมิจฉากัมมันตะ ยังสัมมากัมมันตะใหถึงพรอม ความพยายามของเธอนั้นเปนสัมมาวายามะ 

ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉากัมมันตะ มีสติเขาถึงสัมมากัมมันตะอยู สติของเธอนั้นเปนสัมมาสติ              

ธรรม ๓ นี้ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ ยอมหอมลอมคลอยตาม

สัมมากัมมันตะของภิกษุนั้นไป ดวยประการฉะนี้”๔๘ 

 ๒.๒) สาระที่แทของสัมมากัมมันตะ 

  ๑) เจตนางดเวนจากการฆาสัตว ไดแกการไมทําลายชีวิต กลาวคือความประพฤติ

หรือการดําเนินชีวิตที่ไมเขาไปเบียดเบียนผูอ่ืนทางดานชีวิตคําวา สัตว ในที่นี้หมายถึงสัตวดิรัจฉาน

และมนุษย 

  องคประกอบของปาณาติบาต ๕ ประการ 
  ๑.  สัตวมีชีวิต  

  ๒. รูวาสัตวมีชีวิต 

  ๓. คิดจะฆา 

  ๔. มีความพยายาม 

  ๕. สัตวนั้นตายดวยความพยายามนั้น 

  โทษของปาณาติบาต 
  ๑. ความใหญหรือความเล็กของสัตวที่ถูกฆา 

  ๒. ความมีคุณมากหรือนอย 

  ๓. เจตนาในการฆารุนแรงมากเพียงใด 

  ๔.   ความพยายามในการฆารุนแรงเพียงใด 

  ๒)  เจตนางดเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดให ไดแกการไมเอา

สิ่งของทึ่เจาของเขาไมไดใหหรือการไมลักขโมย กลาวคือความประพฤติหรือการดําเนินชีวิตที่ไม

เขาไปเบียดเบียนผูอ่ืนทางดานทรัพยสินเงินทอง 

 

                                                 
 ๔๘ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๙/๑๗๙. 



 ๖๐ 

  องคประกอบของอทินนาทาน ๕ ประการ 
  ๑. ของผูอ่ืนหวงแหน 

  ๒. รูวาเขาหวงแหน 

  ๓. จิตคิดจะลัก 

  ๔. มีความพยายาม 

  ๕. ลักของไดมาดวยความพยายามนั้น 

  โทษของอทินนาทาน 
  ๑. ของเล็กหรือใหญ,มีคามากหรือมีคานอย 

  ๒. เจาของเปนบุคคลมีคุณมากหรือมีคุณนอย 

  ๓. ความพยายามในการขโมยมีมากนอยเพียงใด 

  ๓)  เจตนางดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ไดแกการไมประพฤติผิดในกาม

ทั้งหลาย กลาวคือความประพฤติหรือการดําเนินชีวิตที่ไมเขาไปเบียดเบียนผูอ่ืนทางดานคูครอง 

บุคคลที่หวงแหนหรือไมนอกใจคูครองของตน 

  องคประกอบของกาเมสุมิจฉาจาร 
  ๑. อคมนียฐาน กลาวคือสตรีหรือบุรุษที่ใครๆ ไมพึงลวงละเมิดในทางกาม 

  ๒. จิตคิดจะเสพเมถุนธรรม 

  ๓. มีความพยายามในการเสพ 

  ๔. การเสพคือยังองคชาต (อวัยวะสืบพันธ) ใหลวงเขาไป 

  โทษของกาเมสุมิจฉาจาร 

  กาเมสุมิจฉาจารมีโทษมากหรือนอยข้ึนอยูกับอคมนียฐานคือบุคคลที่ถูกลวงเกนิมี

คุณมากหรือนอย อนึ่ง มีโทษมากเพราะความพยายามแรงกลา กิเลสแรง มีโทษนอยเพราะกิเลส

นอย ความพยายามนอย 

  โทษที่กลาวนั้น คือทั้งสวนที่เปนบาปกรรมทั้งสวนที่เกาะอยูกับจิตของผูกระทํา

และสวนอันจะนําผูประพฤติเชนนั้นไปสูอบายภูมิในภพหนานอกจากโทษดังกลาวแลวยงัมโีทษทาง

สังคมอีกคือผูประพฤติลวงเนืองๆ ซึ่งกาเมสุมิจฉาจารยอมถูกบัณฑิตติเตียน ถูกสังคมของผูดี

รังเกียจ ไมอยากคบหาสมาคมดวย  

 

 



 ๖๑ 

 ๒.๓)  เจตนาการแสดงสัมมากัมมันตะ 

 สัมมากัมมันตะ หมายถึง การมีสติกําหนดอยูทีอารมณซึ่งเปนอาการของการปฏิบัติ

ฌานหรือสมาธิในที่นี้ไดแกในขณะกําหนดไมเกร็ง ไมเพง ไมบังคับเปนกลางอยูคือสัมมากัมมันตะ 

การงานถูกตอง กลาวคือไมไปเสพจนติดอยากในผล (ความวาง) อันเกิดข้ึนจากอํานาจขององค

ฌานหรือสมาธิ เพราะฉะนั้น การติดเพลินหรือติดใจอยากในความสุขความสบาย อันเกิดข้ึนจาก

อํานาจขององคฌานหรือสมาธิ ความสุขนี้จึงหมายถึงสุขที่เปนวิปสสนูปกิเลส๔๙ และยังครอบคลุม

ถึงอาการเหลานี้ดวยคือ ติดปติ หมายถึงติดเพลินหรือติดใจอยากในความอ่ิมเอิบหรือซาบซาน ติด

อุเบกขาหมายถึงติดเพลินหรือติดในความสงบหรือติดเอกัคคตารมณ หมายถึงจิตแชนิ่งคือจิตจด

จอหรือจดจองแชนิ่งอยูภายใน ติดนิมิตคือติดเพลินยึดถือในนิมิตทั้งหลาย ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปน

อาการของการไปเสพจนติดใจอยากในผลอันเกิดแตฌานหรือสมาธิ จึงเกิดการกระทําทั้งโดยมีสติ

รูตัวรวมทั้งโดยไมรูตัวโดยการเล่ือนไหลไปแมในวิถีจิตต่ืน (ในชีวิตประจําวัน) อยูเสมอ ๆ คือการ

พยายามใหอาการขององคฌานสมาธิดังกลาวคงอยู คงเปน ลวนเกิดข้ึนเพราะอวิชชาจึงเปนไป

อยางผิด ๆ และปญหาใหญยิ่งคือผูที่เปนจะไมรูตัวและเม่ือรูตัวก็แกไขไมไดเสียแลว อาการเหลานี้

ตองการโยนิโสมนสิการ กลาวคือใชปญญาพิจารณาโดยละเอียดอยางแยบคายหรือยอนระลึกอดีต

จึงจะทราบได ทั้งหมดนี้เรียกรวม ๆ กันวาติดสุขบาง ติดฌานบาง  

 เมื่อมาพิจารณาถึงตอนนี้เดิมทีทานอัญญาโกณฑัญญะทานมีทุนเดิมอยูแลวเกี่ยวกับ

การฝกทําจิตใจใหสงบนิ่งเขาไปอยูในอารมณของฌานที่ลึกที่สุด โดยที่ฟาผาก็ไมไดยินเสียง ไมมี

ความรูสึกตัว แตเมื่อทานออกจากฌานแลวก็เห็นวากิเลสมันก็ยังเกิดข้ึนเหมือนกับคนปกติอยู ทาน

จึงเขาใจวาการจะแสวงหาความพนทุกขจาก เกิด แก เจ็บ ตาย โดยเขาไปอยูในอารมณของฌาน

คงไมประสบความสําเร็จ ทานจึงหาวิธีใหมทําส่ิงตรงกันขามกับวิธีการแรกคือใหจิตมาติดกับความ 

รูสึกภายนอกใหเวทนามันมีมาก ๆ โดยการทรมานรางกายตัวเองดวยวิธีการตาง ๆ นา ๆ เพื่อใหจิต

มาติดกับความรูสึกภายนอกใหมาก ๆ ทานก็ฝกฝนไปจนแทบจะส้ินชีวิตก็ยังไมประสบความสําเร็จ 

ฉะนั้น เมื่อมาถึงตอนนี้เราคงมองเห็นการฝกสมาธิหรือฌานโดยเอาจิตแชนิ่งคือจิตจดจอหรือจด

                                                 
 ๔๙ วิปสสนูปกิเลส คือสภาพนาช่ืนชมแตที่แทเปนโทษเคร่ืองเศราหมองแหงวิปสสนาซ่ึงเกิดแกผูได

วิปสสนาออน ๆ ทําใหเขาใจผิดวาตนบรรลุมรรคผลแลว จึงไมดําเนินกาวหนาตอไปในวิปสสนาญาณ มี ๑๐ คือ 

๑. โอภาส แสงสวาง  ๒. ปติ ความอิ่มใจ  ๓. ญาณ ความรู  ๔. ปสสัทธิ ความสงบกายและจิต  ๕. สุข ความ

สบายกายสบายจิต  ๖. อธิโมกข ความนอมใจเชื่อ  ๗. ปคคาหะ ความเพียรที่พอดี  ๘. อุปฎฐาน สติชัด            

๙. อุเบกขา ความวางจิตเปนกลาง  ๑๐. นิกันติ ความพอใจ. 



 ๖๒ 

จองแชนิ่งอยูภายใน ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนอาการของการไปเสพจนติดใจอยากในผลอันเกดิแตฌาน

หรือสมาธิ จนเปนเหตุและผลที่ทําใหทานอัญญาโกณฑัญญะไมสามารถที่จะบรรลุมรรคผลอะไรไดเลย 

 ๒.๔) ความสะอาดทางกาย ๓ อยาง เปนอยางไร๕๐  
  (๑)  เปนผูละเวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความ

ละอาย มีความเอ็นดู มุงหวังประโยชนเกื้อกูลตอสรรพสัตวอยู 

  (๒)  เปนผูละเวนขาดจากการลักทรัพย คือ ไมถือเอาทรัพยอันเปนอุปกรณเคร่ือง

ปล้ืมใจของผูอ่ืนซ่ึงอยูในบานหรืออยูในปาที่เจาของไมไดให ดวยจิตเปนเหตุขโมย 

  (๓)  เปนผูละเวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม คือ ไมเปนผูประพฤติลวงใน

สตรีที่อยูในปกครองของมารดา ที่อยูในปกครองของบิดา ที่อยูใน ปกครองของพ่ีชายนองชาย ที่อยู

ในปกครองของพี่สาวนองสาว ที่อยูในปกครองของญาติ ที่ประพฤติธรรม มีสามี มีกฎหมาย

คุมครอง โดยที่สุดแมสตรีที่บุรุษสวมดวยพวงมาลัยหมายไว 

 ๓.๑) สัมมาอาชีวะ  (Right  Livelihood) ตามคําจํากัดความในพระสูตรทั่ว ๆ ไป ดังนี้ 

  “สัมมาอาชีวะ เปนอยางไร คือ เรากลาวสัมมาอาชีวะวามี ๒ ไดแก  

  ๑.  สัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคืออุปธิ 

  ๒.  สัมมาอาชีวะอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค 

  สัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคืออุปธิ เปนอยางไร  

  คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมละมิจฉาอาชีวะ เล้ียงชีพดวยสัมมาอาชีวะ นี้

เปนสัมมาอาชีวะ ที่ยังมีอาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลคืออุปธิ 

  สัมมาอาชีวะอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค เปน

อยางไร  

  คือ การงด การเวน การเวนขาด เจตนาเปนเหตุงดเวนจากมิจฉาอาชีวะ ของภิกษุ

ผูมีจิตไกลจากขาศึก มีจิตหาอาสวะมิได เพียบพรอมดวยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู นี้เปน

สัมมาอาชีวะอันเปนอริยะ ที่ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค ภิกษุนั้นยอมพยายาม

เพื่อละมิจฉาอาชีวะ ยังสัมมาอาชีวะใหถึงพรอม ความพยายามของภิกษุนั้นเปนสัมมาวายามะ 

ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะ มีสติเขาถึงสัมมาอาชีวะอยู สติของภิกษุนั้นเปนสัมมาสติ ธรรม ๓ นี้ 

                                                 
 ๕๐ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๒. 



 ๖๓ 

คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ ยอมหอมลอมคลอยตามสัมมาอาชีวะของ

ภิกษุนั้นไป ดวยประการฉะนี้”๕๑ 

 ๓.๒) สาระที่แทของสัมมาอาชีวะ 

 สัมมาอาชีวะ หมายถึง ความเล้ียงชีวิตในทางที่ชอบ ความประกอบอาชีพอันไมผิด

ศีลธรรม ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและบุคคลอ่ืน ความไมคดโกงหรือหลอกลวง ความไม

ประจบสอพลอ ความไมมีเลศนัยใชกลอุบายตาง ๆ ความไมบีบบังคับเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชน

ทางดานลาภ เปนตน สัมมาอาชีวะสําหรับคฤหัสถหรือชาวโลกทั่วไป คือการใชแรงงานในหนาที่

เปนเร่ืองของอาชีวะโดยตรง คือเปนไปเพื่อใหไดผลตอบแทนเปนปจจัยเคร่ืองยังชีพ ดวยความมี

ปจจัย ๔ พอแกความตองการของชีวิต และชีวิตของเขายังตองข้ึนอยูกับวัตถุมากกวา เมื่อความ

เปนอยูของเขายังเปนเหตุไมตองเบียดเบียนกันและกัน ก็ยังเปนที่ยอมรับ สัมมาชีพ ในทางธรรม

มิใชเพียงการใชแรงงานใหเกิดผลผลิตแลวไดรับปจจัยเคร่ืองเล้ียงชีพเปนผลตอบแทนมาโดยชอบ

ธรรมเทานั้น แตเปนความประพฤติหรือการดํารงตนอยางถูกตองเปนผูสมควรไดรับการบํารุงเล้ียง

ชีวิตดวย หรือสัมมาอาชีวะสําหรับบรรพชิต คือ ความไมแสวงหาปจจัยเครื่องเล้ียงชีพโดยวิธีที่เวน

จากการแสวงหาในทางที่ไมชอบ ทุกอยาง เชน การรับจางทํางาน เปนตน นี้เรียกวาสัมมาอาชีวะที่

ยังมี อาสวะ อันเปนสวนแหงบุญ ใหผลเปนอุปธิ ดังพระพุทธพจนตรัสวา...สัมมาอาชีวะ คือ อริย

สาวกในพระธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแลว สําเร็จการเล้ียงชีพดวยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกวา

สัมมาอาชีวะ๕๒ 

  อนึ่ง สัมมาอาชีวะนั้น หมายเอาอาชีพสุจริตโดยอาชีพอะไรก็ไดที่สุจริต จัดเปน

สัมมาอาชีวะทั้งหมด ดังพระพุทธพจนวา “ภิกษุทั้งหลาย สัมมาอาชีวะคืออะไร สาวกของพระอริย

ในศาสนานี้ เวนมิจฉาอาชีวะแลวเล้ียงชีวิตดวยสัมมาอาชีวะนี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ” 

 ๓.๓)  การคาขายที่เปนมิจฉาอาชีวะ 

 มิจฉาอาชีวะ อันไดแก การเล้ียงชีพไมชอบ คือการโกงหรือหลอกลวง เวนการประจบ

สอพลอ การบีบบังคับขูเข็ญ และการตอลาภดวยลาภ รวมถึงอาชีพอีก ๕ ประเภท ดังมีพระพุทธ

พจนไดตรัสไวในวณิชชาสูตรวา “ภิกษุทั้งหลาย อุบาสก๕๓ ไมควรทําการคาขาย ๕ ประการนี้ 

การคาขาย ๕ ประการ อะไรบาง คือ  

                                                 
 ๕๑ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔๐/๑๘๐. 

 ๕๒ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๘/๑๑. 

 ๕๓ อุบาสก ในที่นี้ไดแกการหมายรวมเอาผูที่นับถือพระพุทธศาสนา 



 ๖๔ 

  (๑)  การคาขายศัสตราวุธ๕๔ 

  (๒)  การคาขายสัตว๕๕ 

  (๓)  การคาขายเนื้อ๕๖ 

  (๔)  การคาขายของมึนเมา๕๗ 

  (๕)  การคาขายยาพิษ๕๘ ”๕๙ 

 ๓.๔)  เจตนาการแสดงสัมมาอาชีวะ 

 สัมมาอาชีวะ นาจะเปนการมีสติกําหนดอยูที่อารมณฌานหรือสมาธิเปนอินทรียสังวร

สีล (สํารวมอินทรีย ๖ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไมใหยินดียินรายในเวลาเห็นรูป ฟงเสียง ดมกล่ิน       

ล้ิมรส ถุกตองโผฏฐัพพะ รูธรรมารมณดวยใจ ระวังไมใหกิเลสครอบงําใจเวลารับรูอารมณทาง

อินทรียทั้ง ๖) และเปนเหตุใหเกิดสมาธิ  สติจับความรูสึกไดยิน  ต้ังแตเร่ิมรูสึกจนอาการไดยิน

หายไป เปนสัมมาอาชีวะ กลาวคือการดํารงอยูอยางถูกตอง  

 อยางไรก็ตาม เจตนาการแสดงสัมมาอาชีวะนี้เปนการเชื่อมโยงไปถึงความบริสุทธิ์แหง

ศีลดวย  ดังจะกลาวคือปาริสุทธิศีล ๔ อันไดแก ศีลเปนเคร่ืองทําใหบริสุทธิ์ ศีลเปนเหตุใหบริสุทธิ์ 

หรือความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเปนศีล มี ๔ อยางคือ  

 (๑) อินทรียสังวรศีล หมายถึงการสํารวมในอินทรีย ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  

ไมใหยินดียินราย เมื่อไดเห็นรูป ฟงเสียง ดมกล่ิน ล้ิมรส ถูกตองโผฏฐัพพะและรูอารมณทางใจ คํา

วา อินทรียตัวนี้แปลวาความเปนใหญ เชน ตาเปนใหญในการเห็นรูป หูเปนใหญในการฟงเสียง 

จมูกเปนใหญในการดมกล่ิน ล้ินเปนใหญในการรับรส กายเปนใหญในการสัมผัส ใจเปนใหญใน

การรับรูอารมณ จักเอาตามาดมกลิ่น หูมาดูรูป ล้ิน มารูอารมณ กายมาฟงเสียง ใจมารับสัมผัสนี้

                                                 
 ๕๔ การคาขายศัสตราวุธ หมายถึงการใหสรางอาวุธแลวขายอาวุธนั้น ที่หามคาขายก็เพราะการคา

ขายอาวุธเปนเหตุใหทําความผิดกอโทษแกผูอื่นได 

 ๕๕ การคาขายสัตว ในที่นี้หมายถึงการคาขายมนุษย ที่หามคาขาย ก็เพราะการคาขายมนุษยทําให

มนุษยหมดอิสรภาพ 

 ๕๖ การคาขายเนื้อ หมายถึงการเล้ียงสัตวมีสุกรเปนตนไวขายหรือการขายเน้ือสัตว ที่หามคาขายก็

เพราะการคาขายเนื้อเปนเหตุใหตองฆาสัตว 

 ๕๗ การคาขายของมึนเมา หมายถึงการใหปรุงของมึนเมาชนิดใดชนิดหนึ่งแลวขาย ที่หามคาขาย  

ก็เพราะการคาขายของมึนเมาเปนเหตุใหมีการด่ืมแลวเกิดความประมาท 

 ๕๘ การคาขายยาพิษ  หมายถึงการใหทํายาพิษแลวคาขายยาพิษนั้น 

 ๕๙ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๙๕. 



 ๖๕ 

ไมได การสํารวมระวังอินทรียก็คือ การสํารวมระวังตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เห็นได ฟงเสียงได ดม

กล่ินได รับรสได สัมผัสได รูอารมณได แตใหมีสติพิจารณาจนรูเห็นตามความเปนจริงของส่ิงนั้น ๆ 

จะไดไมปรุงแตงจนกลายเปนเวทนา คือชอบใจ ไมชอบใจ พอใจ ไมพอใจ สุข ทุกข ไมสุข ไมทุกข

เหมือนด่ังพระพุทธพจนที่วา มารยอมรังควานผูที่เห็นวาอารมณเปนของเที่ยงและสวยงาม ความ

ไมสํารวมระวังอินทรียทั้ง ๖ เปนเหตุใหตองเปนทาสของอารมณ เหมือนด่ังพายุที่พัดตนไมอันไมมี

รากยึด ไมมีแรง ตองโอนเอนและโคนลงในที่สุด ผูไมสํารวมระวัง ตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูกดมกล่ิน 

ล้ินรับรส กายถูกตองสัมผัส ใจรูอารมณ ยอมเปนอันตรายตอพรหมจรรยในศาสนานี้ เปนหนทาง

แหงอบายและทุคติ   

 (๒)  ปาฏิโมกขสังวรศีล หมายถึงการสํารวมในปาฏิโมกข คือเวนขอหาม ทําตามขอที่

พระพุทธองคทรงอนุญาตพระปาติโมกข เปนเคร่ืองปรับเปล่ียนนิสัยแกไขพฤติกรรมใหแกผูเขามา

อยูอาศัยในพระธรรมวินัยใหมีความสามารถที่จะเปนที่พึ่งของตัวเองไดและทําตัวเองใหเปนที่พึ่งแก

ผูอ่ืน ทั้งยังปฏิบัติตนใหเรียบรอยเปนระเบียบ เหมือนด่ังดอกไมนานาพันธุ ที่ถูกจัดสรรอยาง

สวยงามอยูในแจกันฉะนั้น     

 (๓)  อาชีวปาริสุทธิศีล หมายถึงศีลที่เกี่ยวกับอาชีวะ เล้ียงชีพบริสุทธิ์ผองใส ไมทํา

อาชีพของตนใหเศราหมอง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีชีวิตอยูดวยกอนขาวหยดน้ําของคฤหัสถ ตอง

ประพฤติตนใหดํารงรักษาพรหมจรรยซื่อสัตยตอพระธรรมวินัยมีชีวิตเปนอยูอยางเรียบงาย 

ประหยัด  ยินดีในส่ิงที่พึงมีพึงได ออนนอมถอมตน ไมทําตนใหระคนไปกับกามคุณทั้ง ๕ เพื่อรักษา

ไวซึ่งอุดมการณของพระศาสดาและศรัทธาอันบริสุทธิ์แกชาวบาน ภิกษุเมื่อปฏิบัติตนดังนี้ ยอมได

ชื่อวาเปนผูเล้ียงชีวิตในทางที่ชอบ      

 (๔) ปจจัยสันนิ สิตศีล  หมายถึงการพิจารณากอนจึงบริโภคปจจัย  ๔  คือจีวร 

บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัช ไมบริโภคใชสอยดวยตัณหา เรียกวาปจจัยสันนิสิตศีล ฉะนั้นกอน

จะบริโภคปจจัย ๔ ตองพิจารณาเสียกอน คือ พิจารณาวา เราบริโภคขาว น้ํา เคร่ืองนุงหม ที่อยู

อาศัย ยารักษาโรค เพื่อยังอัตภาพใหดํารงอยูได ไมเปนโทษตอรางกาย ไมบริโภคดวยความ

เพลิดเพลินสนุกสนาน ไมบริโภคดวยความทะยานอยาก ไมบริโภคดวยความมักมากและอยากจะ

สะสมและที่ใหระลึกอยูเสมอในขณะที่บริโภควา เราบริโภคปจจัย ๔ เพื่อลดความหิวกระหาย 

หนาว รอน และปองกันอันตรายจากธรรมชาติและสัตวนอยใหญ เราบริโภคเพื่อบรรเทาจากโรค

ทั้งหลาย ส่ิงของบริโภคเชนนี้ ใชวาจะมีมาแตเกากอน เราตองมาขวนขวายจัดหามาดวยกําลังกาย

ของตนและคนอ่ืนทั้งนั้น และก็แสวงหามาบริโภคโดยไมรูจักจบส้ิน จัดวาเปนภาระอยางยิ่ง ภาระ

เชนนี้หาไดมีเพียงแตวันนี้หรือพรุงนี้ไม แตจะมีอยูตลอดชีวิต  เราทานทั้งหลายแทนที่จะหาวิธี



 ๖๖ 

บรรเทาภาระใหเบาบาง กลับพากันเพิ่มภาระดวยความคิดผิด เขาใจผิดวา เราตองออกไปแสวงหา

ปจจัย ๔ ทุกวัน ทําใหเปนภาระเหน็ดเหนื่อย ด้ินรน ขวนขวาย แสวงหาเอามาสะสมไวมากๆ จะได

ไมตองออกไปแสวงหามาใหมอีก ทุกคนคิดดังนี้ ดวยเขาใจวาจะเปนการลดภาระ แตที่จริงแลว

ไมใช กลับกลายเปนการสรางภาระที่จะตองประคับประคองดูแลรักษา เปนภาระที่เกิดข้ึนมีข้ึนอยู

ตลอดเวลา แถมของที่หามาสะสมไวตองสูญหายทําลายเสียไปโดยมิทันใชหรือใชไมทัน แทนที่ถา

เราปลอยใหมันอยูกับที่เดิมของมัน หรืออยูกับธรรมชาติสถานที่เกิด มันอาจจะอยูไดนาน แตเรา

กลับไปนํามันมาเก็บสะสมเอาไวเสียเอง แลวก็ใชมิทัน อายุขัยของมันก็ส้ินลง ส่ิงของมันก็หมดไป

จากที่เกิด แลวทีนี้อะไรจะเกิดข้ึน ส่ิงที่เกิดข้ึนแกเราก็คือ เราตองเสียเวลาไปกับการนําเอาของ

เหลานั้นมาสะสม สะสมแลวสูญหายใชไมทัน เราก็ตองเสียใจ ดีไมดียังตองเสียสุขภาพ เสียกําลัง

ทรัพยเพิ่มข้ึน บางคร้ังขนาดเสียชีวิตเอาดวยซํ้า เมื่อความสูญเสียบังเกิดข้ึนแกเราแลว แทนที่จะ

วิเคราะหหาเหตุ เราทานทั้งหลายกลับไมทําการวิเคราะห แตดันไปแสวงหาส่ิงของเหลานั้นมา

สะสมใหมอีก ทําอยูเชนนี้ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ไมรูจักจบส้ินจนวันตาย   เหตุที่เปนเชนนี้เพราะไมได

พิจารณาในหลักของปจจัยปจจเวกขณะปจจัยบางอยาง ของบางชนิด เก็บเอาไวไดชั่วคร้ังชั่วครูก็

อยาเก็บเอาไวมาก เพราะถาเหลือแลวจะเสียหาย บางชนิดเก็บรักษาเอาไวไดนาน ก็เก็บรักษาไว

แตพอประมาณ ตองรูจักคิดเผ่ือแผแกผูอ่ืนเขาบาง ทรัพยากรที่มีอยูจักไดไมสูญหายหมดไปโดยเร็ว 

ปจจัยลาภบางชนิดไมสมควรเก็บสะสมเอาไวเลย เพราะมีอายุชั่วแคขณะเวลาหนึ่ง ๆ เทานั้น 

ส่ิงของบางอยางถาทุกทานรูจักที่จักทะนุถนอม ปลอยใหมันอยูในที่ของมัน โดยมิตองไปแตะตอง

มัน มันอาจจะมีอายุยืนยาวใหเราไดใชสอยมันไดนานแสนนานก็ได ถาเราใชมันไมทัน ก็ปลอยไว

ตรงนั้น ผูอ่ืนเขาผานมาเห็นเขา จักไดเก็บเอาไปใช หรือเก็บเอาไปแจกจายแกคนอ่ืนบาง เชนนี้จึง

จักถือวาเปนผูมีปจจัยปจจเวกขณะ 

  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๖๐ ไดใหคําจํากัดความขององคมรรคข้ันศีลไวดังนี้ คือ 

 ๑)   ศีลในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของพุทธธรรมยอมไมใชเทวโองการที่กําหนดให                

ศาสนิกประพฤติปฏิบัติอยางนั้นบางอยางนี้บาง สุดแตเทวประสงค ดวยอาศัยศรัทธาลอย ๆ แบบ

ภักดี ซึ่งไมจําเปนตองทราบเหตุผลเช่ือมโยงตอเนื่องกัน แตศีล เปนส่ิงที่กําหนดข้ึนตามหลักเหตุผล

ของกฎธรรมชาติ ซึ่งผูปฏิบัติตามจะตองมองเห็นความสัมพันธเช่ือมโยงกันเปนระบบ แมจะยังไมมี

ปญญารูแจมแจงชัดเจน มีเพียงศรัทธา ศรัทธาน้ันก็จะตองเปนอาการวตีศรัทธา ซึ่งอยางนอย

จะตองมีพื้นความเขาใจในเหตุผลเบ้ืองตน พอเปนฐานสําหรับเกิดปญญารูแจมชัดตอไป 

                                                 
 ๖๐ พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพคร้ังที่ ๗, หนา ๗๖๒-๗๖๔. 



 ๖๗ 

 ๒)  ในกระบวนการปฏิบัติธรรมหรือการฝกอบรมตนน้ัน เมื่อมองในแงลําดับส่ิงที่

จะตองทําใหประณีตยิ่งข้ึนไปตามข้ัน ก็จะเร่ิมดวย ละเวนหรือกําจัดความชั่วกอน แลวจึงเสริมสราง

ความดีใหบริบูรณ จนถึงความบริสุทธิ์หลุดพนในที่สุด เหมือนจะปลูกพืชตองชําระที่ดิน กําจัดส่ิง

เปนโทษกอน แลวจึงหวานพืชและบํารุงรักษาไปจนไดผลที่หมาย ในระบบแหงพุทธธรรมนั้น เมื่อ

มองในแงที่วานี้ ศีลเปนขอปฏิบัติข้ันเร่ิมแรกที่สุด มุงไปที่ความประพฤติพื้นฐาน จึงเนนที่การละ

เวนความช่ัวตางๆ ซึ่งเปนจุดเร่ิมตน พูดย้ําใหเห็นส่ิงที่ตองการกําจัดอยางชัดเจนเสียกอน แลวจึง

ขยายขอบเขตยกระดับความประพฤติใหสูงข้ึนไปในดานความดี ดวยอาศัยการปฏิบัติในข้ันสมาธิ

และปญญาเขามาชวยมากข้ึน ๆ โดยลําดับ อยางไรก็ดี ที่วานี้เปนการพูดตามหลักทั่วไป แตในทาง

ปฏิบัติ บางทีกลับเร่ิมโดยเนนฝายดีกอน เชน วางทานกอนศีล หรือควบคูผสมผสานกันไป ซึ่งเปน

เร่ืองของเทคนิค หรือกลวิธีดวย 

 ๓)  ในระบบการฝกอบรมของไตรสิกขา ศีลยังมิใชขอปฏิบัติใหถึงจุดหมายสูงสุดโดย

ตัวของมนัเอง แตเปนวิธีการเพื่อกาวหนาไปสูความเจริญข้ันตอไปคือ สมาธิ สมาธิจึงเปนจุดหมาย

จําเพาะของศีล โดยนัยนี้คุณคาในดานจิตใจของศีล จึงมีความสําคัญมาก คุณคาทางจิตใจในข้ัน

ศีล ก็คือ เจตนาที่จะงดเวน หรือการไมมีความดําริในการที่จะทําความชั่วใด ๆ อยูในใจ ซึ่งทําให

จิตใจบริสุทธิ์ปลอดโปรง ไมมีความคิดวุนวายขุนมัวหรือกังวลใด ๆ มารบกวน จิตใจจึงสงบ ทําให

เกิดสมาธิไดงาย เมื่อมีจิตใจสงบเปนสมาธิแลว ก็เกิดความคลองตัวในการที่จะใชปญญา คิดหา

เหตุผล และหาทางดําเนินการสรางสรรคความดีตาง ๆ ใหไดผลในข้ันตอไป 

 ๔)   พุทธธรรมถือวา จิตใจเปนส่ิงสําคัญยิ่ง ระบบจริยธรรมจึงตองประสานตอเนื่องกัน

โดยตลอด ทั้งดานจิตใจและความประพฤติทางกายวาจาภายนอกในการกระทําตาง ๆ นั้น จิตใจ

เปนจุดเร่ิมตน จึงกําหนดที่ตัวเจตนาในใจเปนหลัก เพื่อใหการกระทําความดีตาง ๆ เปนไปดวย

ความจริงใจอยางแนนอน มิใชแตเพียงไมหลอกลวงคนอ่ืนเทานั้น แตหมายถึงการไมหลอกลวง

ตนเองดวย เปนการกําจัดหนทางไมใหเกิดปญหาทางจิตในดานความขัดแยงของความประพฤติ 

 ๕)  องคมรรคข้ันศีลสอนวา ความรับผิดชอบข้ันพื้นฐานที่สุดของบุคคลแตละคน ก็คือ 

ความรับผิดชอบตอตนเอง ในการที่จะไมใหมีความคิดที่จะทําความช่ัวดวยการเบียดเบียนหรือลวง

ละเมิดตอผูอ่ืน อยูในจิตใจของตนเลย เมื่อมีความบริสุทธิ์นี้รองรับอยูเปนเบ้ืองตนแลว ความ

รับผิดชอบนั้น จึงขยายกวางออกไปถึงข้ันเปนการธํารงรักษาและเสริมสรางความเจริญกาวหนา 

แหงคุณธรรมของตน ดวยการขวนขวายทําความดี บําเพ็ญประโยชนสุขแกคนอ่ืนๆ พูดส้ัน ๆ วา มี

ความรับผิดชอบตอตนเอง ในการที่จะละเวนความชั่วและรับผิดชอบตอผูอ่ืน ในการที่จะทําความดี

แกเขา 



 ๖๘ 

 ๖)   การกําหนดความหมายของศีลในแงละเวนความช่ัว เปนการกําหนดขอปฏิบัติ

อยางกวางขวางที่สุด คือเพงเล็งไปที่ความชั่ว ย้ําถึงเจตจํานงที่ไมมีเช้ือแหงความช่ัวเหลืออยูเลย 

สวนในฝายความดี เปนเร่ืองที่จะพึงขยายออกไปไดอยางไมมีเขตจํากัด จึงไมระบุไว ตามความเปน

จริง ความดีเปนเร่ืองกวางขวางไมมีที่ส้ินสุด มีรายละเอียด แนวทาง และวิธีการ ยักเยื้องไปได

มากมายตามฐานะและโอกาสตาง ๆ สวนความช่ัวที่จะตองเวน เปนเร่ืองแนนอนตายตัว เชน ทั้ง

พระสงฆและคฤหัสถ ควรละเวนการพูดเท็จดวยกันทั้งสองฝาย แตโอกาสและวิธีการที่จะทําความ

ดีที่ตรงขามกับการพูดเท็จนั้นตางกัน การวางหลักกลาง จึงระบุแตฝายเวนชั่วไวเปนเกณฑ สวน

รายละเอียด และวิธีการกระทําในข้ันบําเพ็ญความดี เปนเร่ืองในข้ันประยุกตใหเหมาะสมกับฐานะ 

โอกาส และสภาพชีวิตของบุคคลตอไป  

 ๗)  การปฏิบัติตามองคมรรคทุกขอ ถือวาเปนส่ิงจําเปนสําหรับทุกคนในการที่จะ

เขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ดังนั้น องคมรรคแตละขอจะตองเปนหลักกลาง ๆ ที่ทุกคน

ปฏิบัติตามได ไมจํากัดดวยฐานะ กาลสมัย ทองถิ่น และสิ่งแวดลอมจําเพาะอยาง เชน การเวน

อทินนาทาน เปนส่ิงที่ทุกคนทําได แตการใหทานตองอาศัยปจจัยอ่ืนประกอบ เชน ตนมีส่ิงที่จะใหมี

ผูที่จะรับ และเขาควรไดรับ เปนตน ในกรณีที่ไมอยูในฐานะและโอกาส เปนตน ที่จะให เจตนาที่

ปราศจากอทินนาทาน ก็เปนส่ิงที่ทําใหจิตใจบริสุทธิ์ เปนพื้นฐานแกสมาธิไดแลว แตในกรณีทีอ่ยูใน

ฐานะและโอกาส เปนตน ที่จะให การไมใสใจหรือหวงแหน จึงจะเกิดเปนความเศราหมองขุนมัวแก

จิตใจ และการใหจึงจะเปนเคร่ืองสงเสริมคุณธรรมของตนใหมากยิ่งข้ึน โดยนัยนี้ความหมายหลัก 

จึงอยูในรูปเปนคําปฏิเสธ คือ การละเวนหรือปราศจากความช่ัว สวนความหมายที่ขยายออกไปใน

ฝายทําความดีจึงเปนเร่ืองของการประยุกตดังกลาวแลว 

 ๘)   ในทางปฏิบัติ เมื่อพิจารณาในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ผูปฏิบัติธรรมยอมกําลัง

บําเพ็ญคุณธรรมความดีอยางใดอยางหน่ึง หรือประเภทใดประเภทหนึ่งอยูเปนพิเศษ ในเวลา

เชนนั้นเขายอมจะตองพุงความคิดความสนใจจําเพาะเจาะจงลงในส่ิงที่ปฏิบัตินั้น ในกรณีเชนนี้ 

ความรับผิดชอบของเขาตอความประพฤติดานอ่ืน ๆ ยอมมีเพียงเปนสวนประกอบ คือเพียงไมให

เกิดความช่ัวอยางใดอยางหนึ่งหรือความเสียหายดานอ่ืนข้ึนมาเปนสําคัญประโยชนที่ตองการจาก

ศีล ในกรณีเชนนี้ จึงไดแกการชวยควบคุมรักษาความประพฤติในดานอ่ืน ๆ ของเขาไว ปองกัน

ไมใหเสียหลักพลาดลงไปในความชั่วอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหมีพื้นฐานที่มั่นคง สามารถบําเพ็ญ

ความดีที่เปนเร่ืองจําเพาะในขณะนั้น ๆ ไดโดยสมบูรณ 

 



 ๖๙ 

 ๓.๒.๓.  การฝกฝนจิตหรือสมาธิ  (สัมมาวายามะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ  = 
อธิจิตตสิกขา)   

 ทางดานจิตหรือสมาธิในมัชฌิมาปฏิปทา คือสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 

ไมใชสมาธิอยางเดียว เวลาเราพูดถึงพัฒนาจิตเรามักจะพูดถึงสมาธิ เราบําเพ็ญสมาธิ บําเพ็ญ

สมาธิเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาจิต ถาจะพูดใหครอบคลุมก็คือพัฒนาจิตใหมีคุณภาพ พฒันาจิต

ใหมีสมรรถภาพ พัฒนาจิตใหมีสุขภาพ ถาเราพูดวาพัฒนาจิตหมายถึงการฝกสมาธิอยางเดียวก็

แคบไปเพราะสัมมาสมาธิในมัชฌิมาปฏิปทานั้น จิตตสิกขา หมายถึง สัมมาสติ สัมมาวายามะ 

สัมมาสมาธิ 

 ในเบ้ืองตนอาศัยความรูความเขาใจพอเปนพื้นฐานเทานั้นแลวเร่ิมฝกอบรมจิตอยาง

เขมงวดในระหวางนั้นองคประกอบแตละอยาง ๆ จะคอยเกิดข้ึนและเสริมเติมเต็มใหแกกัน จิตเปน

สมาธิแนวแนใสสะอาดแลว พฤติกรรมหรือศีลก็จะเกิดข้ึนมาเองเมื่อศีลสมาธิพัฒนาข้ึนเร่ือย ๆ 

ปญญาความรูความเขาใจซึ่งเปนพื้นฐานเดิมอยูแลวจะคอย ๆ พัฒนาแกกลาชัดเจนข้ึนเกื้อหนุนให

องคประกอบทางดานศีลและสมาธิถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึนอาศัยศีลและจิตที่สมบูรณนั้นเอง ปญญา

ก็จะสามารถรูแจงเห็นจริงทําอาสวะใหหมดไปไดในที่สุด  มัชฌิมาปฏิปทานั้นความจริงแลวถาเรา

พิจารณากันสักนิดเราก็จะเห็นวาในมัชฌิมาปฏิปทานั้น พระพุทธองคไดถึงสภาวะจิตสมาธิไวถึง ๓ 

เร่ือง ๓ ระดับ  

 ระดับที่ ๑ เรียกวา สัมมาวายามะ (เพียรชอบ)  

 ระดับที่ ๒ เรียกวา สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  

 ระดับที่ ๓ เรียกวา สัมมาสมาธิ (ต้ังใจมั่นชอบ)  

 พูดใหชัดก็ตองบอกวา เพียรชอบก็เปนสมาธิ ระลึกชอบก็เปนสมาธิ ต้ังใจมั่นชอบก็

เปนสมาธิเพราะทั้ง ๓ ประการนี้  สงเคราะหเขาในหมวดสมาธิตามหลักไตรสิกขาดังที่ไดกลาว

มาแลว   

 ๑.๑) สัมมาวายามะ (Right  Effort) ตามคําจํากัดความในพระสูตรทั่วๆ ไปดังนี้ 

  “สัมมาวายามะ เปนอยางไร  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

  ๑.  สรางฉันทะ๖๑ พยายาม๖๒ ปรารภความเพียร๖๓ ประครองจิต๖๔ มุงมั่น๖๕ เพื่อ

ปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดข้ึนมิใหเกิดข้ึน  

                                                 
 ๖๑ สรางฉันทะ หมายถึงสรางความพอใจใครจะทํากุศล 

 ๖๒ พยายาม หมายถึงทําความเพียรบากบั่น 



 ๗๐ 

  ๒.  สรางฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประครองจิต มุงมั่น เพื่อปองกันบาป

อกุศลที่ยังไมเกิดข้ึนสรางฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประครองจิต มุงมั่น เพื่อละบาปอกศุล

ธรรมที่เกิดข้ึนแลว  

  ๓.  สรางฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประครองจิต มุงมั่น เพื่อทําไมบาป

กุศลธรรมที่ยังไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน  

  ๔.  สรางฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประครองจิต มุงมั่น เพื่อความดํารง

อยู ไมเลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย เจริญเต็มที่แหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว”๖๖  

  นอกจากนี้ยังมียังคําจํากัดความอีกแบบหนึ่งที่ปรากฏในคัมภีรพระอภิธรรม  ดังนี้ 

  สัมมาวายามะ คือ “การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน 

ความขวนขวาย ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความ

มุงมั่นอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความเอาใจใสธุระดวยดี 

เรียกวา วิริยะ วิริยินทรีย วิริยพละ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคมรรค นับเนื่องใน

มรรค”๖๗ 

 ๑.๒) สัมมาวายามะท่ีปรากฏในพระสูตร 

  ในมัคควิภังคสูตร (สูตรที่วาดวยการจําแนกมรรค) พระพุทธองคไดทรงนิทเทส

สัมมาวายามะ ไวดังนี้ 

  สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ ความเพียรนับวาเปนส่ิงจําเปนในการทํางานทุก

อยาง ยิ่งเปนการบําเพ็ญเพียรทางจิตแลวก็ยิ่งจําเปนมาก บุคคลจะลวงทุกไดก็เพราะความเพียร 

ความเพียรพยายามอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่นั่น ความเพียรทําใหงานที่ทําดวยกายหรือใจสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี ถาขาดความเพียรแลวก็มีแตถอยหลังประสบกับความลมเหลวในที่สุด เพราะฉะนั้น

จะตองมีความเพียร แตความเพียรนั้นจะตองเปนความเพียรที่ชอบ ตัวอยางความเพียรที่ชอบใน

ที่นี้ หมายถึงความเพียร ๔ อยาง คือ 

                                                                                                                                            
 ๖๓ ปรารภความเพียร หมายถึงบําเพ็ญเพียรทั้งทางกายและทางใจ 

 ๖๔ ประคองจิต หมายถึงยกจิตขึ้นพรอมกับความเพียรทางกายและจิต 

 ๖๕ มุงมั่น หมายถึงทําความเพียรเปนหลักใหญ 

 ๖๖ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๘/๑๒. 

 ๖๗ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๑๑/๓๓๔. 



 ๗๑ 

  (๑)   สังวรปธาน เพียรระวังมิใหความช่ัวที่เปนบาปอกุศล เชนความโลภ ความ

โกรธ ความหลง เกิดข้ึนในสันดานแหงตน หมายความวาเพียรปองกันอยาใหความชั่วรายใหม

เกิดข้ึนอีก 

  (๒)   ปหานปธาน เพียรพยายามละความช่ัวรายที่เปนบาปอกุศลซ่ึงมีอยูกอนแลว

ใหหมดสิ้นไปหรือพยายามกําจัดปดเปาความช่ัวหรือความรูสึกไมดีใหออกจากจิตใหได 

  (๓)   ภาวนาปธาน เพียรพยายามกอสรางความดีที่เปนบุญกุศลที่ยังไมเกิดข้ึน 

เชนการใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เปนตน ตัวอยางใหทานเสมอ ๆอยูแลวก็พยายามรักษาศีล

ใหบริสุทธิ์บริบูรณยิ่งข้ึน แลวก็พยายามเจริญสมาธิภาวนาในข้ันสูง ๆ ข้ึนไป 

  (๔)   อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาคุณความดีที่เปนบุญกุศลที่ไดทําแลวที่มีอยูแลว

ไมใหเส่ือมหรือลดนอยถอยลง พยายามรักษาเอาไวอยางมันคงเหมือนเกลือรักษาความเค็ม โดย

การทําความดีเชนนั้นเสมอ ๆ เปนอาจิณหรือเปนนิสัย 

 รวมความวา พยายามระวัง - กําจัดความชั่วและพยายามทํา - รักษาความดี ทรงหนุน

ใหเพียรระวังไมใหความช่ัวเกิดข้ึน เพียรระวังไมใหบาปอกุศลที่ยังไมเกิดอยาใหเกิดข้ึน เพียรละ

บาปอกุศลที่เกิดข้ึนแลวใหหมดไป เพียรบําเพ็ญกุศลที่ยังไมมีใหมีข้ึนเพียรรักษาเพิ่มพูนกุศลธรรมที่

เกิดข้ึนแลวใหงอกงามยิ่งข้ึน ดังพระพุทธพจนตรัสวา สัมมาวายามะคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สราง

ฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุงมั่น เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดมิให

เกิดข้ึน...เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว...เพื่อทํากุศลธรรมที่ยังไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน...                 

เพื่อความดํารงอยู ไมเลือนหาย ภิญโญภาพไพบูลยเจริญเต็มที่แหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว๖๘                
พระพุทธองคทรงสอนวา “บุคคลจะลวงพนทุกขไดเพราะความเพียร” คือการมีแตความรูนั้นยัง

ชวยอะไรไมไดมาก จะตองมีความเพียรที่จะปฏิบัติอยางตอเนื่อง มั่นคง และกลาหาญ จึงจะพน

จากทุกขไดจริง 

 ๑.๓) เจตนาการแสดงสัมมาวายามะ  

 สัมมาวายามะ หมายถึง การมีสติกําหนดอารมณในอารมณใดอารมณหนึ่งดวยจิตที่

จดจอ กลาวคือธรรมชาติของจิตมีกฎอันแนนอนตายตัวคือไมอาจคิดอะไรไดคราวละ ๒ อยาง           

เชน ใหมีความเพียรความพยายามชอบ ความเพียรชอบในที่นี้ ทานใหเพียรพยายามในการละส่ิงที่

ไมดีที่เรียกวาอกุศล ทานใหพยายามเพียร ใหพยายามเจริญส่ิงที่ดีในทางที่ดีอันเปนกุศล ใหมี

ความเพียรสํารวมระวังไมใหอกุศลเกิดข้ึนในใจของเรา ทานใหเพียรรักษาส่ิงที่เปนบุญเปนกุศลที่มี

                                                 
 ๖๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๗. 



 ๗๒ 

อยูในเรา ที่เราไดประพฤติ ปฏิบัติฝกหัดมารักษาไว อยาประมาทเลินเลอ ปลอยวางใหหมดไปนี้

เปนความเพียรที่เรียกวา สัมมาวายามะ ฉะนั้น ผูวิจัยขอขยายความเพิ่มเติมดังนี้ 

  (๑) เพียรระวังไมใหบาปอกุศลที่ยังไมเกิดอยาใหเกิดข้ึน ในที่นี้ตามหลักทาน

กลาววาสังวรปธานคือเพียรความสํารวมระวังไมใหบาปอกุศลอันลามกบังเกิดข้ึนในจิตใจของเรา 

ในเมื่อเวลาตาเห็นรูปก็ดี ถาหากรูปนั้นเปนส่ิงที่ชอบใจ ความละโมบเพงเล็งรักใครก็ยอมเกิดข้ึน ถา

เราไมมีสติ อกุศลลามกคือความอยาก ก็ยอมเกิดข้ึนในจิตใจเพราะอาศัยตานั้น  เราตองเปนผูมีสติ

อยูเสมอ อยาใหความอยากในส่ิงที่เราชอบใจ พอใจเกิดข้ึนในจิตใจของเราได ความสํารวมระวังจิต

เวลาตาเห็นรูปแลว อกุศลอันลามกคือความโทมนัสที่เราไดเห็นรูปที่เราไมประสงคเห็นรูปที่เราไม

ชอบหรือรูปที่เราชอบนั้นมีสวนเสียไปหรือหายหรือสับเปล่ียนไปเปนอยางอ่ืนเกิดความเสียใจ

นอยใจทุกขใจ 

 เพราะฉะนั้น  เราควรสํารวมระวัง เมื่อเวลาเห็นรูป อยาใหเกิดอภิชฌาคือความเพงเล็ง

อยากได เมื่อส่ิงเหลานั้นไมไดสมประสงคหรือไดส่ิงที่เราไมชอบไมพอใจแตเกิดความเสียใจ เกิด

ความทุกขใจข้ึนมา ทํากอกวนจิตใจไมใหสงบไมเปนสมาธิได เพราะส่ิงเหลานั้นมากอกวน 

เพราะฉะนั้น ความสํารวมจึงเปนส่ิงที่จําเปน เรียกวาสํารวมตาในความสังวรทั้งหลาย เมื่อเห็นรูป

แลวก็ใหมีความสํารวม เมื่อไมสํารวมแลวกิเลสทั้งหลายมันเขามาโดยความไมสํารวมนั้น ๆ มาทํา

จิตใจใหมัวหมองได 

 ทานใหสํารวมหู เมื่อไดยินเสียง ถาเสียงที่ดีที่ชอบใจก็เกิดความอยากข้ึนมา เกิด

อภิชฌาข้ึนมาคือความเพงเล็งอยากได ด้ินรน อยากฟง อยากใหมีในตน อยากใหเปนไปในตน ซึ่ง

เปนเหตุใหเกิดความหลง เขาใจผิดวาเสียงนี้จะนําความสุขความเจริญมาสูตัวเอง แทจริงเสียง

เหลานั้นทําใหเกิดความมัวเมาลุมหลงตางหาก ถาเสียงเหลานั้นหายไปหรือไดประสบเสียงที่ไม

พอใจเกิดข้ึนที่ไมเสนาะหู หูไมตองการฟง ก็เกิดความโทมนัส เกิดความเสียใจ เดือดเนื้อรอนใจ 

เพราะเราไมไดสํารวม เมื่อไมไดสํารวมแลวความดีใจเสียใจ ยอมเกิดข้ึนเด๋ียวนั้น 

 เพราะฉะนั้น ทานจึงสอนใหสํารวมระวังเสียง อยาใหกิเลสเหลานั้นเกิดข้ึน เสียง

เกิดข้ึนคร้ังใด เราก็สํารวมวาเสียงนั้น สักแตวาเกิดข้ึนแลว ถาเราไมหลงสติไปยึดมั่นถือมั่น ถา

สําคัญเสียงนั้นวาดี เสียงนั้นไมดีแลวจิตใจของเราก็จะยินดียินราย ครอบงําจิตใจของเราได เราก็ไม

สามารถเห็นธรรมอันเปนมัชฌิมาปฏิปทาของจริงเปนของสะอาดบริสุทธิ์จะเปนเครื่องปกปดธรรม

ไมใหเรารูเราเห็นเพราะเราไมสํารวมในเสียงนั้น 



 ๗๓ 

 การสํารวมในกล่ินคือไดกล่ินตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในทางจมูก ถาไมสํารวมแลวกล่ิน

เหลานั้นก็เปนเหตุใหยินดียินรายกอกวนจิตใจ ครอบงําจิตใจของผูไมสํารวมไดเพราะฉะนั้น พระ

อริยะทานผูที่เสียงเหลานั้นครอบงําจิตใจของทานไมได เพราะทานมีสติมีความสํารวมเห็นตาม

ความเปนจริงวากล่ินนี้เกิดข้ึนแกจมูกของเราแลว แตมันผานไปช่ัวคราวแลวก็หายไปไมทําใหเรามี

ประโยชนมั่นคงถาวรท่ีทําใหเราไดรับความสุขไดรับประโยชนเลย เพราะฉะนั้นทานจึงสอนให

สํารวมในกล่ิน เมื่อไมสํารวมก็กอกวนจิตใจดังกลาวแลว 

 ทานใหสํารวมในล้ิน เมื่อไดรสที่ชอบก็ดี ไดรสที่ไมชอบก็ดี ถาหากเราหลงติดในรสท่ี

ชอบ เมื่อรสเหลานั้นเสียไปเราก็จะเกิดความโทมนัสคือความเดือดเนื้อรอนใจในรสเหลานั้น เกิด

ความมัวหมองใจ เกิดความทุกขใจ เปนเหตุใหสรางกรรมทุจริต กรรมไมดีตาง ๆ เปนเหตุใหมีเวรมี

ภัยใหไดรับทุกขภัยในวัฏฏสงสาร เมื่อเราตองการอบรมจิตใจในดานภาวนา เพื่อใหจิตใจสะอาด

สงบเชนนี้แลวเราก็ควรระลึกถึงความสํารวมในล้ินเหมือนกันอยาเห็นแตรสแกปากแกทอง 

 เมื่อเราไมรูจักสํารวม ไมรูจักประมาณแลวส่ิงเหลานั้นแทนที่จะเปนคุณเปนประโยชน 

กลับเปนโทษใหเราเปนทุกขใหเรากังวลไมไดเห็นธรรมอันละเอียด อันลึกซึ้ง อันบริสุทธิ์ เราก็ไดแต

ความมัวหมองความประมาท เพราะความไมสํารวมน้ันเปนเหตุ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงสอน

ใหเราสํารวมในรส อยาใหหลงใหลติดในรสตาง ๆ เมื่อหลงติดแลว ความยินดียินรายซ่ึงเปนอกุศล

อันลามกก็เกิดข้ึนในที่นั้นสามารถต้ังอยูในรสเหลานั้นแลวครอบงําจิตใจของบุคคลผูไมสํารวม 

 ทานใหสํารวมในกาย เมื่อไดสัมผัสถูกตองโผฏฐัพพะตาง ๆ ที่รูสึกในกาย จะเปนเย็น

มากไปก็ดี รอนมากไปก็ดีหรือจะเปนของพอดีนิ่มนวลนาปรารถนา ส่ิงที่นาปรารถนานาพอใจก็จะ

เปนเหตุอกุศลอันลามก เราเรียกวา อภิชฌาก็เกิดข้ึนในใจคือความชอบความเพ็งเล็ง ความอยาก

ได ความปรารถนา การถูกตองการสัมผัส การจับตองตาง ๆ ที่นาปรารถนาที่นาพอใจจะครอบงํา

จิตใจของบุคคลนั้น ถาสัมผัสที่เราชอบ เราพอใจ เราหลงใหล เปล่ียนแปลงไปเราก็จะเกิดโทมนัส 

เกิดความทุกขใจเสียใจ อกุศลอันลามกก็ครอบงําจิตใจของเราไดอีก เราก็ไมเห็นธรรมของพระ

อริยะจิตใจไมเปนสมาธิส่ิงเหลานั้นมากอกวนจิตใจไมใหสงบ 

 เพราะฉะน้ันเราควรสังวรในอินทรียสังวรที่เรียกวา กายินทรีย คือทางกายในการ

ถูกตองโผฎฐัพพะเย็นรอนออนแข็ง สัมผัสที่ชอบหรือไมชอบ เราก็พิจารณาใหเห็นคุณหรือโทษเห็น

ประโยชนตามความเปนจริงแลว เราอยายึดมั่นถือมั่นในส่ิงเหลานั้นทานใหสํารวมใจ ถาไมสํารวม

อภิชฌาโทมนัสก็ยอมเกิดข้ึน ความพยาบาทก็ยอมเกิดข้ึนในจิตใจของผูไมสํารวมแลวอกุศลอัน

ลามกที่ต้ังอยูในจิตใจของเราไดนั้นเพราะเราไมสํารวมในอินทรียทั้ง ๖ ดังกลาวแลว 
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  (๒)  เพียรละบาปอกุศลที่เกิดข้ึนแลวใหหมดไป  คือเพียรพยายามละอกุศลที่

เกิดข้ึนแลวมีอยูแลวในจิตใจของเราอยาใหมันอยูตอไปอีก พยายามกําจัดออกพยายามแกไข 

พยายามดัดแปลงไมใหมีอกุศลธรรมอันลามก เชนวากามวิตกเคยตรึงตรึกในกาม เกิดข้ึนแลวใน

จิตใจเราก็พยายามเพียรละกามวิตกที่ตรึกยินดีพอใจในรูป ในเสียง ในกล่ิน ในรส ในโผฏฐัพพะที่

เราชอบเราก็พยายามชําระอยาใหจิตใจตรึกในกามวิตกอันนั้น เราพยายามละเสียอยาใหมันเกิด

ข้ึนมาอีก พยายามบรรเทาใหหมดไปเบาบางไปตลอด พยายามละเวนอยาใหมันมีตอไปเพราะ

กามวิตกถามันเกิดข้ึนในจิตใจแลวไมไดทําใหจิตสงบไมไดทําใหจิตไดรูธรรมเห็นธรรม ไมไดทําให

จิตพนจากทุกขหรือใหดับทุกข ลวนแตเปนเหตุเปนปจจัยอาศัยใหทุกขเกิดใหอกุศลเกิดมากอกวน

จิตทําจิตใหเศราหมองฝายเดียว 

 เพราะฉะน้ัน ทานจึงสอนใหเพียรละอกุศลวิตกเรียกวากามวิตก พยาบาทในการ

เบียดเบียน ในการอาฆาตจองเวรจองลางจองผลาญผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืนใหไดรับความทุกข ให

พยายามละวิหิงสาวิตก วิหิงสาวิตกตรึกในทางเบียดเบียนทรมานท้ังตนและผูอ่ืน เราพยายามที่

เพียรปลดปลอยตนใหพนจากอกุศลอันลามกมาครอบงํา ย่ํายีในกามวิตกก็ดี ในพยาบาทวิตกก็ดี

หรือในการเบียดเบียนก็ดี เราก็พยายามออกจากความตรึกตรองอยางนั้นมาตรึกตรองในทางธรรม

ในทางที่ออกจากกาม การตรึกตรองออกจากกามเห็นโทษของกาม เห็นโทษของพยาบาท เห็นโทษ

ของการเบียดเบียนแลวก็พยายามเลิกละไมคิดอยางนั้น ไมตรึกตรองอยางนั้น มาระลึกแตในทาง

กุศลมีการภาวนา มีการรักษาศีลเจริญศีลใหบริบูรณเจริญภาวนาเจริญปญญาใหมีในตน เพื่อ

กําจัดส่ิงที่เปนอกุศลดังกลาวแลวเรียกวาปหานปธานคือพยายามเพียรละ 

  (๓) เพียรบําเพ็ญกุศลที่ยังไมมีใหมีข้ึน  คือเพียรเจริญคือเมื่อเราละส่ิงหนึ่งที่เปน

อกุศล เราตองเจริญอีกส่ิงหนึ่งที่เปนกุศลเพื่อไมใหจิตวางถาจิตเรามันวางไมเอากุศลมาแทนแลว

เด๋ียวอกุศลนั้นจะกลับมาอยูที่จิตวางนั้นอีก เพราะจิตนั้นจะอยูวาง ๆ เฉย ๆ จากอารมณไมได เมื่อ

เปนเชนนี้เราตองการใหอกุศลที่มีอยูในจิตพยายามขับไลใหมันออกไปแลว เราก็พยายามภาวนา

เรียกภาวนาปธานคือวาเจริญทางกุศลใหมีข้ึนในจิตใจส่ิงที่เปนกุศลนั้น เราพยายามเจริญไดทําให

มีไดข้ึนได เชน เราเจริญพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติหรือสีลานุสสติ จาคานุสสติ นี้เปนฝกฝายใหเกิด

กุศลในทางกามาวจรกุศล ถาเราเจริญอยูอยางนี้ถึงแมจิตไมสงบก็ตาม ระลึกถึงแลวเราก็ทําบุญให

ทานรักษาศีลภาวนา ทําอยูอยางนี้ก็เปนกามาวจรกุศล 

 ถาหากเราภาวนาเจริญละเอียดไปกวานั้นอีก พอจิตสงบก็เปนรูปาวจรกุศล เมื่อเห็น

โทษวา กามาวจรกุศลเปนกุศลเล็กนอย ไมมั่นคง ไมถาวรเพราะกามาวจรกุศลนี้ ความสุขอาศัยรูป

นี้ อาศัยเสียง อาศัยกล่ิน อาศัยรส  รูป เสียง กล่ิน รส เหลานั้นลวนแตเปนของไมเที่ยง เปนของไม



 ๗๕ 

ยั่งยืน เมื่อส่ิงเหลานั้นเปลี่ยนแปลงแลวความสุขก็เปล่ียนแปลงไปดวย เมื่อเราเห็นความสุขที่ได

จากรูปก็ดี เสียงก็ดี กล่ินก็ดี รสก็ดี ที่กุศลประชุมตกแตงใหเปนคนสมบูรณบริบูรณมั่นคง ไมอด ไม

จน ทุกอยางสมบูรณไปดวยการบํารุงบําเรอในทางกาม ส่ิงเหลานั้นลวนแตเปนของไมเที่ยง ไม

ยั่งยืนเห็นโทษเปนภัยแลวเราพยายามอออกจากกามาวจรกุศลอยางตํ่าแลว 

 เราเจริญภาวนาใหเขาถึงรูปาวจรกุศล พยายามอบรมจิตของเราใหมีสมาธิไป

ตามลําดับใหไดรับความวิเวกอบรมจิตใจของเราใหจิตต้ังมั่นกวาปกติ เมื่อจิตของเรามีศรัทธา มี

ความเพียรดวยความพยายาม มีสติรอบคอบต้ังมั่นสามารถละอกุศลธรรมที่เรียกวาเคร่ืองขัดขวาง

ในการทําสมาธิเรียกวานิวรณธรรมหรือนิวรณธรรมคือกามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจ

จะ วิจิกิจฉา ซึ่งเหลานี้ทําใหอารมณหยาบไมแนวแน ไมต้ังมั่น เราละอารมณหยาบก็เทากับเราละ

กากของสมาธินั่นเสียแลวเราพยายามเจริญอารมณที่ละเอียดใหมีวิตก วิจารณ ปติ เอกัคคตา เมื่อ

เราเจริญรูปาวจรกุศล จิตใจของเราม่ันคงแนวแนแลว เราก็ไดออกจากกามกุศล กามาวจรกุศล ได

เขาไปถึงรูปาวจรกุศล 

 ถาเราพิจารณาวารูปาวจรกุศลเหลานี้ ก็ยังหยาบอยูสูอรูปาวจรกุศลไมไดเปนความสุข

ที่ละเอียดประณีตกวานี้ เราก็พยายามละรูปาวจรที่เปนกุศลนั้นเสีย พยายามเจริญจิตใหละเอียด

ทําลายรูปนั้นใหหมดใหเหลือแตวิญญาณันจายตนะใหมีแตทางวิญญาณอยางเดียว อา

กิญจัญญายตนะใหเหลือแตตัวองคฌานที่เหลืออยูนิดหนึ่งนอยหนึ่งก็ไมมีในรูปนั้น ๆ 

 เพราะฉะน้ัน  เมื่อจิตเขาถึงรูปาวจร อรูปาวจรแลว ถาหากเราเห็นวาส่ิงเหลานี้ยังไม

พนสังขารเพราะวารูปาวจรกุศลก็ดี อรูปาวจรกุศลก็ดี ส่ิงเหลานี้ลวนเกิดข้ึนเพราะอาศัยสังขารมี

ปจจัยปรุงแตงคือบุญญาภิสังขารคือมันอาศัยทางปรุงแตง ยังไมพนจากทุกขภัยในวัฎฎสงสาร เรา

ก็พยายามเจริญละส่ิงเหลานั้นเสีย มาเจริญโลกุตตรกุศลมาเจริญศีล สมาธิ ปญญา ใหมีกําลัง

บริบูรณอันเปนมัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง เมื่อขยายออกไปแลวคืออริยมรรคมีองค ๘ ที่เรา

ทั้งหลายพอจะเขาใจแลว 

 เมื่อเราเจริญใหมีความเพียรภาวนาอยูเสมอ ไมลดละอบรมจิตใหมีสัมมาทิฏฐิ สัมมา

สังกัปปะ สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวาจา สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิอยาง

สมบูรณแลว จิตก็สามมารถมีกําลังมีปญญาเกิดข้ึนสามารถขับไลซึ่งอกุศลธรรมอันใฝตํ่า ทําจิตให

มัวหมองออกไดสามารถมีญาณใหขอปฏิบัติชี้หนทางรูจัก นี้ทุกข นี้เหตุใหทุกขเกิด นี้ปฏิทาใหถึง

ความดับทุกข นี้เปนความดับทุกข เราจะรูตามความเปนจริงแลวกุศลที่เปนอริยมรรคหรือเรียกวา

เปนโลกุตตระยอมเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลนั้น 



 ๗๖ 

  (๔) เพียรรักษาเพิ่มพูนกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลวใหงอกงามยิ่งข้ึน คือความเพียร

รักษากุศล รักษาความดีที่เราไดเพียรพยายามสรางข้ึนมาในตัวของเราแลวตองพยายามรักษา ถา

ไมรักษามันก็เส่ือม เราก็ต้ังตัวไมไดเหมือนกันภาวนาใหมอยูเร่ือยไป เพราะฉะนั้นการรักษาจึงเปน

ส่ิงสําคัญมาก เราเคยประพฤติปฏิบัติในทางความดี ในชั้นใด ภูมิใด เรารักษาช้ันนั้น ภูมินั้นอยาให

มันเส่ือม เพื่อจะไดเจริญกาวหนาตอไปอีก เรียกวาเพียรรักษา ก็ไมใชอ่ืนไกลคือรักษาคณุงามความ

ดี เราเคยประพฤติปฏิบัติประกอบดวยองคมรรคคือศีล คือพยายามรักษาศีลอยาใหขาด อยาให

ดาง อยาใหพรอย ใหบริบูรณสมบูรณตลอดไป เราเคยอบรมสมาธิจิตใจของเราเคยสงบ เคย

ละเอียด มีอุบายแยบคาย สามารถกําจัดขับไลอกุศลอันลามก ไมใหกอกวนจิตใจไดรับความสงบ

ผองใสอยางไร เราก็เพียรพยายามทํา รักษาไวอยาใหมันเส่ือม เราเคยมีปญญาสามารถสอดสอง

มองเห็นอริยสัจจธรรมทั้ง ๔ อยางถูกตองแลว เราก็พยายามฝกฝนจิตใจใหมีความเห็นอยูอยางนั้น 

อยูเสมออยูเนื่อง ๆ อยูตลอดเวลา อกุศลอันลามกก็เกิดข้ึนไมไดนี้เปนปฏิปทาการปฏิบัติบริขารของ

สมาธิที่เราอบรมสมาธิ เมื่อเราไมมีบริขารอยางนี้จิตก็มีอุปสรรคขัดของไมสะดวกในการทําสมาธิ

ใหยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

 สัมมาวายามะก็เปนความเพียรประเภทหน่ึงใน ความเพียร ๔ เขาเรียกมหาปธาน ๔ 

เพียรสังวรระวังความช่ัวที่ยังไมเกิดไมใหเกิด ซึ่งทําไดในชีวิตประจําวัน เราทํางานอยู เราปฏิบัติงาน

ในชีวิตประจําวัน เราก็พยายามทุกนาทีทุกขณะจิตวา อยาใหความชั่วมาครอบงําจิตใจเราให โลภ 

โกรธ หลง อยาใหผิดพลาด หรือทําความผิด ความผิดที่ยังไมเกิดอยาใหมันเกิด เรียกวา สังวร

ปธานเปนความเพียรในมัชฌิมาปฏิปทา สมมติวาเผลอทําความผิดไปเปนของธรรมดาปุถุชนก็ผิด

ไปบาง ก็ต้ังความเพียรใหมอีกวา สังวร ระวัง สังวรละ พยายามละ ไมใชสังวรแคพยายามละ

ความผิดที่ทําไวแลว และจะไมทําอีกตอไป  

 สัมมาวายามะในมัชฌิมาปฏิปทา กลาวคือความเพียรทั้ง ๔ นี้จะชวยกันแผดเผา

บาปกรรมความช่ัวใหกรอบเกรียมไหมมอดหมดส้ินสาบสูญไป เมื่อตนเหตุดับไป ทุกขกายทุกขใจก็

ดับไปตามกัน ความเพียรชอบ เปนเหตุใหพนทุกข ใหไดประสพสุขกายสุขใจ นับวาเปนความสวัสดี

ที่สําคัญ ใหไดเสวยผลในปจจุบันและเบ้ืองหนาเปนพิเศษ เพราะฉะนั้นความเพียรจึงเปนเหตุแหง

ความสวัสดีคือเปนเหตุแหงความเจริญสุขสวัสดีทางจิตใจ  

 

 

 

 



 ๗๗ 

 ๒.๑)  สัมมาสติ (Right Mindfulness) ตามคําจํากัดความในพระสูตรทั่ว ๆ ไป ดังนี้ 

  “สัมมาสติ  เปนอยางไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้  

  ๑.  พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได  

  ๒.  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัด

อภิชฌาและโทมนัสในโลกได  

  ๓.  พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกได  

  ๔.  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได”๖๙  

  นอกจากนี้ยังมียังคําจํากัดความอีกแบบหนึ่งที่ปรากฏในคัมภีรพระอภิธรรม๗๐ วา

ดังนี้ 

  “สัมมาสติ  เปนไฉน ? สติคือการคอยระลึกถึงอยูเนื่อง ๆ การหวนระลึก (ก็ดี) สติ

คือภาวะท่ีระลึกได ภาวะที่ทรงจําได ภาวะที่ไมเลือนหาย ภาวะที่ไมลืม (ก็ดี) สติคือสติที่เปน

อินทรีย สติที่เปนพละ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค ที่เปนองคมรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกวา 

สัมมาสติ”  

  ในภาคอุทเทสแหงมหาสติปฏฐานสูตร   พระพุทธองคทรงยกหัวการบรรยายข้ึน

เปนอุทเทสวา “ภิกษุทั้งหลาย ทาง๗๑ นี้เปนทางเดียว๗๒ เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพื่อลวงโส

                                                 
 ๖๙ ดูรายละเอียดใน สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๘/๑๒-๑๓. 

 ๗๐ พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หนา ๘๐๔. 

 ๗๑ ทาง หมายถึงทางดําเนินไปสูพระนิพพานหรือทางที่ผูตองการพระนิพพานควรดําเนินไป                    

(ที.ม.อ. ๓๗๑/๓๖๑) 

 ๗๒ ทางเดียว หมายถึง (๑) เปนทางท่ีบุคคลผูละการเก่ียวของกับหมูคณะ ไปประพฤติธรรมอยูแตผู

เดียว (๒) เปนทางสายเดียวท่ีพระพุทธเจาทรงทําใหเกิดขึ้นเปนทางของบุคคลผูเดียวคือ พระผูมีพระภาคเพราะ

ทรงทําใหเกิดขึ้น (๓) เปนทางปฏิบัติในศาสนาเดียวคือพระพุทธศาสนา (๔) เปนทางดําเนินไปสูจุดหมายเดียว

คือพระนิพพาน, ที.ม.อ. (ไทย) ๓๗๓/๓๕๙. 



 ๗๘ 

กะและปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม๗๓ เพื่อทําใหแจงนิพพาน ทางนี้คือสติ

ปฏฐาน๗๔ ๔ ประการ  

  สติปฏฐานสูตร คือ การต้ังสติสัมปชัญญะ เพียรพิจารณากาย เวทนา จิต และ

ธรรม เพื่อกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกใหได โดยแยกพิจารณาเปน ๔ ประการคือ ๑) การ

พิจารณาเห็นกายในกาย  ๒) การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย  ๓) การพิจารณาเห็นจิต

ในจิต     ๔) การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย 

 ๒.๒) สัมมาสติในมหาสติปฏฐานสูตร  ในที่นี้ผูวิจัยจึงขอยกขอความในมหาสติปฏ

ฐานสูตรมาแสดงไวดังนี้ 

   (๑)  การพิจารณาเห็นกายในกายแบงออกเปน ๖ หมวด คือ 

 - พิจารณาลมหายใจเขา ลมหายใจออก ใหเห็นการไหลเขา ไหลออก 

ติดตอกันเปนลํา ยาว ส้ัน สลับกันไป  ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสูปาก็ดี ไปสู

โคนไมก็ดี ไปสูเรือนวาง๗๕ ก็ดี นั่งคูบัลลังก๗๖ ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา๗๗ มีสติหายใจเขา 

มีสติหายใจออก  

  เมื่อหายใจเขายาว  ก็รูชัดวา “เราหายใจเขายาว” 

  เมื่อหายใจออกยาว  ก็รูชัดวา “เราหายใจออกยาว” 

  เมื่อหายใจเขาส้ัน  ก็รูชัดวา “เราหายใจเขาส้ัน” 

  เมื่อหายใจออกส้ัน  ก็รูชัดวา “เราหายใจออกส้ัน” 

  สําเหนียกวา   “เรากําหนดรูกองลมทั้งปวง หายใจเขา” 

  สําเหนียกวา   “เรากําหนดรูกองลมทั้งปวง หายใจออก” 

  สําเหนียกวา   “เราระงับกายสังขาร หายใจเขา” 

  สําเหนียกวา   “เราระงับกายสังขาร หายใจออก”…”๗๘ 

                                                 
 ๗๓ ญายธรรม หมายถึงอริยมรรค, ที.ม.อ. ๒๑๔/๑๙๗. 

 ๗๔ สติปฏฐาน แปลวา ธรรมเปนที่ต้ังแหงสติหรือการปฏิบัติมีสติเปนประธาน, ที.ม.อ.๓๗๗/๓๖๘. 

 ๗๕ เรือนวาง หมายถึงที่ที่สงัด คือ เสนาสนะ ๗ อยาง เวนปาและโคนไม ไดแก ๑. ภูเขา ๒. ซอกเขา 

๓. ถํ้า ๔. ปาชา ๕. ปาชัฎ ๖. ที่แจง ๗. ลอมฟาง 

 ๗๖ นั่งคูบัลลังก หมายถึงนั่งขัดสมาธิ 

 ๗๗ ดํารงสติไวเฉพาะหนา หมายถึงต้ังสติมุงตรงตอกัมมัฎฐาน 

 ๗๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒. 



 ๗๙ 

 -  พิจารณาอิริยาบถคือ พิจารณาการเดิน ยืน นั่ง นอน ใหรูความเปนไป

ของอิริยาบถนั้น ๆ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง 

  ภิกษุเมื่อเดิน   ก็รูชัดวา “เราเดิน” 

  เมื่อยืน    ก็รูชัดวา “เรายืน” 

  เมื่อนั่ง    ก็รูชัดวา “เรานั่ง” 

  หรือเมื่อนอน  ก็รูชัดวา “เรานอน” 

 ภิกษุนั้น เมื่อดํารงกายอยูโดยอาการใด ๆ ก็รูชัดกายที่ดํารงอยูโดยอาการนั้น ๆ  

 ดวยวิธีนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายใน๗๙ อยู พิจารณาเห็นกายในกาย

ภายนอก๘๐ อยู หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุ

เกิดในกายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในกายอยู หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดทั้ง

ธรรมเปนเหตุดับในกายอยู”๘๑ 

 - พิจารณาสัมปชัญญะคือ พิจารณาความรูสึกตัวในการเคล่ือนไหวทาง

กาย เชน การกาวไป การถอยกลับ การคูแขนเขา การเหยียดแขนออก โดยกําหนดใหรูทันทุก

อากัปกิริยานั้นๆ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง  

  ภิกษุทําความรูสึกตัวในการกาวไป การถอยกลับ  

  ทําความรูสึกตัวในการแลดู การเหลียวดู  

  ทําความรูสึกตัวในการคูเขา การเหยียดออก  

  ทําความรูสึกตัวในการครองสังฆาฏิ บาตร และจีวร  

  ทําความรูสึกตัวในการฉัน การดื่ม การเค้ียว การลิ้ม  

  ทําความรูสึกตัวในการถายอุจจาระและปสสาวะ  

  ทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง  

 ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายใน๘๒ อยู พิจารณาเห็นกายในกาย

ภายนอก๘๓ อยู หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุ

                                                 
 ๗๙ กายภายใน ในที่นี้หมายถึงอิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ในกายของตน 

 ๘๐ กายภายนอก ในที่นี้หมายถึงอิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ในกายของผูอื่น 

 ๘๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๕/๓๐๔. 

 ๘๒ กายภายใน ในที่นี้หมายถึงสัมปชัญญะ ๔ ในกายของตนคือ ๑.สาตกสัมปชัญญะ (รูชัดวามี

ประโยชน) ๒.สัปปายสัมปชัญญะ (รูชัดวาเปนสัปปายะ) ๓.โคจรสัมปชัญญะ (รูชัดวาเปนโคจร) ๔.อสัมโมห

สัมปชัญญะ (รูชัดวาไมหลง) ในกายของตน 



 ๘๐ 

เกิดในกายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในกายอยู หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดทั้ง

ธรรมเปนเหตุดับในกายอยู”๘๔ 

 -  พิจารณาส่ิงปฏิกูลคือ พิจารณาอาการ ๓๒ ในกายของตนมีผม ขน เล็บ 

ฟน หนัง เปนตน ใหเห็นวาเปนของนาเกลียด ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย อีกประการ

หนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ ต้ังแต ฝาเทาข้ึนไปเบ้ืองบน ต้ังแตปลายผมลงมาเบ้ืองลาง มีหนังหุม

อยูโดยรอบ เต็มไปดวยส่ิงที่ไมสะอาดชนิดตาง ๆ วา  

   “ในกายนี้ มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง  เนื้อ เอ็น กระดูก  

  เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด มาม ปอด ลําไสใหญ  

  ลําไสเล็ก อาหารใหม อาหารเกา  ดี เสลด หนอง เลือด  

  เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร” 

 ภิกษุทั้งหลาย ถุงมีปาก ๒ ขาง เต็มไปดวยธัญพืชชนิดตาง ๆ คือ ขาวสาลี ขาวเปลือก 

ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เมล็ดงา ขาวสาร คนตาดีเปดถุงยาวนั้นออก พิจารณาเห็นวา “นี้เปนขาวสาลี นี้

เปนขาวเปลือก นี้เปนถั่วเขียว นี้เปนถั่วเหลือง นี้เปนเมล็ดงา นี้เปนขาวสาร” แมฉันใด ภิกษกุฉั็นนัน้

เหมือนกัน พิจารณาเห็นกายนี้ต้ังแตฝาเทาข้ึนไปเบ้ืองบน ต้ังแตปลายผมลงมาเบื้องลาง มีหนังหุม

อยูโดยรอบ เต็มไปดวยส่ิงที่ไมสะอาดชนิดตาง ๆ วา  

   “ในกายนี้ มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง  เนื้อ เอ็น กระดูก  

  เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด มาม ปอด ลําไสใหญ  

  ลําไสเล็ก อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ 

  มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร” 

 ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายใน๘๕ อยู พิจารณาเห็นกายในกาย

ภายนอก๘๖ อยู หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุ

เกิดในกายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในกายอยู หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดทั้ง

ธรรมเปนเหตุดับในกายอยู”๘๗ 

                                                                                                                                            
 ๘๓ กายภายนอก ในที่นี้หมายถึงสัมปชัญญะ ๔ ในกายของผูอื่น 

 ๘๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๖/๓๐๕. 

 ๘๕ กายภายใน ในที่นี้หมายถึงอาการ ๓๒ มีผมเปนตนในกายของตน 

 ๘๖ กายภายนอก ในที่นี้หมายถึงอาการ ๓๒ มีผมเปนตนในกายของผูอื่น 

 ๘๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๗/๓๐๖-๓๐๗. 



 ๘๑ 

 -  พิจารณาธาตุคือ พิจารณาดิน น้ํา ไฟ ลม ในกายของตน ใหเห็นโดย

ความเปนธาตุ เหมือนคนฆาโคหรือลูกมือของคนฆาโคนั่งแบงอวัยวะของโคที่ฆาแลวออกเปน

สวนๆ อยางชํานาญ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็น

กายนี้ตามที่ต้ังอยู ตามที่ดํารงอยูโดยความเปนธาตุวา “ในกายนี้ มีธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม

อยู”  

 ภิกษุทั้งหลาย คนฆาโคหรือลูกมือของคนฆาโคผูมีความชํานาญ คร้ันฆาโคแลว แบง

อวัยวะออกเปนสวน ๆ นั่งอยูที่หนทางใหญส่ีแพรง แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น เหมือนกัน พิจารณาเห็น

กายนี้ตามที่ต้ังอยู ตามที่ดํารงอยู โดยความเปนธาตุวา “ในกายนี้ มีธาตุดิน ธาตุน้าํ ธาตุไฟ ธาตุลม

อยู” 

 ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก

อยู หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในกาย

อยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในกายอยู หรือพิจารณาเห็น ทั้งธรรมเปนเหตุเกิดทั้งธรรมเปน

เหตุดับในกายอยู”๘๘ 

 -  พิจารณาซากศพ ซึ่งมีลักษณะตางๆ กัน ถึง ๙ ลักษณะ เชน ซากศพที่

ตายแลว ๑ วัน ถึง ๓ วัน แลวนํามาเปรียบเทียบกับกายของตนวา มีสภาพอยางเดียวกัน ดังพระ

พุทธพจนตรัสวา “ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไวในปาชาซึ่งตายแลว ๑ วัน ตายแลว ๒ วัน หรือตาย

แลว ๓ วัน เปนศพข้ึนอืด ศพเขียวคล้ํา ศพมีน้ําเหลืองเยิ้ม แมฉันใด ภิกษุนั้นนํากายนี้เขาไป

เปรียบเทียบใหเห็นวา “ถึงกายนี้ก็มีสภาพอยางนั้น มีลักษณะอยางนั้น ไมลวงพนความเปนอยาง

นั้นไปได” ฉันนั้น 

 ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก

อยู หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในกาย

อยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในกายอยู หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดทั้งธรรมเปนเหตุ

ดับในกายอยู 

 หรือวา ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยูเฉพาะหนาวา “กายมีอยู” ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ 

เจริญสติเทานั้น ไมอาศัย(ตัณหาและทิฏฐิ)อยู และไมยึดมั่นถือมั่น อะไร ๆ ในโลก…”๘๙ 

                                                 
 ๘๘ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๘/๓๐๗-๓๐๘. 

 ๘๙ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๙/๓๐๘-๓๐๙. 



 ๘๒ 

  (๒)  การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายคือ พิจารณาความรูสึกสุข ทุกข 

ไมใชสุขไมใชทุกข (อุเบกขา) ในตัวเอง แบงเปน ๘ ประการ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุ

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู อยางไร 

  คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

  -  เมื่อเสวยสุขเวทนา กรู็ชัดวา “เราเสวยสุขเวทนา” 

  -  เมื่อเสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา “เราเสวยทุกขเวทนา” 

  -  เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา “เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา” 

  -  เมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอามิส ก็รูชัดวา “เราเสวยสุขเวทนาที่มีอามิส”  

  -  เมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไมมีอามิส ก็รูชัดวา “เราเสวยสุขเวทนาที่ไมมีอามิส”  

  -  เมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิส ก็รูชัดวา “เราเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิส” 

  -  เมื่อเสวยทุกขเวทนาที่ไมมีอามิส ก็รูชัดวา “เราเสวยทุกขเวทนาที่ไมมี

อามิส”  

  -  เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิส ก็รูชัดวา “เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา

ที่มีอามิส” 

  -  เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไมมีอามิส ก็รูชัดวา “เราเสวยอทุกขมสุข

เวทนาที่ไมมีอามิส” 

 ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายใน๙๐ อยู พิจารณาเห็น

เวทนาในเวทนาท้ังหลายภายนอก๙๑ อยู หรือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายทั้งภายในทั้ง

ภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับใน

เวทนาทั้งหลายอยูหรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดทั้งธรรมเปนเหตุดับในเวทนาท้ังหลายอยู 

หรือวาภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยูเฉพาะหนาวา “เวทนามีอยู” ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ เจริญสติ

เทานั้น ไมอาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู และไมยึดมั่นถือมั่น อะไร ๆ ในโลก”๙๒ 

   (๓)  การพิจารณาเห็นจิตในจิตคือ พิจารณาจิตของตนใหเห็นสภาวะตามท่ี

ปรากฏในขณะนั้นๆ และรูชัดตามความเปนจริง แบงเปน ๑๐ ประการตามสภาวะของจิต ดังพระ

พุทธพจนตรัสวา “ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู อยางไร  

 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
                                                 

 ๙๐ เวทนาทั้งหลายภายใน หมายถึงสุขเวทนาเปนตนของตน 

 ๙๑ เวทนาทั้งหลายภายนอก หมายถึงสุขเวทนาเปนตนของผูอื่น 

 ๙๒ ดูรายละเอียดใน  ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๐/๓๑๓-๓๑๔. 



 ๘๓ 

  จิตมีราคะ   ก็รูชัดวา “จิตมีราคะ” 

  จิตปราศจากราคะ  ก็รูชัดวา “จิตปราศจากราคะ” 

  จิตมีโทสะ   ก็รูชัดวา “จิตมีโทสะ” 

  จิตปราศจากโทสะ  ก็รูชัดวา “จิตปราศจากโทสะ” 

  จิตมีโมหะ   ก็รูชัดวา “จิตมีโมหะ” 

  จิตปราศจากโมหะ  ก็รูชัดวา “จิตปราศจากโมหะ” 

  จิตหดหู   ก็รูชัดวา “จิตหดหู” 

  จิตฟุงซาน   ก็รูชัดวา “จิตฟุงซาน” 

  จิตเปนมหัคคตะ  ก็รูชัดวา “จิตเปนมหัคคตะ” 

  จิตไมเปนมหัคคตะ  ก็รูชัดวา “จิตไมเปนมหัคคตะ” 

  จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  ก็รูชัดวา “จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา” 

  จิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  ก็รูชัดวา “จิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา” 

  จิตเปนสมาธิ   ก็รูชัดวา “จิตเปนสมาธิ” 

  จิตไมเปนสมาธิ   ก็รูชัดวา “จิตไมเปนสมาธิ” 

  จิตหลุดพนแลว   ก็รูชัดวา “จิตหลุดพนแลว” 

  จิตไมหลุดพน   ก็รูชัดวา “จิตไมหลุดพน” 

 ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู พิจารณาเห็นจิตในจิต ภายนอกอยู 

หรือพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในจิตอยู 

พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในจิตอยู หรือพิจารณาเห็น ทั้งธรรมเปนเหตุเกิดทั้งธรรมเปนเหตุดับ

ในจิตอยู  

 หรือวา ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยูเฉพาะหนาวา “จิตมีอยู” ก็เพียงเพื่ออาศัย เจริญญาณ 

เจริญสติเทานั้น ไมอาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู และไมยึดมั่นถือมั่น อะไร ๆ ในโลก”๙๓ 

  (๔) การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือ พิจารณาวาในขณะนั้น ๆ มีธรรม

อะไรเกิดอยูในจิตของตน ก็รูชัดธรรมนั้นๆ แบงเปน ๕ หมวดคือ 

  -  นิวรณ ๕ คือ รูชัดในขณะนั้น ๆ วา นิวรณ ๕ แตละอยาง ๆ มีอยูในจิตของ

ตนหรือไม ที่ยังไมเกิด เกิดข้ึนไดอยางไร ที่เกิดข้ึนแลว ละเสียไดอยางไร  ที่ละไดแลว ไมเกิดข้ึนอีก

                                                 
 ๙๓ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔-๓๑๕. 



 ๘๔ 

ตอไปอยางไร รูชัดตามที่เปนไปอยูในขณะนั้น ๆ๙๔ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุพิจารณาเห็น

ธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ นิวรณ ๕ อยู อยางไร  

 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

  ๑.  เมื่อกามฉันทะ (ความพอใจในกาม) ภายในมีอยู ก็รูชัดวา “กามฉันทะภายใน

ของเรามีอยู” หรือเมื่อกามฉันทะภายใน ไมมีอยู ก็รูชัดวา “กามฉันทะภายในของเราไมมีอยู” การ

เกิดข้ึน แหงกามฉันทะที่ยังไมเกิดข้ึนมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น การละกามฉันทะที่เกิดข้ึนแลวมี

ไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และกามฉันทะที่ละไดแลว จะไมเกิดข้ึนตอไปอีกดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

  ๒.  เมื่อพยาบาท (ความคิดราย) ภายในมีอยู ก็รูชัดวา “พยาบาทภายในของเรามี

อยู” หรือเมื่อพยาบาทภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา “พยาบาทภายในของเราไมมีอยู” การเกิดข้ึนแหง

พยาบาทที่ยังไมเกิดข้ึนมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น การละพยาบาทที่ เกิดข้ึนแลวมีไดดวยเหตุใด 

ก็รูชัดเหตุนั้น และพยาบาทที่ละ ไดแลว จะไมเกิดข้ึนตอไปอีกดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

  ๓. เมื่อถีนมิทธะ (ความหดหูและเซ่ืองซึม) ภายในมีอยู ก็รูชัดวา “ถีนมิทธะ

ภายในของเรามีอยู” หรือเมื่อถีนมิทธะภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา “ถีนมิทธะภายในของเราไมมีอยู” 

การเกิดข้ึนแหง ถีนมิทธะที่ยังไมเกิดข้ึนมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น การละ ถีนมิทธะที่เกิดข้ึนแลว

มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และ ถีนมิทธะที่ละไดแลว จะไมเกิดข้ึนตอไปอีกดวยเหตุใด ก็รูชัด 

เหตุนั้น 

  ๔.  เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะ(ความฟุงซานและรอนใจ)ภายในมีอยู ก็รูชัดวา “อุทธัจจ

กุกกุจจะภายในของเรามีอยู” หรือเมื่ออุทธัจจกุกกุจจะภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา “อุทธัจจกุกกุจจะ

ภายในของเราไมมีอยู” การเกิดข้ึนแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิดข้ึนมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

การละอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดข้ึนแลวมีไดดวย เหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และอุทธัจจกุกกุจจะที่ละไดแลว 

จะไมเกิดข้ึนตอไปอีกดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

  ๕. เมื่อวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ภายในมีอยู ก็รูชัดวา “วิจิกิจฉา ภายในของ

เรามีอยู” หรือเมื่อวิจิกิจฉาภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา “วิจิกิจฉาภายในของเราไมมีอยู” การเกิดข้ึน

แหงวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิดข้ึนมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น การละวิจิกิจฉาที่เกิดข้ึน แลวมีไดดวยเหตุ

ใด ก็รูชัดเหตุนั้น และวิจิกิจฉาที่ละไดแลว จะไมเกิดข้ึนตอไปอีกดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

 ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู พิจารณาเห็น ธรรมใน

ธรรมทั้งหลายภายนอกอยู หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายใน ทั้งภายนอกอยู 

                                                 
 ๙๔ พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หนา ๘๑๑. 



 ๘๕ 

พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในธรรมทั้งหลาย

อยู หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดทั้งธรรม เปนเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู 

 หรือวา ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยูเฉพาะหนาวา “ธรรมมีอยู” ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญ

ญาณ เจริญสติเทานั้น ไมอาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู และไมยึดมั่นถือมั่น อะไร ๆ ในโลก”๙๕ 

  -  ขันธ ๕ คือกําหนดรูวาขันธ ๕ แตละอยางคืออะไร เกิดข้ึนไดอยางไร ดับไป

ไดอยางไร๙๖ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ 

อุปาทานขันธ ๕ อยูวา  

  ๑.   รูปเปนอยางนี้ ความเกิดแหงรูปเปนอยางนี้ ความดับแหงรูปเปนอยางนี้  

  ๒.   เวทนาเปนอยางนี้ ความเกิดแหงเวทนาเปนอยางนี้ ความดับแหงเวทนาเปน

อยางนี้  

  ๓.  สัญญาเปนอยางนี้ ความเกิดแหงสัญญาเปนอยางนี้ ความดับแหงสัญญา

เปนอยางนี้  

  ๔.   สังขารเปนอยางนี้ ความเกิดแหงสังขารเปนอยางนี้ ความดับแหงสังขารเปน

อยางนี้  

  ๕.   วิญญาณเปนอยางนี้ ความเกิดแหงวิญญาณเปนอยางนี้ ความดับแหง

วิญญาณเปนอยางนี้ 

 ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู พิจารณาเห็นธรรมใน

ธรรมทั้งหลายภายนอกอยู หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู 

พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในธรรมทั้งหลาย

อยู หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดทั้งธรรมเปนเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู  

 หรือวา ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยูเฉพาะหนาวา “ธรรมมีอยู” ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญ

ญาณ เจริญสติเทานั้น ไมอาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู และไมยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ ในโลก”๙๗ 

  -  อายตนะ ๑๒ คือรูชัดในอายตนะภายในภายนอกแตละอยาง ๆ รูชัดใน

สัญโญชนที่เกิดข้ึนเพราะอาศัยอายตนะนั้น ๆ รูชัดวาสัญโญชนที่ยังไมเกิด เกิดข้ึนไดอยางไร              

ที่เกิดข้ึนแลว ละเสียไดอยางไร ที่ละไดแลว ไมเกิดข้ึนไดอีกตอไปอยางไร ดังพระพุทธพจนตรัสวา 

                                                 
 ๙๕ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๒/๓๑๖-๓๑๗. 

 ๙๖ พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หนา ๘๑๑. 

 ๙๗ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๓/๓๑๘-๓๑๙. 



 ๘๖ 

“ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ อายตนะภายใน ๖ และ อายตนะภายนอก ๖                 

อยู อยางไร  

 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

  ๑.   รูชัดตา รูชัดรูป สังโยชนใดอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเกิดข้ึน ก็รูชัดสังโยชน

นั้น การเกิดข้ึนแหงสังโยชนที่ยังไมเกิดข้ึนมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น การละสังโยชนที่เกิดข้ึน

แลวมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และสังโยชนที่ละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปอีก มีไดดวยเหตุใด ก็รู

ชัดเหตุนั้น 

  ๒.  รูชัดหู รูชัดเสียง สังโยชนใดอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นเกิดข้ึน ก็รูชัดสังโยชน

นั้น การเกิดข้ึนแหงสังโยชนที่ยังไมเกิดข้ึนมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น การละสังโยชนที่เกิดข้ึน

แลวมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และสังโยชนที่ละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปอีก มีไดดวยเหตุใด ก็รู

ชัดเหตุนั้น  

  ๓.  รูชัดจมูก รูชัดกล่ิน สังโยชนใดอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้น เกิดข้ึน ก็รูชัด

สังโยชนนั้น การเกิดข้ึนแหงสังโยชนที่ยังไม เกิดข้ึน มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น การละสังโยชนที่

เกิด ข้ึนแลว มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และสังโยชนที่ละไดแลว จะไมเกิดข้ึนตอไปอีก มีไดดวย

เหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

  ๔.   รูชัดล้ิน รูชัดรส สังโยชนใดอาศัยล้ินและรสทั้งสองนั้นเกิดข้ึน ก็รูชัดสังโยชน

นั้น การเกิดข้ึนแหงสังโยชนที่ยังไมเกิดข้ึนมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น การละสังโยชนที่เกิดข้ึน

แลวมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และสังโยชนที่ละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปอีก มีไดดวยเหตุใด ก็รู

ชัดเหตุนั้น 

  ๕.   รูชัดกาย รูชัดโผฏฐัพพะ สังโยชนใดอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ทั้งสองนั้น

เกิดข้ึน ก็รูชัดสังโยชนนั้น การเกิดข้ึนแหงสังโยชนที่ยังไมเกิดข้ึนมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น การ

ละสังโยชนที่เกิดข้ึนแลวมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และสังโยชนที่ละไดแลว จะไมเกิดข้ึนตอไป

อีก มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

  ๖.  รูชัดใจ รูชัดธรรมารมณ สังโยชนใดอาศัยใจและธรรมารมณ ทั้งสองนั้น

เกิดข้ึน ก็รูชัดสังโยชนนั้น การเกิดข้ึนแหงสังโยชนที่ยังไมเกิดข้ึนมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น               

การละสังโยชนที่ เกิดข้ึนแลวมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และสังโยชนที่ละ ไดแลวจะไมเกิดข้ึน

ตอไปอีก มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น  

 ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู พิจารณาเห็นธรรมใน

ธรรมทั้งหลายภายนอกอยู หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ทั้งภายในทั้งภายนอกอยู 



 ๘๗ 

พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในธรรมทั้งหลาย

อยู หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดทั้งธรรมเปนเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู 

 หรือวา ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยูเฉพาะหนาวา “ธรรมมีอยู” ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญ

ญาณ เจริญสติเทานั้น ไมอาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู และไมยึดมั่นถือมั่น อะไร ๆ ในโลก”๙๘ 

-  โพชฌงค ๗ คือรูชัดในขณะนั้นๆ วาโพชฌงค ๗ แตละอยางๆ มีอยูในใจ

ของตนหรือไม ที่ยังไมเกิด เกิดข้ึนไดอยางไร ที่เกิดข้ึนแลวเจริญเต็มบริบูรณไดอยางไร๙๙ ดัง               

พระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ โพชฌงค ๗ อยู อยางไร  

 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

  ๑.   เมื่อสติสัมโพชฌงคภายในมีอยู ก็รูชัดวา “สติสัมโพชฌงคภายในของเรามี

อยู” หรือเมื่อสติสัมโพชฌงคภายในไมมีอยู ก็รู ชัดวา “สติสัมโพชฌงคภายในของเราไมมีอยู” การ

เกิดข้ึนแหงสติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดข้ึน มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และความเจริญบริบูรณ

แหงสติสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

  ๒.   เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคภายในมีอยู ก็รูชัดวา “ธัมมวิจยสัมโพชฌงคภายใน

ของเรามีอยู” หรือเมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา “ธัมมวิจยสัมโพชฌงคภายใน

ของเราไมมีอยู” การเกิดข้ึนแหงธัมมวิจยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดข้ึน มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

และความเจริญบริบูรณแหงธัมมวิจยสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลวมีไดดวยเหตุใดก็รูชัดเหตุนั้น 

  ๓.   เมื่อวิริยสัมโพชฌงคภายในมีอยู ก็รูชัดวา “วิริยสัมโพชฌงคภายในของเรามี

อยู” หรือเมื่อวิริยสัมโพชฌงคภายในไมมีอยู ก็รู ชัดวา “วิริยสัมโพชฌงคภายในของเราไมมีอยู” 

การเกิดข้ึนแหงวิริยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดข้ึน มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และความเจริญ

บริบูรณแหงวิริยสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

  ๔.   เมื่อปติสัมโพชฌงคภายในมีอยู ก็รูชัดวา “ปติสัมโพชฌงคภายในของเรามี

อยู” หรือเมื่อปติสัมโพชฌงคภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา “ปติสัมโพชฌงคภายในของเราไมมีอยู” การ

เกิดข้ึนแหงปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดข้ึน มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และความเจริญบริบูรณ

แหงปติสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

  ๕.   เมื่อปสสัทธิสัมโพชฌงคภายในมีอยู ก็รูชัดวา “ปสสัทธิสัมโพชฌงคภายใน

ของเรามีอยู” หรือเมื่อปสสัทธิสัมโพชฌงคภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา “ปสสัทธิสัมโพชฌงคภายในของ

                                                 
 ๙๘ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๔/๓๑๙-๓๒๑. 

 ๙๙ พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หนา ๘๑๒. 



 ๘๘ 

เรา ไมมีอยู” การเกิดข้ึนแหงปสสัทธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดข้ึน มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และ

ความเจริญบริบูรณแหงปสสัทธิ-สัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

  ๖.   เมื่อสมาธิสัมโพชฌงคภายในมีอยู ก็รูชัดวา “สมาธิสัมโพชฌงคภายในของ

เรามีอยู” หรือเมื่อสมาธิสัมโพชฌงคภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา “สมาธิสัมโพชฌงคภายในของเราไมมี

อยู” การเกิดข้ึนแหงสมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดข้ึน มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัด เหตุนั้น และความ

เจริญบริบูรณแหงสมาธิสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

  ๗.   เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคภายในมีอยู ก็รูชัดวา “อุเบกขาสัมโพชฌงคภายใน

ของเรามีอยู” หรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา “อุเบกขาสัมโพชฌงคภายใน

ของเราไม มีอยู” การเกิดข้ึนแหงอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดข้ึน มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

และความเจริญบริบูรณแหงอุเบกขาสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

 ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู พิจารณาเห็นธรรมใน

ธรรมทั้งหลายภายนอกอยู หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายใน ทั้งภายนอกอยู 

พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในธรรมทั้งหลาย

อยู หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดทั้งธรรม เปนเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู 

 หรือวา ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยูเฉพาะหนาวา “ธรรมมีอยู” ก็เพียงเพื่ออาศัย เจริญ

ญาณ เจริญสติเทานั้น ไมอาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู และไมยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ ในโลก”๑๐๐ 

 -  สัจจะ ๔ คือรูชัดอริยสัจ ๔ แตละอยาง ๆ ตามความเปนจริงวา คืออะไร 

เปนอยางไร๑๐๑ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ อริยสัจ ๔ 

อยู อยางไร 

 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

  รูชัดตามความเปนจริงวา “นี้ทุกข” 

  รูชัดตามความเปนจริงวา “นี้ทุกขสมุทัย” 

  รูชัดตามความเปนจริงวา “นี้ทุกขนิโรธ” 

  รูชัดตามความเปนจริงวา “นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”… 

 …ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู พิจารณาเห็นธรรมใน

ธรรมทั้งหลายภายนอกอยู หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู 

                                                 
 ๑๐๐ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๕/๓๒๑-๓๒๓. 

 ๑๐๑ พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หนา ๘๑๒. 



 ๘๙ 

พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในธรรมทั้งหลาย

อยู หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดทั้งธรรมเปนเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู  

 หรือวา ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยูเฉพาะหนาวา “ธรรมมีอยู” ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญ

ญาณ เจริญสติเทานั้น ไมอาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู และไมยึดมั่นถือมั่น อะไร ๆ ในโลก๑๐๒ 

 สมาธิในระดับที่ ๒ นี้ ขยับแคบเขามากวาระดับที่ ๑ เพราะเปนเร่ืองของการขมวดแนว

ปฏิบัติใหแคบลง โดยใชเพียงรางกายหรืออัตภาพของตนเปนเคร่ืองมือสําหรับการฝกฝน พูดงาย ๆ 

คือเปนเร่ืองของการศึกษาตนเองลวน ๆ ดวยการตามรู ตามดูความเปนไปที่เกิดข้ึนตามฐานท่ีจิต

เกิดข้ึนคือ กาย เวทนา จิต และธรรมดังที่กลาวมาแลว 

 ๒.๓)  เจตนาการแสดงสัมมาสติ 

 สัมมาสติ คือ การกําหนดรูในอาการ ตาง ๆ ของ กาย เวทนา จิต ธรรม ทําใหจิตก็จะ

อยูกับสภาพรูกับอาการตางๆ ของ กาย เวทนา จิต ธรรม ที่เกิดข้ึน โดยพยามฝกทําให การ

เคล่ือนไหวของกายใหชาที่สุดเพื่อใหจิตตนเองตามทันการเคล่ือนไหวที่เกิดข้ึน จนจิตเกิดภาวะดับ

มืดไป ก็เขาใจวา การดับ คือ การเห็นธรรมะ ซึ่งประเด็นนี้ยอมไมเขากับ คํากลาวตอนที่ทานโกณ

ฑัญญะบรรลุธรรม เพราะทานกลาวถึงแสงสวาง เมื่อเรามาสรุปวา ธรรมะคือการดับ จึงยอมไม

สอดคลองกับคํากลาวใน ธัมมจักกัปปวัตนสูตร  

 เมื่อวิเคราะหดูแลว วิธีการฝกสมาธิ ฝกสติ ที่กลาวมา ก็ลวนเปนวิธีการฝกจิตที่คิดคน

กันมาทีหลังหรือนําเอาจากพระสูตรอ่ืนมาเพื่อมาตีความใหคําตรัสในเร่ืองมัชฌิมาปฏิปทา ในธัมม

จักรกัปปวัตนสูตร ใหเขากับวิธีการฝกจิตที่ไดคิดคนข้ึนหรือที่นํามาจากพระสูตรอ่ืน โดยเฉพาะ 

มหาสติปฏฐานสูตรและก็ไมเคยไดกลาวถึงกันเลยวาในธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้ 

  ๓.๑)  สัมมาสมาธิ (Right  Meditation)  ตามคําจํากัดความในพระสูตรทั่วไป 

เจาะจงวาไดแกสมาธิตามแนวฌาน ๔๑๐๓ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “สัมมาสมาธิเปนอยางไร 

  “ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

  ๑.  สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย๑๐๔ แลว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก มี

วิจารณ มีปติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู  

                                                 
 ๑๐๒ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๖-๔๐๓/๓๒๔-๓๓๘. 

 ๑๐๓ พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หนา ๘๒๕.  



 ๙๐ 

  ๒.  เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติยฌานที่มีความผองใสภายใน มีภาวะ

จิตที่เปนหนึ่งผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติ และสุขอันเกิดจากสมาธิอยู  

  ๓.  เพราะปติจางหายไป มีจิตเปนอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู และเสวยสุข

ดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกลาวสรรเสริญวา ผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข  

  ๔.  เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอนแลว บรรลุจตุ

ตฌานที่ไมมีทุกขและสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู”๑๐๕  

 จากขอความที่ไดกลาวมานั้นผูวิจัยขออธิบายความดังนี้วา ผูปฏิบัติเมื่อเพิกนิวรณ

ออกจากจิตไดแลว จิตก็บริสุทธิ์สงบประณีต มีวิตก วิจาร คือความนึกความคิดอยูแตอารมณเดียว

ไมวอกแวกฟุงซาน จึงเกิดปติสุขข้ึน ตอนนี้เรียกวาไดเขาอยูในปฐมฌาน (การเพงระยะท่ี ๑) ดัง

พระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุนั้นละนิวรณ  ๕  ประการนี้อันเปนเคร่ืองเศราหมองแหงจิต  เปนเคร่ือง

ทําปญญาใหถอยกําลังไดแลว สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก  

วิจาร  ปติ  และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู  เธอทํากายนี้ ใหชุมชื่น  อ่ิมเอิบ  เต็มเปยมดวยปติและสุข

อันเกิดจากวิเวก  รูสึกซาบซานอยู  ไมมี สวนไหนของรางกายที่ปติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม

ถูกตอง  พนักงานสรงสนานหรือลูกมือพนักงานสรงสนานผูชํานาญ  เทผงถูตัวลงในภาชนะสําริด

แลวเอาน้ําประพรมใหติดเปนกอน  พอตกเย็น  กอนถูตัวที่ยางซึมไปจับก็ติดกันหมดไมกระจาย

ออก  แมฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ทํากายนี้ใหชุมชื่น  อ่ิมเอิบ  เต็มเปยมดวยปติและสุขอัน

เกิดจากวิเวก  รูสึกซาบซานอยู  ไมมีสวนไหนของรางกายที่ปติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม

ถูกตอง”๑๐๖ 

 ตอมา  ละวิตก วิจารเสียได เหลือแตปติ สุข และสมาธิ (เอกัคคตา) เรียกวาไดเขาอยู

ในทุติยฌาน (การเพงระยะที่ ๒) ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหนึ่ง  เพราะ

วิตกวิจารสงบระงับไป  ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผองใสในภายใน  มีภาวะที่จิตเปนหนึ่งผุดข้ึน  

ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู  เธอทํากายนี้ใหชุมชื่น  อ่ิมเอิบ  เต็ม

เปยม  ซาบซานอยูดวยปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ  รูสึกซาบซานอยู  ไมมีสวนไหนของรางกายที่

ปติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไมถูกตอง  เปรียบเหมือนหวงน้ําลึก  เปนวังวน  ไมมีทางที่กระแสนํ้า

จะไหลเขาได  ทั้งดานตะวันออก  ดานตะวันตก  ดานเหนือ  และดานใต  ฝนก็ไมตกตามฤดูกาล  

                                                                                                                                            
 ๑๐๔ ธรรมทั้งหลาย  ในที่นี้หมายถึงนิวรณ ๕ อุปาทานขันธ ๕ อายตนะภายใน ๖ อายตนะภาย             

นอก ๖ โพชฌงค ๗ และอริยสัจ ๔ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๓๙๐/๔๔๐) 

 ๑๐๕ สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘/๑๓. 

 ๑๐๖ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๒๗/๔๕๙. 



 ๙๑ 

แตกระแสน้ําเย็นพุข้ึนจากหวงน้ํานั้นแลวทําหวงน้ํานั้นใหชุมชื่น  เอิบอาบ  เต็มเปยม  เนืองนองไป

ดวยน้ําเย็น  ไมมีสวนไหนของหวงน้ํานั้นที่น้ําเย็นจะไมถูกตอง  แมฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  

ทํากายนี้ใหชุมชื่น  อ่ิมเอิบ  เต็มเปยมดวยปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ  รูสึกซาบซานอยู  ไมมี สวน

ไหนของรางกายที่ปติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไมถูกตอง”๑๐๗ 

 ตอมาละปติเสียได เหลือแตความสุขและความเปนหนึ่ง คือเอกัคคตาจึงเขาอยูในตติย

ฌาน (การเพงระยะที่ ๓) ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหนึ่ง  เพราะปติ              

จางคลายไป  ภิกษุมีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกาย  บรรลุตติยฌานที่พระอริย

ทั้งหลาย สรรเสริญวา  “ผูมีอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข”  เธอทํากายนี้ใหชุมชื่น  อ่ิมเอิบ  เต็มเปยม

ดวยสุขอันไมมีปติ  รูสึกซาบซานอยู  ไมมีสวนไหนของรางกายที่สุขอันไมมี ปติจะไมถูกตอง  

เปรียบเหมือนในกออุบล  ในกอปทุม  หรือในกอบุณฑริก  ดอกอุบล  ดอกปทุม  หรือดอกบุณฑริก 

บางดอกที่เกิดในน้ํา  เจริญในน้ํา  ยังไมพนน้ํา  จมอยู ใตน้ําและมีน้ําหลอเล้ียงไว  ดอกบัวเหลานั้น

ชุมชื่น  เอิบอาบ  บริบูรณ  ซึมซาบดวยน้ําเย็นต้ังแตยอดจดถึงเหงา  ไมมีสวนไหนท่ีน้ําเย็นจะไม

ถูกตอง  แมฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ทํากายนี้ใหชุมชื่น  อ่ิมเอิบ  เต็มเปยมดวยสุขอันไมมี

ปติ  รูสึกซาบซานอยู  ไมมีสวนไหนของรางกายที่สุขอันไมมีปติจะไมถูกตอง”๑๐๘ 

 ตอไปอีก ละสุข ทุกข โสมนัส โทมนัสไดหมดเขาสูจตุตถฌาน (การเพงระยะที่ ๔) ดัง

พระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหนึ่ง  เพราะละสุขและทุกขได  เพราะโสมนัสและ

โทมนัสดับไปกอน  ภิกษุบรรลุจตุตถฌานท่ีไมมีทุกขไมมีสุข  มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู  เธอมี

ใจอันบริสุทธิ์ผุดผอง  นั่งแผไปทั่วกายนี้  ไมมีสวนไหนของรางกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผองจะไม

ถูกตอง  คนนั่งใชผาขาวคลุมตัวตลอดศีรษะ  ไมมีสวนไหนของรางกายที่ผาขาวจะไมปกคลุม  แม

ฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผอง  นั่งแผไปทั่วกายนี้  ไมมีสวนไหนของรางกาย

ที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผองจะไมถูกตอง”๑๐๙ 

  นอกจากนี้ยังมียังคําจํากัดความอีกแบบหน่ึงที่ปรากฏในคัมภีรพระอภิธรรม๑๑๐                 

วาดังนี้ 

                                                 
 ๑๐๗ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๒๘/๔๖๐. 

 ๑๐๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๒๙/๔๖๐. 

 ๑๐๙ ดูรายละเอียดใน  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๓๐/๔๖๐-๔๖๑. 

 ๑๑๐ พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หนา ๘๒๕. 



 ๙๒ 

 “สัมมาสมาธิ เปนไฉน ? ความต้ังอยูแหงจิต ความต้ังแนวแหงจิต ความมั่นลงไปแหง

จิต ความไมสายไป ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่มีใจไมซัดสาย ความสงบ (สมถะ) สมาธินทรีย 

สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค ที่เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา 

สัมมาสมาธิ” 

 สมาธิในระดับที่ ๓ นี้ เปนสมาธิชั้นสูง เรียกวาเปนสมาธิในระดับฌาน ซึ่งจริง ๆ ก็เปน

ผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติตามสมาธิในระดับที่ ๑ และ ๒ มาเปนลําดับ ซึ่งในพระบาลีพระไตรปฎก

ก็จะมีขอความอยางนี้ไมวาจะตรัสอยูในพระสูตรใดก็ตาม ในขอนี้ผูวิจัยขอยกขอความใน                      

เอกธัมมสูตรมาแสดงดังนี้ 

 “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ต้ังกาย

ตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา๑๑๑   มีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก... 

  ...เมื่อหายใจเขายาวก็รูชัดวาหายใจเขายาว 

  เมื่อหายใจออกยาวก็รูชัดวาหายใจออกยาว 

  เมื่อหายใจเขาส้ันก็รูชัดวาหายใจเขาส้ัน 

  เมื่อหายใจออกส้ันก็รูชัดวาหายใจออกส้ัน 

  สําเหนียกวา จะรูชัดกองลมทั้งปวง หายใจเขา 

  สําเหนียกวา จะรูชัดกองลมทั้งปวง หายใจออก 

  สําเหนียกวา จะระงับกายสังขาร หายใจเขา 

  สําเหนียกวา จะระงับกายสังขาร หายใจออก 

  สําเหนียกวา จะรูชัดปติ หายใจเขา 

  สําเหนียกวา จะรูชัดปติ หายใจออก 

  สําเหนียกวา จะรูชัดสุข หายใจเขา 

  สําเหนียกวา จะรูชัดสุข หายใจออก 

  สําเหนียกวา จะรูชัดจิตตสังขาร หายใจเขา 

  สําเหนียกวา จะรูชัดจิตตสังขาร หายใจออก 

  สําเหนียกวา จะระงับจิตตสังขาร หายใจเขา 

  สําเหนียกวา จะระงับจิตตสังขาร หายใจออก 

  สําเหนียกวา จะรูชัดจิต หายใจเขา 

  สําเหนียกวา จะรูชัดจิต หายใจออก 
                                                 

 ๑๑๑ ดํารงสติไวเฉพาะหนา หมายถึงต้ังสติกําหนดอารมณกัมมัฏฐาน   



 ๙๓ 

  สําเหนียกวา จะยังจิตใหบันเทิง หายใจเขา 

  สําเหนียกวา จะยังจิตใหบันเทิง หายใจออก 

  สําเหนียกวา จะต้ังจิตมั่น หายใจเขา 

  สําเหนียกวา จะต้ังจิตมั่น หายใจออก 

  สําเหนียกวา จะเปล้ืองจิต หายใจเขา 

  สําเหนียกวา จะเปล้ืองจิต หายใจออก 

  สําเหนียกวา จะพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง หายใจเขา 

  สําเหนียกวา จะพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง หายใจออก 

  สําเหนียกวา จะพิจารณาเห็นความคลายออกได หายใจเขา 

  สําเหนียกวา จะพิจารณาเห็นความคลายออกได หายใจออก 

  สําเหนียกวา จะพิจารณาเห็นความดับไป หายใจเขา 

  สําเหนียกวา จะพิจารณาเห็นความดับไป หายใจออก 

  สําเหนียกวา จะพิจารณาเห็นความสละคืน หายใจเขา 

  สําเหนียกวา จะพิจารณาเห็นความสละคืน หายใจออก” 

 ๓.๒)  ระดับของสมาธิ 

   (๑)  ขณิกสมาธิ  ไดแก สมาธิชั่วคราว (Momentary Concentration) เปน

สมาธิข้ันตน ซึ่งคนทั่วไปอาจใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่การงานในชีวิตประจําวันใหไดผลดี

และจะใชเปนจุดต้ังตนในการเจริญวิปสสนาก็ได 

  (๒)  อุปจารสมาธิ ไดแก สมาธิเฉียดๆ หรือสมาธิจวนจะแนวแน (Access 

Concentration) เปนสมาธิข้ันระงับนิวรณได กอนที่จะเขาสูภาวะแหงฌานหรือสมาธิในบุพภาค

แหงอัปปนาสมาธิ 

  (๓)  อัปปนาสมาธิ ไดแก สมาธิแนวแนหรือสมาธิที่แนบสนิท (Attainment 

Concentration) เปนสมาธิระดับสูงสุด ซึ่งมีในฌานทั้งหลาย ถือวาเปนผลสําเร็จที่ตองการของการ

เจริญสมาธิ๑๑๒  

 วาโดยสาระสําคัญตามคัมภีรพระไตรปฎกเกี่ยวกับการเจริญกัมมัฎฐาน  สมาธิอยางที่ 

๒ และ ๓ มีการกลาวอยูบอยๆ และมีที่กําหนดคอนขางชัดเจนคือ อุปจารสมาธิ เปนสมาธิเมื่อจิต

ต้ังมั่นโดยละนิวรณทั้ง ๕ ได ถามองในแงการกําหนดอารมณกัมมัฎฐาน ก็เปนชวงที่เกิดปฏิภาค

                                                 
 ๑๑๒ พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หนา ๘๒๖. 



 ๙๔ 

นิมิต (กลาวคือภาพที่มองเห็นในใจของส่ิงที่ใชเปนอารมณกัมมัฎฐาน ซึ่งประณีตลึกซึ้งเลยจากข้ัน

ที่เปนภาพติดตาไปอีกข้ันหนึ่ง เปนของเกิดจากสัญญาบริสุทธิ์ปราศจากสีปราศจากมลทิน 

สามารถนึกขยายหรือยอสวนไดตามปรารถนา) เปนสมาธิจวนเจียนจะแนวแนโดยสมบูรณใกลจะ

ถึงฌานเม่ือชํานิชํานาญคุนดีแลว ก็จะแนวแนกลายเปนอัปปนาสมาธิ เปนองคแหงฌานตอไป แต

สมาธิอยางแรกคือ ขณิกสมาธิ ดูเหมือนจะไมมีเคร่ืองกําหนดหมายท่ีชัดเจน จึงนาจะพิจารณาพอ

ใหเห็นแครูปวาไหนเพียงไร๑๑๓   

 ๓.๓)  อารมณของสมาธิ 

  ในสมาธิชั้นสูงคือสมาธิที่ เปนฌานสมาบัตินั้นทานแสดงอารมณของสมาธิ

หรือกัมมัฎฐานไวถึง ๔๐ อยางเพื่อใหเหมาะกับอุปนิสัย เฉพาะในกรณีนี้ คือส่ิงที่เอามาใหจิต

กําหนดเพื่อชักนําใหเกิดสมาธิหรืออะไรก็ไดที่พอจิตกําหนดจับเขาแลว จะชักนําจิตใหแนวแนอยู

กับมันจนเปนสมาธิไดเร็วและม่ันคงที่สุด ซึ่งเรียกวาส่ิงที่ใชฝกสมาธิ๑๑๔ เพื่อความชัดเจนมากยิ่งข้ึน

ผูวิจัยขอแสดงอารมณของสมาธิซึ่งมีทั้งหมด ๔๐ อยาง ดังนี้ 

  (๑)  กสิณ ๑๐ (Object  of  meditation) ไดแกวัตถุอันจูงใจ คือจูงใจให

เขาไปผูกอยู๑๑๕ เปนการใชวัตถุภายนอกเขาชวย โดยการเพงเพื่อใหจิตรวมเปนหนึ่ง วัตถุที่ใชเพง 

ไดแก ดิน น้ํา ไฟ ลม สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว อากาศ (ชองวาง) และแสงสวาง ซึ่งจัดทําข้ึน

เพื่อใหเหมาะกับการใชเพงโดยเฉพาะ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย บอเกิดแหงธรรมที่มี

กสิณเปนอารมณ ๑๐ ประการนี้ คือ  

   -  บุคคลหนึ่งยอมรูชัดปฐวีกสิณ(กสิณคือดิน)เบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ือง

ขวาง ไมมีสอง ไมมีประมาณ  

   -  บุคคลหน่ึงยอมรูชัดอาโปกสิณ (กสิณคือน้ํา) . . .  

   -  บุคคลหน่ึงยอมรูชัดเตโชกสิณ (กสิณคือไฟ) . . .  

   -  บุคคลหน่ึงยอมรูชัดวาโยกสิณ (กสิณคือลม) . . .  

   -  บุคคลหน่ึงยอมรูชัดนีลกสิณ (กสิณคือสีเขียว) . . .  

   -  บุคคลหน่ึงยอมรูชัดปตกสิณ (กสิณคือสีเหลือง) . . .  

   -  บุคคลหน่ึงยอมรูชัดโลหิตกสิณ (กสิณคือสีแดง) . . .  

                                                 
 ๑๑๓ พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หนา ๘๒๖-๘๒๗. 

 ๑๑๔ พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หนา ๘๕๑. 

 ๑๑๕ พระธรรมปฎก ,   พจนานุกรมพุทธศาสนฉ บับประมวลศัพท ,  พิมพค ร้ั งที่ ๑๑ ,            

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๖. 



 ๙๕ 

   -  บุคคลหน่ึงยอมรูชัดโอทาตกสิณ (กสิณคือสีขาว) . . .  

   -  บุคคลหน่ึงยอมรูชัดอากาสกสิณ (กสิณคือที่วางเปลา) . . .  

   -  บุคคลหนึ่งยอมรูชัดวิญญาณกสิณ (กสิณคือวิญญาณ) เบ้ืองบน เบ้ือง

ตํ่า เบ้ืองขวาง ไมมีสอง ไมมีประมาณ”๑๑๖ 

  (๒)  อสุภะ ๑๐  (Ugly)  ไดแก การพิจารณารางกายของตนและผูอ่ืนให

เห็นสภาพท่ีไมงาม ในความหมายเฉพาะ หมายถึงซากศพในสภาพตางๆ ซึ่งใชเปนอารมณกัมมัฎ

ฐาน รวม๑๐ อยาง คือ ๑.อุทธุมาตกะ ซากศพที่เนาพอง  ๒.วินีลกะ ซากศพที่มีสีเขียวคล้ํา  ๓.วิ

ปุพพกะ ซากศพที่มีน้ําเหลืองไหลออกอยู  ๔.วิจฉิททกะ ซากศพที่ขาดกลางตัว  ๕.วิกขายิตกะ 

ซากศพที่สัตวกัดกินแลว  ๖.วิกขิตตกะ ซากศพท่ีมีมือ เทา ศรีษะขาด  ๗.หตวิกขิตตกะ ซากศพที่

คนมีเวรเปนขาศึกกัน สับฟนเปนทอนๆ  ๘.โลหิตกะ ซากศพท่ีถูกประหารดวยศัสตรามีโลหิตไหล

อาบอยู  ๙.ปุฬุวกะ ซากศพที่มีตัวหนอนคลานคลํ่าไปอยู  ๑๐.อัฎฐิกะ ซากศพที่ยังเหลืออยูแตราง

กระดูก๑๑๗ 

   (๓)  อนุสติ ๑๐ (Constant mindfulness) ไดแกระลึกถึงอารมณที่สมควร

อยูเนืองๆ  มี ๑๐ อยางคือ  ๑. พุทธานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา  ๒. ธัมมานุสติ ระลึกถึง

คุณของพระธรรม  ๓. สังฆานุสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ  ๔. สีลานุสติ ระลึกถึงศีลที่ตนรักษา  

๕. จาคานุสติ ระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแลว  ๖. เทวตานุสติ ระลึกถึงคุณที่ทําคนใหเปนเทวดา  ๗. 

มรณัสสติ ระลึกถึงความตายที่จะตองมีตองเปนธรรมดา  ๘. กายคตาสติ ระลึกทั่วไปในกายใหเห็น

วาไมงาม  ๙. อานาปานสติ ต้ังสติกําหนดลมหายใจเขาออก  ๑๐. อุปสมานุสติ ระลึกถึงธรรมเปน

ที่สงบระงับกิเลสและความทุกขคือนิพพาน๑๑๘ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “พุทธานุสสติ (การระลึกถึง

พระพุทธเจา) ธรรมอันเปนเอกนี้แลที่บุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความเบ่ือหนาย 

อยางที่สุด เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน”๑๑๙ และตรัส

วา “ธัมมานุสสติ (การระลึกถึงพระธรรม) ฯลฯ สังฆานุสสติ (การระลึกถึง พระสงฆ) ฯลฯ  สีลานุสส

ติ (การระลึกถึงศีล) ฯลฯ จาคานุสสติ (การระลึกถึงการ บริจาค) ฯลฯ เทวตานุสสติ             (การ

ระลึกถึงเทวดา) ฯลฯ อานาปานัสสติ(สติกําหนดลมหายใจเขาออก) ฯลฯ มรณัสสติ (การระลึกถึง

ความตาย) ฯลฯ กายคตาสติ (สติอันไปในกาย) ฯลฯ อุปสมานุสสติ (การระลึกถึงธรรมอันเปนที่

                                                 
 ๑๑๖ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๕/๕๖. 

 ๑๑๗ พระธรรมปฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๓๓๒-๓๓๓. 

 ๑๑๘ พระธรรมปฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท,  หนา ๓๑๘. 

 ๑๑๙ องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๒๙๖/๓๗. 



 ๙๖ 

สงบ)ธรรมอันเปนเอกนี้แลที่บุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความเบ่ือหนาย อยางที่สุด 

เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน”๑๒๐ 

   (๔) อัปปมัญญา ๔  (The  Unbounded  States) ไดแก  ธรรมที่แผไปไม

มีประมาณ หมายถึงธรรมที่เรียกวาพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา โดยใชวิธีแผ

ไปอยางกวางขวางไมมีขอบเขต คือ  ๑. เมตตา ความรักคือปรารถนาดี มีไมตรี อยากใหมนุษยสัตว

มีสุขทั่วหนา  ๒. กรุณา ความสงสารคืออยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข  ๓. มุทิตา ความ

พลอยยินดีคือพลอยมีใจแชมชื่นเบิกบาน เมื่อผูอ่ืนอยูดีมีสุขและเจริญงอกงามประสบความสําเร็จ

ยิ่งข้ึนไป  ๔. อุเบกขา ความมีใจเปนกลางคือวางจิตเรียบสงบ สม่ําเสมอ เที่ยงตรงดุจตราช่ัง 

มองเห็นมนุษยสัตวทั้งหลายไดรับผลดีรายตามเหตุปจจัยที่ประกอบ มาเอนเอียงไปดวยความชอบ

หรือชัง๑๒๑ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุมีเมตตาจิตแผไปตลอดทิศที่ ๑ อยู ทิศที่ ๒ ... ทิศที่ ๓ ... 

ทิศที่ ๔ ... ทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองลาง ทิศเฉียง แผไปตลอดโลกทั่ว ทุกหมูเหลาในท่ีทุกสถาน ดวย

เมตตาจิตอันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีขอบเขต ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ภิกษุนั้นยอม

เห็นประจักษชัดดังนี้วา “แมเมตตาเจโตวิมุตตินี้แลก็ถูกปรุงแตงแลว ก็ส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปรุงแตง

แลว ส่ิงนั้นไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา” ภิกษุนั้นดํารงอยูในธรรมนั้นแลว ฯลฯ และเปนที่

บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ  

 อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีกรุณาจิต ฯลฯ  

 อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีมุทิตาจิต ฯลฯ  

 อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขาจิต แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยู ทิศที่ ๒... ทิศที่ ๓... ทิศที่ 

๔ ... ทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองลาง ทิศเฉียง แผไปตลอดโลกทั่วทุก หมูเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยอุเบกขา

จิตอันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีขอบเขต ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ภิกษุนั้นยอมเห็น

ประจักษชัดดังนี้วา “แมอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้ก็ถูกปรุงแตงแลว ก็ส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปรุงแตงแลว ส่ิง

นั้นไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา” ภิกษุนั้นดํารงอยูในธรรมนั้นแลว ฯลฯ และเปนที่บรรลุธรรม

เปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ”๑๒๒ 

  (๕)  อาหาเรปฏิกูลสัญญา (Perception  of  the  loathsomeness  of  

food) ไดแกกําหนดความเปนปฏิกูลในอาหาร  หมายถึงความสําคัญหมายในอาหารวาเปนของ

                                                 
 ๑๒๐ องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๒๙๗/๓๗. 

 ๑๒๑ พระธรรมปฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๓๔๑. 

 ๑๒๒ ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๐/๒๑-๒๒. 



 ๙๗ 

ปฏิกูลพิจารณาใหเห็นวาเปนของนาเกลียดโดยอาการตางๆ เชน ปฏิกูล โดยบริโภค โดยประเทศท่ี

อยูของอาหาร โดยส่ังสมอยูนาน เปนตน๑๒๓ 

  (๖)  จตุธาตุววัฏฐาน๑๒๔ (Analysis  of  the  four  elements) ไดแก การ

กําหนดพิจารณาถึงธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ประชุมกันอยู ไมใชเรา ไมใชของเรา ไมใชตัวตนของ

เรา ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ต้ังอยู ตามที่ดํารงอยูโดยความเปน

ธาตุวา “ในกายนี้ มีธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลมอยู” ภิกษุทั้งหลาย คนฆาโคหรือลูกมือของคน

ฆาโคผูมีความชํานาญ คร้ันฆาโคแลว แบงอวัยวะออกเปนสวน ๆ นั่งอยูที่หนทางใหญส่ีแพรง แม

ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น เหมือนกัน พิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ต้ังอยู ตามที่ดํารงอยู โดยความเปนธาตุ

วา “ในกายนี้ มีธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลมอยู”๑๒๕ 

  (๗)  อรูป ๔ (Absorptions of  the formless  sphere) ไดแกการกําหนด

อารมณของอรูปฌาน ๔ คือ 

  -   อากาสานัญจายตนะ (ฌานอันกําหนดอากาศคือชองวางหาที่สุดมิได

เปนอารมณ หรือภพของผูเขาถึงฌานนี้ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตน

ฌานโดยกําหนดวา “อากาศ หาที่สุดมิได” อยู เพราะลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมกําหนด

นานัตตสัญญา โดยประการทั้งปวง ภิกษุนั้นยอมเห็นประจักษชัดดังนี้วา “แมอากาสานัญจายตน

ฌานนี้แลก็ถูกปรุงแตงแลว ส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ถูกปรุงแตงแลว ส่ิงนั้นไมเที่ยง มีความดับไปเปน

ธรรมดา” ภิกษุนั้นดํารงอยูในธรรมนั้นแลว ฯลฯ และเปนที่บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอัน

ยอดเยี่ยม ที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ”๑๒๖ 

  -   วิญญาณัญจายตนะ (ฌานอันกําหนดวิญญาณหาที่สุดมิไดเปนอารมณ 

หรือภพของผูเขาถึงฌานนี้ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนฌานโดย

กําหนดวา “วิญญาณหาที่สุดมิได” ภิกษุนั้นยอม เห็นประจักษชัดดังนี้วา “แมวิญญาณัญจายตน

ฌานนี้แลก็ถูกปรุงแตงแลว ส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ถูกปรุงแตงแลว ส่ิงนั้นไมเที่ยง มีความดับไปเปน

ธรรมดา” ภิกษุนั้นดํารงอยูในธรรมนั้นแลว ฯลฯ และเปนที่บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอัน

ยอดเยี่ยม ที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ”๑๒๗ 

                                                 
 ๑๒๓ พระธรรมปฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท,  หนา ๓๕๕. 

 ๑๒๔ บางที่เรียกส้ันๆ วา ธาตุววัตถานบาง ธาตุมนสิการบาง ธาตุกัมมัฏฐานบาง 

 ๑๒๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๘/๓๐๗. 

 ๑๒๖ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๐/๒๒. 

 ๑๒๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๐/๒๒. 



 ๙๘ 

  -   อากิญจัญญายตนะ (ฌานอันกําหนดภาวะที่ไมมีอะไรๆ เปนอารมณ 

หรือภพของผูเขาถึงฌานนี้ ดังพระพุทธพจนตรัสวา “ภิกษุบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยกาํหนด

วา “ไมมีอะไร” ภิกษุนั้นยอมเห็นประจักษชัด ดังนี้วา “แมอากิญจัญญายตนฌานนี้แลก็ถูกปรุงแตง

แลว ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ถูก ปรุงแตงแลว ส่ิงนั้นไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา” ภิกษุนั้นดํารงอยู

ในธรรม นั้นแลว ยอมบรรลุความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย หากยังไมบรรลุความสิ้นไป แหงอา

สวะทั้งหลาย ก็จะเปนโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการส้ินไป ดวยความยินดี

เพลิดเพลินในธรรมนั้น ๆ จักปรินิพพานในภพนั้น ไมหวนกลับมาจาก โลกนั้นอีก”๑๒๘ 

  -   เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ฌานอันเขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมี

สัญญาก็ไมใช หรือภพของผูเขาถึงฌานนี้ ๑๒๙ 

 วิธีปฏิบัติ ๔๐ อยางนี้ เรียกวา กรรมฐาน ๔๐  การปฏิบัติกรรมฐานเหลานี้ตางกันโดย

ผลสําเร็จ ที่วิธีนั้นๆ สามารถใหเกิดข้ึน สูงตํ่า มากนอยกวากัน และตางโดยความเหมาะสมแก              

ผูปฏิบัติ ซึ่งจะตองพิจารณาเลือกใชใหเหมาะกับลักษณะนิสัยความโนมเอียงที่แตกตางกันระหวาง

บุคคล ที่เรียกวา “จริยา”  ตางๆ เชน อสุภะเหมาะสําหรับคนหนักทางราคะ เมตตาเหมาะสําหรับ

คนหนักในโทสะ เปนตน จริยา มี ๖ คือ 

  ๑.  ราคจริยา  ลักษณะนิสัยที่หนักไปทางราคะ รักสวยรักงาม 

  ๒.  โทสจริยา  ลักษณะนิสัยที่หนักไปทางโทสะ ใจรอนหุนหัน 

  ๓.  โมหจริยา ลักษณะนิสัยที่หนักไปทางโมหะ มักหลงลืม ซึมงง 

  ๔.  สัทธาจริยา ลักษณะนิสัยที่มากดวยศรัทธา ซาบซึ้ง เชื่องาย 

  ๕.  พุทธิจริยา ลักษณะนิสัยที่หนักในปญญา คลองแคลว ชอบคิดพิจารณา

เหตุผล 

  ๖.  วิตักกจริยา ลักษณะนิสัยที่มากดวยวติก ชอบครุนคิดกังวล 

 บุคคลใดหนักในจริยาใด ก็เรียกวาเปน “จริต” นั้นๆ เชน ราคจริต โทสจริต เปนตน 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตางๆ และลักษณะนิสัยเหลานี้ เปนเร่ืองที่จะตองอธิบายไวตางหาก 

 ๓.๔)  สภาวะของจิตที่เปนสมาธิ 

  ดังที่ไดกลาวมาแลวในเบ้ือตนวาสัมมาสมาธิ คือการทําจิตใหเปนกลางไมใหจิต

เกิด อกุศลหรือกุศลข้ึน ก็จะฝกจิตใหสงบโดยทําจิตเขาไปอยูกับ ศูนยกลางใจหรือศูนยกลางกาย 

                                                 
 ๑๒๘ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๐/๒๓. 

 ๑๒๙ พระธรรมปฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๓๒๘-๓๒๙. 



 ๙๙ 

ซึ่งการเขาใจเชนนี้ทําใหจิตของคนฝก เกิดภาวะจิตข้ึน สามลักษณะ ที่เรียกวา ความสวาง ความ

สะอาด ความสงบ  

  (๑)   ความสวาง  คือ จิตสวางอยูกับแสงสีเหลือง ก็เขาใจวาการทําจิตเขา

ศูนยกลางใจ กับ ศูนยกลางกายนั้น คือ ทางสายกลาง เปนสัมมาสมาธิ ทําใหตนไดเห็นธรรม คือ 

แสงสวางสีเหลือง  

  (๒)   ความสะอาด  คือ  จิตสวางอยูกับแสงสีขาว หรือ กับภาพนิมิต ก็

เขาใจวาการทําจิตเขาศูนยกลางใจ กับ ศูนยกลางกายนั้น คือ ทางสายกลาง เปนสัมมาสมาธิ ทํา

ใหตนไดเห็นธรรม คือ แสงสีขาว หรือ ภาพนิมิต  

  (๓)   ความสงบ  คือ  จิตเกิด อุเบกขา เปนความวาง เปนความเปนกลาง 

ก็เขาใจวาการทําจิตเขาศูนยกลางใจ กับ ศูนยกลางกายนั้น คือ ทางสายกลาง เปนสัมมาสมาธิ ทํา

ใหตนไดเห็นธรรม คือ ความวาง ความเปนกลาง ไมทุกขไมสุข  

 ซึ่งหากพิจารณาใหดีแลว การทําจิตเขาศูนยกลางใจกับกายนั้น ลวนเปนการฝกจิตให

สงบแบบสมถะกรรมฐานท้ังส้ินคือ ใหจิตรวมกับธาตุรู จึงทําใหเกิดการสรุปกันวาธรรมะนั้นคือ 

ความสวาง สะอาด สงบ  

 อยางไรก็ตาม สมาธิระดับนี้ หากเกิดข้ึนแกผูมีจิตที่เปนอกุศล ก็สามารถสรางความ

เสียหายแกอริยมรรคได เชน กรณีของพระเทวทัต มีความปรารถนาอยากเปนใหญ ตองการ

ปกครองคณะสงฆแทนพระพุทธเจา จึงไปสมคบกับพระเจาอชาตศัตรู โดยใชอํานาจสมาธิในระดับ

ฌานนี้เหาะไปปรากฏตัวใหเห็นที่ระเบียงหนาตาง ทําใหพระเจาอชาตศัตรูเกิดความเลื่อมใส 

จากนั้นก็อาศัยความเล่ือมใสนี้กอกรรมทําช่ัวมากมาย กระทั่งถูกแผนดินสูบในที่สุด 

๓.๓  สรุปวิเคราะห 

 ศีล สมาธิ ปญญา หากจะอธิบายกันตามลักษณะตามความเปนจริงแลว ก็ยังไมใช

แกนศาสนาหรือตัวศาสนา แตเปนหนทางนําไปสูตัวศาสนา ฉะนั้นทานจึงเรียก ศีล สมาธิ ปญญา 

ทั้ง ๓ อยางนี้วา “มัชฌิมาปฏิปทา” อันแปลวา “หนทางสายกลาง” ตัวศาสนาคือ “ความสงบระงับ

อันเกิดจากความรูเทาในความเปนจริง   ในธรรมชาติของความเปนจริงที่เกิดอยูเปนอยู ซึ่งถาได

นํามาพิจารณาดูอยางละเอียดแลวก็จะเห็นวาความสงบนั้น ไมใชทั้งความสุขและความทกุข ฉะนัน้ 

สุขและทุกขจึงไมใชเปนของจริง  

 พระพุทธองคทรงสอนใหรูตัวเอง ใหเห็นตนเองใหพิจารณาตัวเอง เพื่อใหเห็นจิตของ

ตนเองความจริง “จิตเดิม” ของมนุษยนั้นเปนธรรมชาติที่ไมหวั่นไหวเปนธรรมชาติที่ทรงอยูแนนอน



 ๑๐๐ 

อยูอยางนั้น แตที่มีความดีใจเสียใจ หรือความทุกขความสุขเกิดข้ึนนั้นเพราะขณะนั้นมันไปหลงอยู

ในอารมณ จึงเปนเหตุใหเคล่ือนไหวไปมาแลวก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นข้ึนในส่ิงทั้งหลายเหลานั้น  

 พระพุทธองคตรัสวา พระองคเปนเพียงผูบอกทางเทานั้น แตไมสามารถจะทําแทนหรือ

ปฏิบัติแทนได เพราะธรรมชาติทั้งหลายหรือความจริงอันนี้เปนส่ิงที่จะตองพิจารณาเอง ปฏิบัติเอง 

คําสอนตาง ๆ เปนเพียงแนวทางหรืออุปมา อุปไมย เพื่อนําใหเขาถึงความรูตามความเปนจริง ถา

ไมรูเทาตามความเปนจริงเราก็จะเปนทุกขเหมือนดังตัวอยางวา เรามักใชคําวา “สังขาร” เมือ่เราพดู

ถึงรางกาย แตความจริงนั้นเราหารูจัก “ความเปนจริง” ของสังขารนี้ไม แลวเราก็ยึดมั่นถือมั่นอยูกับ 

“สังขาร” นี้ ทั้งนี้เพราะเราไมรูความจริงเกี่ยวกับสังขารหรือรางกายของเรานี้ เราจึงเปนทุกขหรือ

ความทุกขจึงเกิดข้ึน  ดังนั้น ผูปฏิบัติตามไดมากก็จะเปนคนดีชั้นประเสริฐ  ที่เรียกวาอริยชน            

เปนพระโสดาบัน  พระสกทาคามี  พระอนาคามี  จนถึงพระอรหันต พนทุกขอยางส้ินเชิง๑๓๐    

ฉะนั้น คําวา “มัชฌิมาปฏิปทา” ไมไดหมายถึงในดานกายและวาจาของเรา แตหมายถึงในดาน

จิตใจ เมื่อถูกอารมณมากระทบถาอารมณที่ไมถูกใจมากระทบกระทั่งก็ทําใหวุนวายถาจิตวุนวาย

หวั่นไหวเชนนี้ก็ไมใชหนทางเม่ืออารมณที่ชอบใจดีใจเกิดข้ึนมาแลวก็ดีอกดีใจ ติดแนนอยูใน            

กามสุขัลลิกานุโยโคอันนี้ก็ไมใชหนทาง  

                                                 
 ๑๓๐ พันเอก ปน  มุทุกันต, แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมช้ันตรี, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพคลังวิทยา, ๒๕๑๔), หนา ๑๒๙. 



 

บทที่ ๔ 

การประยุกตใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาในสังคมไทย 

 จากขอมูลที่ศึกษาคนควาจากหลักมัชฌิมาปฏิปทาจากบทที่ ๒ และบทท่ี ๓ นั้นพบวา

สามารถที่จะนํามาประยุกตใชในสังคมไทย  ซึ่งในบทที่ ๔ นี้ผูวิจัยจะไดกลาวถึงมัชฌิมาปฏิปทาซ่ึง

เปนการประยุกตเพื่อนํามาใชในสังคมไทยและยังไดเสนอทางออกถึงวิธีการแกปญหาชีวิตและ

พัฒนาบุคคลในดานตาง ๆ รวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเปนแนวคิดที่เปนมิติใหมในดาน

การพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมสืบตอไป 

๔.๑  มัชฌิมาปฏิปทาในความหมายของบริบทสังคมไทย   

 ในปจจุบันเรามักจะไดยินคําวา  “เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตพอเพียง” อันเปนปรัชญา

การดําเนินชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และยังคงเปนแนวทางการดํารงชีวิตและปฏิบัติ

ตนและทุก ๆ สังคม นับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ รวมทั้งในการพัฒนาและ

การบริหารประเทศใหดําเนินในทางสายกลาง โดยเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอ

โลกยุคโลกาภิวัตนและดวยเหตุผลนี้เองจึงเกิดมีคําเรียกอีกมากมายในความหมายของหลัก 

มัชฌิมาปฏิปทา เพื่อใหสอดคลองกับหลักการประยุกตใชในที่นี้ผูวิจัยขอตัวยกอยางมาแสดงไว

ดังตอไปนี้ 

 ๔.๑.๑.  มักนอยหรือสันโดษ  ซึ่งมีความหมายวา ความยินดี ความพอใจ  ความ

ยินดีในของของตน๑ การมีความสุขความพอใจดวยเคร่ืองเล้ียงชีพที่หามาไดดวยความเพียร

พยายามอันชอบธรรมของตน  ไมโลภ ไมริษยาใคร...๒ ความสันโดษ จึงเปนความพึงพอใจใน

ผลสําเร็จ  มีความสุขในส่ิงที่ตนเองแสวงหามาไดหรือในผลที่ตนสรางข้ึนดวยความบากบ่ัน  ดวย

การทุมเทพละกําลังทั้งหมดลงไปและโดยชอบธรรม  สันโดษ มีลักษณะ ๓ อยาง คือ๓ 

                                                 
 ๑ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพคร้ังที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๕. 

 ๒ ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔๑/๒๘๔-๒๘๕. 

 ๓ พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ฐิตวณฺโณ), พระพุทธศาสนากับชีวิตพอเพียง, พิมพคร้ังที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทชวนการพิมพ  จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๒๒. 



 ๑๐๒ 

  ๑)  ยินดีพอใจในส่ิงที่มีที่ไดมา ดวยเรียวแรงของตนในทางชอบธรรม ไมด้ินรน

อยากไดจนทําใหเกิดความเดือดรอน 

  ๒)  ยินดีพอใจกําลังของตน ใชกําลังที่มีอยู เชนความรู ความสามารถใหเกิดผล

เต็มที่ ไมยอหยอนบกพรอง  

  ๓)  ยินดีพอใจแตไมเกินเลย คือรูจักพอเปน อ่ิมเปน และแบงปนสวนที่เกินเลยไป

เอ้ือเฟอผูอ่ืนตามสมควร 

 ปจจุบันสังคมไทยไดกาวเขาสูยุคการพัฒนาประเทศ  เพื่อกาวไปสูความเจริญตาม

แบบอยางตะวันตก  ดวยการกําหนดใหมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ ๑ ข้ึน ในป พ.ศ.  

๒๕๐๔  ซึ่งตอมาไดเพิ่มคําวา “และสังคม” ในแผนฉบับตอมา กลายเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ  รัฐบาลในยุคนั้น ไดเรงรัดการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาดวยมาตรการตาง ๆ  

และส่ิงหนึ่งที่รัฐบาลในยุคนั้นเช่ือวาจะเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความเจริญกาวหนาของ

ประเทศอยางรวดเร็ว  ก็คือการกระตุนใหประชาชนมีความอยากมาก ๆ  ไมวาจะเปนอยากกิน  

อยากรํ่ารวย  อยากมีส่ิงฟุมเฟอยบํารุงบําเรอตนเอง  อยากไดเงินมาก ๆ เปนตน จึงเปนปญหาและ

ควรแกไขอยางเรงดวน เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะทางสังคมในปจจุบันที่ตองการใหประชาชนมี

ความเปนอยูอยางพอเพียงและมีความสุขอยางแทจริง    

 ๔.๑.๒.  ชีวิตพอเพียงหรือสมชีวิตา คือการมีชีวิตพอเพียง๔  อันเปนคําสอนขอหนึ่ง

ในพระพุทธศาสนาเพราะเปนการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย  ไมฟุงเฟอ ไมฟุมเฟอย  ใชจายให

พอเหมาะแกกําลังทรัพยที่หามาได  อันเปนเหตุปองกันความยุงยากในชีวิตไดมากไมตกเปนทาส

ของกิเลสคือความทะยานอยากจนเกินไป  ทําใหชีวิตมีความพอดีไมด้ินรนไปตามกระแสของโลก  

ซึ่งจัดเปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตที่ดีมากประการหนึ่ง 

 ในสมัยจอมพลสฤษฎ  ธนะรัชต  เปนนายกรัฐมนตรีในราวป ๒๕๐๐ในสมัยนั้น พลตรี

หลวงวิจิตรวาทการ  เปนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดออกคําคมเปนเคร่ืองเตือนใจหรือ

เปนหลักธรรมสําหรับประชาชนในสมัยที่กําลังพัฒนาประเทศไดหลายอยาง  เชน “น้ําไหล  ไฟ

สวาง  ทางสะดวก”  อันเปนเปาหมายของรัฐบาลเพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยางสะดวกให

ไฟฟาสวางไปทั่ว  ไมใชมีไฟฟาดับเปนชวง ๆ เกือบทุกเดือนและใหมีถนนหนทางสะดวกและ

โดยเฉพาะคําคมที่วา “รัฐบาลนี้ไมตองการใหทานรัดเข็มขัด แตตองการใหทานประหยัด”  นี้ก็คือ

                                                 
 ๔ พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ฐิตวณฺโณ), พระพุทธศาสนากับชีวิตพอเพียง, พิมพคร้ังที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทชวนการพิมพ ๕๐ จํากัด, ๒๕๕๑),  หนา  ๑๐-๑๑. 



 ๑๐๓ 

ปรัชญาชีวิตพอเพียงคือรัฐบาลตองการใหทุกคนอยูอยางประหยัดไมฟุมเฟอย แตไมใชใหทุกคน

ประหยัดจนเกินไปจนตองลําบาก ถึงกับรางกายผอมลงเพราะตองใชนอยกินนอย  แตตองการให

เดินทางสายกลางเปนมัชฌิมาปฏิปทา  คําคมนี้ก็จัดเปนปรัชญาชีวิตพอเพียง  ตามหลัก

พระพุทธศาสนาถานํามาใชเปนก็จะมีชีวิตอยางสงบสุขไมเดือดรอนไปตามกระแสโลกชีวิตพอเพียง

นั้นตองเปนอยูใหสมควรแกกําลังทรัพยที่หามาได  แมจะหามาไดมากก็ตองใชจายใหพอเพียงให

เปนประโยชน ใหมีคุณคาตอตนเองและสังคมสวนรวมก็ชื่อวาใชชีวิตพอเพียง 

 ๔.๑.๓.  ความรูจักประมาณหรือมัตตัญุตา คือความรูจักประมาณรูจักพอดีใน

การบริโภค หมายถึงความพอดีที่ใหคุณภาพชีวิตมาบรรจบกับความความพึงพอใจ  ในคําสอน

แสดงขอปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน  โดยเฉพาะพระสงฆเมื่อจะบริโภคอะไรก็ตองพิจารณาเหตุผล

หรือความมุงหมายของการบริโภค  ตามสูตรที่วา “ปฏิสงฺขา  โยนิโส  ปณฺฑปาตํ...พิจารณาทุก

อยางไมวาจะบริโภคอะไร”๕   ความเปนผูรูจักประมาณ หมายถึง ความรูจักประมาณในการ

แสวงหาเล้ียงชีพใหเปนไปในทางท่ีชอบ ไมใฝสูง ทะเยอทะยานจนเกินประมาณอันจะกอใหเกิด

การแสวงหาในทางทุจริตตอมา รวมไปถึงความรูจักประมาณในการใชสอยพัสดุส่ิงของที่แสวงหา

มาไดแลวในทางที่พอเหมาะพอควรไมใหฟุมเฟอยนักไมใหขัดสนนักใหเปนไปในทางสายกลางคือ

ประหยัดมัธยัสถ ความรูจักประมาณในแงนี้ ทําใหบุคคลเกิดสติปญญาในการใชสอยโภคทรัพย ทาํ

ใหเกิดความพอดีในการใชสอยไดและทําใหมีความรูจักพอในใจไดเชนเดียวกัน๖  ความเปนผูรูจัก

ประมาณ รูจักพอดี หมายความวา จะทําอะไร จะพูดอะไร จะคิดอะไร ก็ใหรูจักประมาณ พอดี พอ

งาม, ไมมาก ไมนอย, ไมขาด ไมเกิน, ไมตึง ไมหยอน, ไมออนปวกเปยก ไมแข็งกราว ไมเกดิโทษแก

ใคร ๆ มีแตเกิดประโยชนแกบุคคลทั่วไป ในกาลทุกเมื่อ ดังพุทธศาสนสุภาษิต ที่วา มัตตัญุตา 

สทา สาธุ ความรูจักประมาณทําใหสําเร็จประโยชนในการทุกเมื่อ ดังนี้. ฉะนั้น ทานจึงจํากัดความรู

จักประมาณไว ๓ ประการ๗ คือ  

  ๑)  รูจักประมาณในการแสวงหาเคร่ืองเล้ียงชีวิตแตโดยทางที่ชอบธรรม มีกสิ

กรรม เปนตน ตามควรแกฐานะภาวะของตน  

                                                 
 ๕ วิทยากร  เชียงกูล, ธรรมะแกปญหาเศรษฐกิจของประชาชนไดอยางไร, (กรุงเทพมหานคร : 

บุญญปญญา, ๒๕๔๓), หนา ๓๖. 

 ๖ พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเดโช), ความรูจักพอ, 

http://pittajarn.lpru.ac.th/~prayad/tamma_08.asp, (สืบคน ๐๒/๐๒/๒๕๕๒). 

 ๗ Phuket, ธรรมของสัตตบุรุษ 7 ประการ,  

http://xchange.teenee.com/lofiversion/index.php/t4185.html, (สืบคน ๐๒/๐๒/๒๕๕๒).   



 ๑๐๔ 

  ๒)  รูจักประมาณในการรับ คือรับแตส่ิงที่ดีไมมีโทษตามกฎหมาย เชน ไมใชของ

โจร ไมใชของหนีภาษี เปนตน ถาเปนพระ เณร ก็ไมรับของผิดพระพุทธบัญญัติ เชน เงินทอง เปน

ตน รับแตปจจัยที่สมควรแกสมณะบริโภค  

  ๓)  รูจักประมาณในการบริโภค คือพิจารณาเสียกอน เวนส่ิงที่มีโทษ บริโภคใช

สอยแตส่ิงที่มีประโยชน แมส่ิงที่มี ประโยชนนั้นก็บริโภคแตพอควรแกความตองการของรางกาย ให

พอดีกับฐานะและภาวะไมฟุมเฟอย  

 ฉะนั้น การดําเนินชีวิตอยางเปนกลาง ๆ กลาวคือรูสถานความเปนอยูของตนเอง เชน 

ความรูจักประมาณในการบริโภคอาหาร ไมบริโภคมากเกินไป ไมบริโภคนอยเกินไป บริโภคแต

พอสมควร รวมทั้งความรูจักประมาณในเร่ือง อ่ืน ๆ ดวย จึงมีพุทธศาสนสุภาษิตวา มตฺตฺุตา 

สทา สาธุ ความรูจักประมาณทําใหสําเร็จประโยชนทุกเมื่อ วิธีการเหลานี้ก็จะเปนหนทางหนึ่งที่จะ

กอใหเกิดสังคมพอเพียงไดอยางแทจริง 

๔.๒  มัชฌิมาปฏิปทากับเศรษฐกิจในสังคมไทย 

 การพัฒนาประเทศที่มุงเนนไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ผาน

มากอใหเกิดการแขงขันดานการผลิตส่ิงของเคร่ืองใชเปนจํานวนมาก มีการสงเสริมใหประชาชนใช

วัตถุอํานวยความสะดวกสบายและปรนเปรอความสุขของตน กอใหเกิดลัทธิ “วัตถุนิยม” กอใหเกิด

หนี้สินจํานวนมากมาย ลัทธินี้เปนการสงเสริมเศรษฐกิจในลักษณะที่ทําใหสังคมเปน “สังคมบริโภค

นิยม” ทําใหชีวิตความเปนอยูลําบากเพิ่มมากข้ึน ความเช่ือที่วาการสงเสริมความสุข โดยการ

ปรนเปรอทางวัตถุจึงเปนการเพิ่ม “ความทุกข” อยางปฏิเสธไมได  แนวคิด “เศรษฐกิจเชิงพุทธ” จึง

เปนแนวคิดที่จะแกไขปญหา “ความทุกข” ที่สังคมไทยเผชิญอยู ฉะนั้น เศรษฐกิจจึงเปนเร่ืองของ

ความสัมพันธของมนุษยในสังคม  ซึ่งรวมถึงความสัมพันธทุกดานที่ทําใหมนุษยพอใจและมี

ความสุข๘ ฉะนั้น ทามกลางกระแสแหงคําวา “ทําอยางไรจะรวย” อันสรางความวิบัติใหสังคมอยาง

รุนแรง “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเปนพลังขับเคลื่อนใหพนวิบัติ๙ ทางสังคมที่เกิดข้ึนปจจุบันไดอยาง

เหมาะสมและเห็นไดเดนชัดมากที่สุด   

                                                 
 ๘ วิทยากร  เชียงกูล, ธรรมะแกปญหาเศรษฐกิจของประชาชนไดอยางไร, (กรุงเทพมหานคร : 

บุญญปญญา, ๒๕๔๓), หนา ๒. 

 ๙ ประเวศ วะสี, แผนงานพัฒนาจิตเพ่ือสุขภาพมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ,   สนับสนุนโดย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), ตีพิมพใน มติชนรายวัน วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๘. 



 ๑๐๕ 

 ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย  ไดกลาวในการสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและ

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหมประจําป ๒๕๔๙ เร่ือง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนา

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔  ไววา  “เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ี

ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน 

จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ

พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี

ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการ

ดําเนินการทุกข้ันตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ

เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตและ

ใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความ

รอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดาน

วัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี”๑๐ 

 ๔.๒.๑  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส

ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ต้ังแตกอนเกิด

วิกฤติการณทางเศรษฐกิจและเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและ

สามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปล่ียนแปลงตาง ๆ๑๑  

 ดร.ปรียานุช  พิบูลสราวุธ๑๒  หัวหนาโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  ไดมาอธิบายเสริมในเร่ืองนี้วาถึงความหมายและหลักแนวคิดที่

                                                 

 ๑๐ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย, การสัมมนาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของ

มหาวิ ทยา ลัย เ ชียง ใหมประ จํ าป   ๒๕๔๙  เ รื่ อ ง  แนวทางการ จัดทํ าแผนพัฒนาอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ , วันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙.    

 ๑๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร,

(กรุงเทพมหานคร : ศูนยประสานงานกลางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, สํานักพัฒนา

กิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐), หนา ๓. 

 ๑๒ pongpen, การใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง, 

http://blog.spu.ac.th/pongpen/2009/03/31/entry-5, (สืบคน ๐๑/๐๑/๒๕๕๒) 



 ๑๐๖ 

แทจริงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาจะสามารถนํามาประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางไร ? 

จะเสริมสรางใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปไดอยางมั่นคงภายใตกระแสโลกาภิวัตนและนําไปสู

ความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนชาวไทยไดอยางไร ? ...แกนแทและความหมายที่สําคัญมี ๒ นัย

คือ เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร และอีกนัยหนึ่งคือ ความหมายแปลวาอะไร  “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” คือ หลักคิดเพื่อการดํารงชีวิต การที่เราจะมีชีวิตอยูบนโลกนี้ได เราตองมีหลักคิดวาเรา

จะดํารงชีวิตอยางไร เพื่ออะไร ทําอะไรและสุดทายเปาหมายของชีวิตคืออะไร ตรงนี้แหละคือแกน

แทของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งก็คือวิถีชีวิตของคนไทยที่อยูในสภาวะแวดลอมไทยหรือภูมิสังคมแบบ

ไทย ๆ กลาวคือเปนหลักคิดในการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับภูมิสังคมของประเทศไทย 

 จะเห็นไดวา การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การพัฒนาที่ ต้ังอยูบน

พื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ คุณธรรม ประกอบการวางแผน 

การตัดสินใจและการกระทําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู ๕ สวน ดังนี้ 

 ๑)  กรอบลักษณะ เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควร

จะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา 

และการมองโลกเชิงระบบการที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และ

วิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

 ๒)  คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดใน

ทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติตนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน 

 ๓)  คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย ๓ คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้ 

  (๓.๑)  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมาก

เกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

  (๓.๒)  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความเพียงพอ

นั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่

คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 

  (๓.๓)  การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลบกระทบ

และการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่

คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลและไกล 



 ๑๐๗ 

 ๔)  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น 

ตองอาศัยทั้งความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน ดังนี้ 

  (๔.๑)  เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่

เกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพื่อ

ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

  (๔.๒)  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน

คุณธรรมมีความซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไม

โลภ และไมตระหนี่ 

 ๕)  แนวทางการปฏิบัติ/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดาน 

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี  

 ฉะนั้น  จะเห็นไดวาหลักความพอเพียงก็คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง

ความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความ

ระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน 

และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ   โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นัก

ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่

เหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล

และพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม 

ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  

 ๔.๒.๒   เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 

 เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหมเปนทฤษฎีที่มีลักษณะงาย ๆ   

เปนทฤษฎีที่มีลักษณะงาย ๆ ไมสลับซับซอน  (Simplicity) อันเปนลักษณะเดนชัดของโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริโดยทั่วไป คือ “ตองงาย” และนําไปปฏิบัติไดจริงจะไมทรงโปรดอะไรที่    

เปนศาสตรยาก ๆ และนําไปปฏิบัติไดยากดังที่ไดเคยมีพระราชดํารัสเสมอวา “ตองทําใหงาย”๑๓ ซึ่ง

                                                 
 ๑๓ นายมนูญ มุกขประดิษฐ, “วิเคราะหปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราช 

ดําริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, หนา ๑๖๖. 



 ๑๐๘ 

เปนแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสูความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับตาง ๆ อยางเปน

ข้ันตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย          

ตาง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี มีความรู ความเพียร

และความอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกันและความสามัคคี   

 วันวร  จะนู ไดกลาวไววาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติใหเปน

รูปธรรม สามารถพิจารณาไดหลายดานตามความเหมาะสม  เชน  ดานอาชีพ  ดานโครงสรางทาง

เศรษฐกิจ  เปนตน  ในที่นี้จะพิจารณาดานสังคมหรือลักษณะหนวยตาง  ๆ  ของสังคมเปนหลัก๑๔  

โดยสามารถแยกไดเปน ๓ ระดับ ดังนี้   

 ๑)  ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ

พื้นฐานซ่ึงหมายถึงแนวปฏิบัติระดับครอบครัว ดังนี้ 

  (๑)  ครอบครัวควรจริยธรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือที่สอดคลองกัน เชน มี

ความซ่ือสัตย ความเพียร  ความมีสติ ปญญา เมตตา กรุณา เปนตน 

  (๒)  ควรแสวงหาความรูและอบรมสมาชิกในครอบครัวใหมีความรูและคุณธรรม 

  (๓)  ควรมีวินัยในการใชจาย 

  (๔)  ควรเคารพกฎกติกาของสังคม 

  (๕)  ควรมีความสํานึกและรับผิดชอบตอสวนรวม 

 แนวทางการปฏิบัติระดับครอบครัวดังกลาวนั้นเปนลักษณะแบบองครวมตองประกอบ

กับไปโดยใหความมีความพอประมาณ มีเหตุผลที่และมีภูมิคุมกันที่ดี๑๕ 

 ๒)  ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกร เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ

กาวหนาเปนส่ิงที่สังคมและชุมชนและองคกรควรปฏิบัติ ดังนี้ 

  (๑)  ชุมชนควรรวมมือกัน เพื่อเรียนรูและแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันจะทําใหมี

ความรูกวางและลึกจะทําใหมีเหตุผลมากยิ่งข้ึน 

  (๒)  ควรสงเสริมใหมีการจัดต้ังกลุมสหกรณออมทรัพย เพื่อสงเสริมใหมีการออม

และประหยัดการใชจาย 
                                                 
 ๑๔ วันวร  จะนู, เอกสารประกอบการสอนวิชาองครวมแหงชีวิตเรื่องชีวิตที่พอเพียง, อางใน 

http://blog.spu.ac.th/pongpen/2009/03/31/entry-5, (สืบคน ๐๑/๐๑/๒๕๕๒) 

 ๑๕ นายวันวร  จะนู, รายงานผลการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะจริยศาสตรและ

ปรัชญาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๖), หนา ๑๙. 



 ๑๐๙ 

  (๓)  ควรยึดการพึ่งพาตนเองเปนเองเปนหลัก 

 แนวทางการปฏิบัติระดับสังคมชุมชนและองคกรดังกลาวนั้นเปนลักษณะแบบองค

รวมเชนเดียวกับครอบครัว 

 ๓)  ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาการสราง

เครือขายความรวมมือในลักษณะเชนนี้จะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญา แลกเปล่ียน

ความรู เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือรวมมือกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง ทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญซึ่งประกอบดวยชุมชน องคกรและธุรกิจตาง ๆ ที่ดําเนิน

ชีวิตอยางพอเพียง กลายเปนเครือขายชุมชนพอเพียง ที่เชื่อมโยงกันดวยหลักไมเบียดเบียน 

แบงปน และชวยเหลือ ซึ่งกันและกันไดในที่สุด๑๖ 

 ฉะนั้น  จะเห็นไดวาเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฏีใหม โดยท่ี

เศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม ในขณะที่

แนวพระราชดําริเกี่ยวกับทฤษฎีใหมหรือเกษตรทฤษฏีใหม เปนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร

อยางเปนข้ันตอน เปนตัวอยางการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมเฉพาะใน

พื้นที่ที่เหมาะสม 

 ๔.๒.๓  การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 พื้นฐานของประเทศไทย เปนประเทศเกษตรกรรม ดังนั้น จุดเร่ิมตนของการพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียงคือ การฟนฟูเศรษฐกิจ  ชุมชนทองถิ่น ต้ังแตข้ันการฟนฟูและขยายเครือขาย

เกษตรกรรมยั่งยืน อันเปนการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอยางพออยูพอกินไป

จนถึงการแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สรางอาชีพและทักษะวิชาการ ซึ่งจะเปนการพัฒนาทีละ

ข้ันตอนเปนลําดับ ในเร่ืองตาง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่คอย ๆ พัฒนาข้ึนมาจากฐานทรัพยากรและ

ภูมิปญญาที่มีอยูภายในชาติและที่จะเรียนรูจากโลกภายนอกดวย๑๗  

                                                 
 ๑๖ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร.

(กรุงเทพมหานคร : ศูนยประสานงานกลางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, สํานักพัฒนา

กิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐), หนา ๑๗-๒๑. 

 ๑๗ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 

http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=6582&filename=index, (สืบคน ๐๗/๐๒/๒๕๕๓) 
 



 ๑๑๐ 

 ๑)  เศรษฐกิจพื้นฐาน ประกอบดวยลักษณะสําคัญคือ  

  (๑)  เปนเศรษฐกิจของคนทั้งมวล  

  (๒)  มีชุมชนที่เขมแข็งเปนพื้นฐานของเศรษฐกิจ 

  (๓)  มีความเปนบูรณาการเขมแข็งไปพรอม ๆ กันหมด ทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ  สังคม 

ส่ิงแวดลอม และ วัฒนธรรม  

  (๔)  เติบโตบนพื้นฐานที่ เขมแข็งของเราเอง  เชน  ดานเกษตร หัตถกรรม 

อุตสาหกรรม สมุนไพร อาหาร การทองเที่ยว เปนตน  

  (๕)  มีการจัดการที่ดีเปนพื้นฐาน สงเสริมการเกิดนวัตกรรมตาง ๆ ใหสามารถ

นํามาใชงานไดอยางตอเนื่อง 

 ๒)  การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

 การพัฒนาสังคมไทยในปจจุบันไมไดมีแบบอยางตายตัวตามตํารา หากแตตองเปนไป

ตามสภาพภูมิประเทศทางภูมิศาสตร สังคมวิทยา วัฒนธรรมชุมชน ที่มีความหลากหลายใน

ขณะเดียวกันเราก็ตองเขาใจในการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วตามอิทธิพล

ของกระแสโลกาภิวัฒน ควบคูไปกับการพยายามหาแนวทางหรือวิธีการที่จะดํารงชีวิตตาม

หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง   ให ดําเนินไปไดอยางสมดุลและสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัฒน   โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวสรางภูมิคุมกัน    

ตอผลกระทบที่ชุมชนอาจจะไดรับ ไมใหกระแสเหลานั้นมาทําลายเอกลักษณและวัฒนธรรมชุมชน

จนตองลมสลายไป 

 จากแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง๑๘ เปนแนวทางที่ใหประชาชนดําเนินตามวิถี

แหงการดํารงชีพที่สมบูรณศานติสุข โดยมีธรรมะเปนเคร่ืองกํากับและใจตนเปนที่สําคัญ ซึ่งก็คือ 

วิถีชีวิตไทยที่ยึดเสนทางหลักมัชฌิมาปฏิปทากลาวคือความพอดี ในหลักของการพึ่งพาตนเอง ๕ 

ประการ คือ  

 (๑)  ความพอดีดานจิตใจ : เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีจิตสํานึกที่ดีเอ้ืออาทร ประณี-

ประนอม คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม  

                                                 
 ๑๘ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 

http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=6582&filename=index, (สืบคน ๐๗/๐๒/๒๕๕๓) 
 



 ๑๑๑ 

 (๒)  ความพอดีดานสังคม : มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

รูจักผนึกกําลัง และที่สําคัญมีกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากฐานรากที่มั่นคงและแข็งแรง  

 (๓)  ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม : รูจักใชและจัดการอยาง

ฉลาดและรอบคอบ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด ใชทรัพยากรที่มีอยูในประเทศ เพือ่พฒันาประเทศ

ใหมั่นคงเปนข้ันเปนตอนไป  

 (๔)  ความพอดีดานเทคโนโลยี : รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหสอดคลองกับความ

ตองการและควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานของเราเอง และสอดคลองเปนประโยชน

ตอสภาพแวดลอมของเราเอง  

 (๕)  ความพอดีดานเศรษฐกิจ : เพิ่มรายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอสมควร พอ

อยู พอกินตามอัตภาพ และฐานะของตนเอง 

 ดังนั้น  จะเห็นไดวาการพัฒนาสังคมไทยทุกระดับสวนเริ่มจาก การสรางพื้นฐาน 

ความพอกินพอใชของประชาชนในสังคมเปนสวนใหญกอนแลวจึงคอยเสริมสรางความเจริญและ

ฐานะทางเศรษฐกิจ  ตามลําดับ เพื่อจะไดเกิดสมดุลทางดานตาง ๆ หรือเปนการดําเนินการไป

อยางเปนข้ันเปนตอน จากระดับหนึ่งไปสูอีกระดับหนึ่ง โดยสรางความพรอมทางดานตาง ๆ อยาง

เหมาะสม  

 ๔.๒.๔  คุณธรรมของผูดําเนินชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 ในปจจุบันพระพุทธศาสนามีหลักคําสอนมากมายก็เพื่อใหมนุษยในสังคมต้ังเนือ้ต้ังตัว

ใหไดในทางเศรษฐกิจ โดยพยายามยกฐานะของตนใหสูงข้ึนดวยความขยันหมั่นเพียร โดยยึด

หลักธรรมดําเนินควบคูกันไป จะเห็นไดวาหลักธรรมเหลานั้นจะเกี่ยวกับชีวิตทางเศรษฐกิจและไมมี

ขอใดที่ขัดแยงกับระบบทางเศรษฐกิจสมัยใหมเลย  แตตรงกันขามคําสอนทางพระพุทธศาสนาเปน

ส่ิงที่ชวยเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจอยางไดผลดีอีกดวย

ในที่นี้ผูวิจัยขอยกหลักคุณธรรมเหลานั้นมาประกอบไวดังนี้  

 ๑)  ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  

  ในพระพุทธศาสนามีคําสอนที่สอนใหคนสรางตนสรางความเจริญเปนขอปฏิบัติ

สําคัญที่ทําใหเกิดผลคือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทําใหมีทรัพยสินเงินทอง พึ่งตนเองได เรียกวา

ธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนปจจุบัน บางทีเรียกวา “หัวใจเศรษฐี” โดยมีคํายอคือ “อุ” “อา” “กะ” 



 ๑๑๒ 

“สะ”๑๙ ในคัมภีรอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต๒๐ พระพุทธองคไดตรัสซึ่งประโยชนไว ๔ ประการ

ดังนี้คือ  

  (๑)  อุฏฐานสัมปทา  คือการถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบ

อาชีพการงานและในการศึกษาเลาเรียนไมทอถอย 

  (๒)  อารักขสัมปทา  คือการถึงพรอมดวยการรักษาทรัพยที่หามาไดดวยความ

ขยันหมั่นเพียร  รักษาการงานไมใหเส่ือม  รักษาส่ิงที่เรามีอยูไมใหเสียหาย 

  (๓)  กัลยาณมิตตา คือการรูจักคบคนดีหรือมีกัลยาณมิตร ซึ่งจะเปนองค 

ประกอบสําคัญ ที่ชวยใหเจริญกาวหนาในวงการอาชีพนั้น ๆ ทําใหรูเห็นชองทางและโอกาสตาง ๆ 

ในการงาน ทันตอเหตุการณ ตลอดจนรูจักปฏิบัติตอทรัพยของตนอยางถูกตอง ไมถูกมิตรชั่วชักจูง

ไปในทางอบายมุข ซึ่งจะทําใหทรัพยสินไมเพิ่มพูนหรือมีแตจะหดหายไป 

  (๔)  สมชีวิตา  คือการเล้ียงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หามาได ไมฝดเคือง

เกินไปและไมฟุมเฟอยเกินไป 

 ฉะนั้น  การสรางความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ทําใหมีทรัพยสินเงินทอง 

พึ่งตนเองไดนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเจริญคุณธรรมในดานนี้เพื่อกอใหเกิดความเจริญ

ทางสังคมและเศรษฐกิจหรือเรียกวา ธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนปจจุบัน 

 ๒)  อิทธิบาท ๔๒๑   

  หลักอิทธิบาท ๔ ประการหมายถึง คุณเคร่ืองแหงความสําเร็จกลาวคือเปนคุณ

เคร่ืองใหลุถึงความสําเร็จตามที่ตนประสงค ผูหวังความสําเร็จในชีวิตของคนเรา บังเกิดข้ึนไดดวย

การกระทําของตน ความสําเร็จหรือการไดส่ิงตามที่ปรารถนาไว ยอมอํานวยผลใหได  เพราะฉะนั้น 

ผูจะดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงถามีอิทธิบาท ๔ แลวยอมประสบผลสําเร็จในชีวิตอยาง

แนนอน พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวไววาเปนหลักธรรมที่จะนําไปสูความสําเร็จแหงผล

ที่มุงหมายมี ๔ ประการ๒๒ คือ 

                                                 
 ๑๙ พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ฐิตวณฺโณ), พระพุทธศาสนากับชีวิตพอเพียง, พิมพคร้ังที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทชวนการพิมพ ๕๐ จํากัด, ๒๕๕๑),  หนา  ๗. 

 ๒๐ ดูรายละเอียดใน องฺ. อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๗๕-๗๖/๓๘๘-๓๘๙. 

 ๒๑ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๗. 

 ๒๒ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพคร้ังที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๖๐.   



 ๑๑๓ 

  (๑)  ฉันทะ  มีใจรักคือ พอใจจะทําส่ิงนั้นและทําดวยใจรัก  ตองการทําใหเปน

ผลสําเร็จอยางดีแหงกิจหรืองานที่ทํา  ไมใชสักวาทําพอใหเสร็จ ๆ หรือเพียงเพราะอยากไดรางวัล

หรือผลกําไร 

  (๒)  วิริยะ  พากเพียรทําคือ  ขยันหมั่นประกอบ  หมั่นกระทําส่ิงนั้นดวยความ

พยายามเขมแข็ง  อดทน  เอาธุระ  ไมทอดทิ้ง  ไมทอถอย  กาวไปขางหนาจนกวาจะสําเร็จ 

  (๓)  จิตตะ  เอาจิตฝกใฝคือ  ต้ังจิตรับรูในส่ิงที่ทําและทําส่ิงนั้นดวยความคิด  ไม

ปลอยใหฟุงซานเลื่อนลอย  ใชความคิดในเร่ืองนั้นบอย ๆ เสมอ ๆ ทํากิจหรืองานนั้นอยางอุทิศตัง

อุทิศใจ 

  (๔)  วิมังสา  ใชปญญาสอบสวนคือ  หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตรา

หาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลย  บกพรองขัดของ เปนตน  ในส่ิงที่ทํานั้นโดยรูจัก

ทดลอง  วางแผน  วัดผล  คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน  เพื่อจัดการและดําเนินงานนั้นใหไดผลดี

ยิ่งข้ึนไป 

 กลาวโดยสรุปคือ การกระทําการงานชนิดใด  จะตองมีความพอใจในงานนั้น แลว

พยายามขยันในงานนั้น   ไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย สนใจอยูเสมอ เมื่องานนั้นสําเร็จก็ตรวจตราจน

มั่นใจ   

 ๓)  สังคหวัตถุ ๔๒๓  ธรรมเคร่ืองยึดเหนี่ยวหรือ “พุทธวิธีครองใจคน” การทําใหคน

รอบขางรักเรา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนใหปรับที่ตัวของเราเอง คือตองทําตัวเราใหเปนคน

นารักเสียกอน โดยการปฏิบัติตามสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเปนการปฏิบัติ เพื่อยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน ทําใหเกดิ

ความเคารพรักใครนับถือ เกรงอกเกรงใจกัน ไมวาใครก็ตาม เมื่อมีหลักสังคหวัตถุ ๔ นี้ก็จะทําให 

อยูรวมกันอยางมีความสุข๒๔ ซึ่งประกอบไปดวย 

   (๑)  ทาน (การให) 

   (๒)  เปยยวัชชะ (วาจาเปนที่รัก)  

   (๓)  อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน)  

   (๔)  สมานัตตตา (การวางตนสม่ําเสมอ) 

 ดังพระพุทธพจนตรัสวา  

                                                 
 ๒๓ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๕๖/๓๗๓. 

 ๒๔ watcharee, พุทธวิธีครองใจคน, http://www.watcharina.com/board/index.php?topic 

=1014.msg5009, (สืบคน ๐๔/๐๒/๒๕๕๓). 



 ๑๑๔ 

    “ทาน เปยยวัชชะ อัตถจริยาในโลกนี้  

   และสมานัตตตาในธรรมนั้น ๆ ตามสมควร  

   สังคหธรรมเหลานี้แลชวยอุมชูโลก  

   เหมือนล่ิมสลักที่ยึดคุมรถซ่ึงแลนไปไวไดฉะนั้น”๒๕  

 ฉะนั้น  จะเห็นไดวาหลักคุณธรรมขอนี้เปนหลักการสรางความสัมพันธระหวางสังคม

เพื่อความผาสุก  ซึ่งเกิดจากการเสียสละ มีความรักใครในกลุมของสังคมรวมถึงการสราง

คุณประโยชนแกสวนรวมและประการสําคัญคือการรูจักวางตนใหสม่ําเสมอกลาวคือมีความจริงแก

และกัน 

 ๔.๒.๕  หลักการครองชีวิตในปจจุบัน 

 ตามหลักธรรมคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ทรงสอนเกี่ยวกับเร่ืองเงิน ๆ 

ทอง ๆ หรือเร่ืองการบริหารจัดการทรัพยสินหรือโภคทรัพยไวอยางครบวงจร เพื่อสรางสมดุลแกชวีติ

หลายเร่ืองดวยกัน เชน 

 ๑)  สุขของคฤหัสถ ๔ หมายถึง ความสุขทางกายและความสุขทางใจไมมีความวิตก

เปนทุกขในการดําเนินชีวิตในทางพระพุทธศาสนา๒๖ ในอานัณยสูตร๒๗สูตรที่วาดวยสุขเกิดจาก

ความไมเปนหนี้  พระพุทธองคไดตรัสแบงความสุขของคฤหัสถไว ๔ ประการ คือ 

  (๑)  อัตถิสุข สุขเกิดจากการมีทรัพย เปนหลักประกันของชีวิต โดยเฉพาะความ

อุนใจ ปลาบปล้ืมภูมิใจวาเรามีทรัพยที่หามาไดดวยกําลังของตนเอง ดังพระพุทธพจนตรัสวา “เรามี

โภคทรัพยที่หามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมดวยน้ําพักน้ําแรง อาบเหง่ือตางน้ํา 

ประกอบดวยธรรมไดมาโดยธรรมนี้เรียกวา อัตถิสุข”๒๘ 

  (๒)  โภคสุข สุขเกิดจากการบริโภคทรัพย หรือใชจายทรัพย คือ รูจักใชจายทรัพย

นั้นใหเกิดประโยชนแกชีวิตของตน เล้ียงดูบุคคลอ่ืน และทําประโยชนสุขตอผูอ่ืนและสังคม เปนตน  

ดังพระพุทธพจนตรัสวา “เราใชสอยโภคทรัพยและทําบุญดวยโภคทรัพยที่หามาไดดวยความ

                                                 
 ๒๕ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑. 

 ๒๖ บุม psu, ความสุขของคฤหัสถเปนแนวทางการดําเนนิชีวิต, 

http://share.psu.ac.th/blog/saowarat/3963, (สืบคน ๐๔/๐๒/๒๕๕๓), 

 ๒๗ ดูรายละเอียดใน องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕-๑๐๖. 

 ๒๘ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๖. 



 ๑๑๕ 

ขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมดวยน้ําพักน้ําแรง อาบเหงื่อตางน้ํา ประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม

นี้เรียกวา โภคสุข”๒๙ 

  (๓)  อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ ไมตองทุกขใจ เปนกังวลใจเพราะมี

หนี้สินติดคางใคร ดังพระพุทธพจนตรัสวา “กุลบุตรในโลกนี้ไมเปนหนี้ใคร ไมวาจะนอยหรือมากก็

ตาม เขาไดรับสุข โสมนัสวา เราไมเปนหนี้ใคร ไมวาจะนอยหรือมากนี้เรียกวา อานัณยสุข”๓๐ 

  (๔)  อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติที่ไมมีโทษ คือ มีกายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรมที่สุจริต ที่ใครจะวากลาวติเตียนไมได มีความบริสุทธิ์ และมีความมั่นใจในการดําเนินชีวิต

ของตน  ดังพระพุทธพจนตรัสวา “เราประกอบดวยกายกรรม ที่ไมมีโทษ วจีกรรมที่ไมมีโทษ 

มโนกรรมที่ไมมีโทษนี้เรียกวา อนวัชชสุข”๓๑ 

 ฉะนั้น  จะเห็นไดวาความสุขที่คฤหัสถคาดหวังและตองการในปจจุบันชาตินั้นก็คือ 

การไดมีความสุขเกี่ยวกับการใชจายเปนสวนใหญ  กลาวโดยรวมแลวคฤหัสถตองการความสุขที่

กอเกิดมาจากทางกาย ทางวาจา ทางใจ นั้นเอง 

 ๒)  โภคาวิภาค ๔๓๒ เปนวิธีการจัดสรรทรัพยในการใชจาย โดยจัดสรรทรัพยออกเปน 

๔ สวน๓๓ ดังนี้คือ 

  (๑)  แบง ๑ สวน  เพื่อใชบริโภคเล้ียงตนเองใหเปนสุข เล้ียงดูครอบครัวและคนที่

อยูในความรับผิดชอบใหเปนสุขและใชทําความดี บําเพ็ญประโยชนแตสาธารณะ เปนตน 

  (๒)  แบง ๒ สวน  เพื่อจัดสรรไวสําหรับลงทุนประกอบกิจการงานตาง ๆ 

  (๓)  แบง ๑ สวน  เพื่อเก็บไวใชในยามจําเปน เชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเจ็บไขได

ปวย เปนตน 

 ฉะนั้น  จะเห็นไดวาวิธีการจัดสรรทรัพยในการการใชจายนั้นก็เพื่อตองการใหเกิด

ความชัดเจนและรูจักประมาณในการใชจาย เพราะการใชจายในแตละสวนที่ปรากฏในเบ้ืองตน

ลวนแลวแตเปนประโยชนและกอเกิดความม่ันคงทางครอบครัวนําไปสูความเจริญรุงเรืองในการ

ดําเนินชีวิตดวย 

                                                 
 ๒๙ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๖. 

 ๓๐ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๖. 

 ๓๑ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๖. 

 ๓๒ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๘/๒๐๒. 

 ๓๓ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพคร้ังที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๘. 



 ๑๑๖ 

 ๓)  โภคอาทิยะ ๕๓๔ เมื่อมีทรัพยสินทรัพยสินถูกจัดสรรเรียบรอยแลวก็ควรนํามาใช

ประโยชนตอการดําเนินชีวิตประกอบดวย 

  (๑)  ใชจายทรัพยนั้นเล้ียงตนเอง เล้ียงดูครอบครัว มารดาบิดา ใหเปนสุข 

  (๒)  ใชทรัพยนั้นบํารุงเล้ียงมิตรสหาย ผูรวมกิจการงานใหเปนสุข 

  (๓)  ใชปองกันภยันตรายตาง ๆ 

  (๔)  ทําพลี๓๕ คือ การสละบํารุงสงเคราะห ๕ อยาง ไดแก 

   ๑. อติถิพลี ใชตอนรับแขก คนที่ไปมาหาสู เปนเร่ืองของการปฏิสันถาร 

   ๒. ญาติพลี ใชสงเคราะหญาติ 

   ๓. ราชพลี ใชบํารุงราชการดวยการเสียภาษีอากร เปนตน 

   ๔. เทวตาพลี บํารุงเทวดา คือส่ิงที่เคารพนับถือตามลัทธิความเช่ือหรือ

ตามขนมธรรมเนียมของสังคม 

   ๕. ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศใหแกบุพการี ทานที่ลวงลับไปแลว เปนการ

แสดงความกตัญูรูคุณ 

 ดังพระพุทธที่ตรัสวา  

    “โภคทรัพยทั้งหลายเราไดบริโภคแลว  

   คนที่ควรเล้ียงเราไดเล้ียงแลว  

   อันตรายทั้งหลายเราไดขามพนแลว  

   ทักษิณาที่มีผลสูงข้ึนไปเราไดใหแลว  

   และพลีกรรม ๕ อยางเราไดทําแลว”๓๖ 

 กลาวโดยสรุป คําสอนในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนี้ มีจุดสนใจ

เบ้ืองแรกคือ จะทําอยางไรใหคนทุกคนมีปจจัยส่ีพอเพียงตามสภาพท่ีเปนอยู ซึ่งเปนความตองการ

ข้ันพื้นฐานของมนุษย เพราะวา ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางไรตอไป เพื่อความมีชีวิตที่ดี

งาม มีสังคมที่เปนสุขนั้น ถาชีวิตขาดแคลนปจจัยส่ีเปนฐานเบ้ืองตนแลว ก็เปนส่ิงที่เปนไปไดยาก

สําหรับพระสงฆนั้น ชีวิตทางดานเศรษฐกิจมีลักษณะพิเศษออกไปในแงที่วา พระสงฆควรมชีวีติทีดี่

                                                 
 ๓๔ คณาจารยแหงโรงพิมพเล่ียงเชียง, ธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ ฉบับมาตรฐาน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเล่ียงเชียง, ๒๕๓๕), หนา ๑๘๔. 

 ๓๕ ดูรายละเอียดใน  องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๖๑/๓๕๓. 

 ๓๖ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๔. 



 ๑๑๗ 

งาม มีความสุขไดดวยปจจัยส่ีใหนอยที่สุด เปนตัวอยางของคนท่ีจะมีปจจัยส่ีนอยที่สุดก็มีชีวิตที่ดี

งามและเปนสุขไดสําหรับคนทั่วไป ทานมุงใหมีปจจัยส่ีเปนฐานเบื้องตนในการดําเนินชีวิต เพราะ

คฤหัสถนั้นยังจําเปนตองพึ่งวัตถุและทรัพยสินเงินทองไวใชจายอีกมาก เชน การเล้ียงดูตนเอง การ

เล้ียงดูครอบครัว การชวยเหลือสังคม การสงเคราะหพระสงฆ เปนตน 

๔.๓  มัชฌิมาปฏิปทากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

มุงเนนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ จึงจัดทํายุทธศาสตรเพื่อดําเนิน

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตที่

พอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝกการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเอ้ือเฟอเผ่ือแผและแบงปน มี

จิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอมและเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยม และเอกลักษณของความเปนไทย 

โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมกันรับผิดชอบเพื่อใหมีความตอเนื่องและย่ังยืน 

นําสูวิถีชีวิตของประชาชน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไดตามแนวพระราชดํารัส และ

นโยบายรัฐบาล รวมทั้งเปนจุดเร่ิมตนของการผลักดันใหประเทศชาติโดยรวมพัฒนาตอไปอยาง

เต็มศักยภาพ โดยใชรูปแบบการจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๓๗ และได

กําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค ในอีก ๒๐ ป ขางหนาไวอยางแนชัด ไดแก สังคมที่เขมแข็ง 

และมีคุณภาพใน ๓ ดาน คือ    

 ๑.  สังคมคุณภาพ ที่ยึดหลักหลักความสมดุล ความพอดี โดยสรางคนดี ระบบดี ให

เปนคนดี คนเกง พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะและ

พึ่งตนเองได ใหระบบเปนระบบที่โปรงใส มีประสิทธิภาพตรวจสอบได  

 ๒.  สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ที่เปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน 

ทําเปน มีเหตุผล มีความริเร่ิมสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลกเพื่อพรอมรับการ

เปล่ียนแปลงส่ังสมทุนทางปญญา รักษาและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น  

 ๓.  สังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน ที่ดํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคาของ

เอกลักษณ สังคมที่รูรัก สามัคคี มีจารีตประเพณีที่ดีงาม มีความเอ้ืออาทร มีสถาบันครอบครัวที่

เขมแข็ง ตลอดจนเครือขายชุมชนทั่วประเทศ   

                                                 
 ๓๗ กระทรวงศึกษาธิการ, ยุทธศาสตรขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา

(พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔), (กรุงเทพมหานคร :  ศูนยประสานงานกลางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.

สํานักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐), คํานํา. 



 ๑๑๘ 

 ในปจจุบันปญหาสังคมไดเพิ่มมากข้ึนและรุนแรงย่ิงข้ึน อาทิ ปญหา ความยากจน 

ปญหาครอบครัว ปญหาเยาวชน ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส ปญหาการทุจริต ปญหาความ

เส่ือมโทรมดานศีลธรรม และคานิยม   

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาท เกี่ยวกับปญหา

ยุงยากในสังคมแกการสัมมนาผูนําศาสนา ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป เมื่อวันที่ ๑๐ 

เมษายน ๒๕๒๕ มีขอความ ดังนี้  

 "ปญหายุงยากในสังคมทุกวันนี้เกิดจากเหตุหลายอยาง แตเหตุที่สําคัญที่กอปญหาให

มากคือ ความขาดหรือบกพรองในความเปนระเบียบและความสะอาดมั่นคงในความประพฤติและ

ความคิดจิตใจของบุคคล องคการ ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุงหมายและภารกิจในการขัดเกลาความ

ประพฤติและจิตใจ ใหบุคคลถึงพรอมดวยคุณธรรมตามหลักศาสนาอยูแลว จึงนาจะทําหนาที่

แกปญหาสังคมไดอยางดี โดยไมยากลําบาก ในการนี้ทุกฝายควรจะไดรวมมือกันและสงเสริมกัน

อยางจริงจัง โดยประสานสอดคลองและควรมีหลักมีแผนการที่แนนอน เหมาะสมในการส่ังสอน

เผยแพรธรรม สําคัญที่สุด ควรจะไดพยายามปลูกฝงความเชื่อความเล่ือมใสในคุณธรรมความดีให

เกิดข้ึนดวยการประพฤติปฏิบัติเปนตัวอยางใหคนทั้งหลายไดเห็นประโยชนและความดีจากแบบ

แผนการปฏิบัติและการอธิบายแนะนําที่ประกอบดวยความเมตตากรุณา และควรระมัดระวังอยาง

ที่สุด ที่จะไมประกาศส่ังสอนโดยวิธีการที่จะกอใหเกิดความคิดโตแยงหรือตอตานข้ึนในตัวผูฟง 

เพราะการกระทําดังนั้นจะไมชวยใหบังเกิดผลดีข้ึนไดเลย" ๓๘ 

 ฉะนั้น  คุณภาพชีวิตจึงหมายถึงการมีปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยาง

พอเพียงที่จะทําใหมนุษยมีชีวิตที่มีคุณภาพ  ซึ่งนอกจากเร่ืองปจจัย ๔ หรือปจจัยทางวัตถุที่จําเปน

สัก ๗-๘ อยางแลว ก็ยังรวมถึงการมีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมที่ดี  มีเพื่อน

บานและชุมชนที่ดีมีความอบอุนสงบรวมเย็น  ซึ่งไมใชเร่ืองสําหรับเอกชนแตละคนหรือคนกลุมนอย

เทานั้น  แตเปนเร่ืองสําหรับสมาชิกทุกคนหรือสวนใหญในสังคมเพราะถาสังคมมีความเหล่ือมลํ้า

                                                 
 ๓๘ โครงการสัมมนาเร่ือง "ศาสนธรรมนําการพัฒนาแกปญหาสังคม" เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิม

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป ๒๕๔๕ งานสัปดาหสงเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่อง

ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ประจําป ๒๕๔๕ วันที่ ๒-๘ ธันวาคม 

๒๕๔๕. 



 ๑๑๙ 

ตํ่าลงสูงมาก  ก็เปนไปไดยากที่คนในสังคมเดียวกันจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดอยางแทจริง”๓๙ ผูวิจัย

ไดมองเห็นปญหาและเสนอแนวออกไวดังนี้ 

 ๔.๓.๑.  ดานทางสังคม 

 จุดมุงหมายที่มนุษยตองการแสดงถึงความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรู

ความสามารถ ที่จะกําหนดขอเกี่ยวพันทางสังคมและปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับประโยชนตาง ๆ นัน้

ได๔๐  ก็เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางพอเพียงเกี่ยวเนื่องกับปจจัย ๔ ดังไดกลาวมาแลว

ในเบ้ืองตน  ดังนั้นจึงไดจัดเปน ๒ แนวคือ แนวต้ังและแนวราบ๔๑ 

 ๑)  เพื่อประโยชนของชีวิตตามแนวราบ 
  (๑)  ประโยชนตน  คือ การที่ไดฝกฝนอบรมตนดี  บรรลุความเจริญกาวหนา

แหงสติปญญา  สามารถเปนที่พึ่งไดทั้งตัวเอง  ทั้งรางกาย  จิตใจ  ทั้งในแงเศรษฐกิจ  สังคมและ

จริยธรรม ตลอดจนถึงปรมัตถคือประโยชนอยางยิ่งคือพระนิพพาน 

  (๒)  ประโยชนผูอ่ืน คือความเมตตา กรุณา สามารถชวยเหลือชีวิตตนเอง 

เกื้อกูลผูอ่ืนเห็นประโยชนตอผูอ่ืน 

  (๓)  ประโยชนรวมกันทั้ง ๒ ฝาย  คือประโยชนรวมกันอันเปนประโยชนที่เกิด

จากท่ีเปนของกลางในทางวัตถุ เชน ถนนหนทาง  ในทางนามธรรม เชน ศิลปวิทยาและศีลธรรม 

ดําเนินชีวิตของตนใหเปนประโยชนตอโลก ไมเห็นแกตัว๔๒ 

 ดังนั้น  การที่มนุษยจะบรรลุจุดหมายของชีวิตไดตองไมประมาทในการกระทําทั้งมวล  

ไมวาจะเปนทั้งทางกาย  ทางวาจา  และทางจิตใจ  เพราะเมื่อปฏิบัติกิจการตาง ๆ อยางไม

ประมาทยอมไมทําประโยชนตาง ๆ ใหเสียหายดวย  ดังพระพุทธพจนวา “ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู

พิจารณาเห็นประโยชนของตน สมควรแท เพื่อที่จะทํากิจของตนใหถึงพรอมดวยความไมประมาท

หรือวาบุคคลผูพิจารณาเห็นประโยชนของผูอ่ืน สมควรแท เพื่อที่จะทํากิจของผูอ่ืนใหถึงพรอมดวย
                                                 
 ๓๙ วิทยากร  เชียงกูล, ธรรมะแกปญหาเศรษฐกิจของประชาชนไดอยางไร, (กรุงเทพมหานคร : 

บุญญปญญา, ๒๕๔๓), หนา ๓๒. 

 ๔๐ พระมหาวิโรจน  วิโรจโน  (ผาทา), “การศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเร่ืองประโยชนในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 

๒๕๔๓, หนา ๖๖. 

 ๔๑ พระเทพเวที  (ประยุทธ  ปยุตฺโต), การศึกษาที่สากลบนฐานแหงภูมิปญญาไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรพร้ินต้ิง, ๒๕๓๒), หนา ๑๐๙. 

 ๔๒ บุญมี  แทนแกว, ความจริงของชีวิต (Meaning of Life), หนา ๒๑-๒๒. 



 ๑๒๐ 

ความไมประมาทหรือบุคคลผูพิจารณาเห็นประโยชนทั้ง ๒ ฝาย สมควรแทที่จะทํากิจของทั้ง ๒ 

ฝายใหถึงพรอมดวยความไมประมาท”๔๓ 

 ๒)  เพื่อประโยชนของชีวิตตามแนวต้ัง 
  (๑)  ทิฏิฐธัมมิกัตถประโยชน  ประโยชนที่จะพึงไดรับในปจจุบัน  คือ ความสุข

ความเจริญที่พึงจะไดรับในชาตินี้ 

  (๒)  สัมปรายิกัตถประโยชน  ประโยชนชาติหนา  คือความสุขความเจริญที่

จะพึงไดรับในชาติหนา 

  (๓)  ปรมัตถประโยชน  ประโยชนอยางยิ่ง  คือมรรค ผล นิพพาน  คือ 

สามารถดับความทุกขความเดือดรอนได แมในปจจุบันถาผูนั้นปฏิบัติถูกตอง 

 ในประโยชนทั้ง ๓ ประการนี้ ใครตองการประโยชนขอใดมาก  ก็สามารถปฏิบัติตน

เพื่อเดินเขาไปสูประโยชนนั้นเพราะมีอยูทุกอยางแลวในคําสอนทางพระพุทธศาสนาและทุกคนก็

สามารถไดรับประโยชนทั้ง ๓ นี้ได คือทั้งประโยชนชาตินี้  ประโยชนชาติหนาและประโยชนอยางยิง่  

คือพระนิพพาน   

 ฉะนั้น ประโยชนทางสังคมจึงพอสรุปไดเปน ๒ ระดับกลาวคือระดับโลกิยะ หมายถึง

ความเปนอยูของผูครองเรือนและระดับโลกุตตระ หมายถึงความเปนอยูของบรรพชิต  ทั้ง ๒ ระดับ

นี้แสดงขอปฏิบัติอันเปนสายกลางหรือดังที่ผูวิจัยไดนําเสนอในเบ้ืองตนวา “มัชฌิมาปฏิปทากับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต” ซึ่งไดแกการดําเนินชีวิตที่ไมตึงนักหรือไมหยอนนัก ซึ่งเปนอยูแบบผูรูเทาทัน

กติกาของชีวิต มุงผลสําเร็จในชีวิตคือความสุข ความสวาง สะอาด เปนอิสระซึ่งสามารถเห็นไดใน

ชีวิตปจจุบันนี้ 

 ๔.๓.๒.  ดานทางเศรษฐกิจ 

  ในสวนของประโยชนทางเศรษฐกิจนี้เปนการสรางเสริมและสนับสนุนใหคนใน

สังคมมีความรับผิดชอบตอศีลธรรมทางเศรษฐกิจดวยการหลีกหางไกลจากอบายมุข๔๔ ดังมี

รายละเอียดที่ผูวิจัยไดนําเสนอดังนี้ 

                                                 
 ๔๓ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๒/๔๐. 

 ๔๔ นางสาวศศิวรรณ  กําลังสินเสริม, “พุทธกระบวนทัศนในการดําเนินชีวิตยุคบริโภคนิยม”,

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 

๒๕๔๓, หนา ๒๑๕. 



 ๑๒๑ 

 ๑)  อบายมุข  คือ ชองทางแหงความเส่ือมซึ่งเปนเหตุใหเสียทรัพย๔๕ ฉะนั้น ถาบุคคล

หางไกลจากอบายมุขช่ือวาเปนผูมีสวนในการรับผิดชอบตอศีลธรรมทางเศรษฐกิจ ดังพระพุทธองค

ตรัสแสดงไวในสิงคาลกสูตรวา 

 (๑) การหมกมุนในการเสพของมึนเมาคือสุราเมรัยอันเปนเหตุแหงความ ประมาท

มีโทษ ๖ประการนี ้ คือ ๑. เสียทรัพยทนัตาเหน็  ๒. กอการทะเลาะววิาท  ๓. เปนบอเกิดแหงโรค  

๔. เปนเหตุใหเสียช่ือเสียง ๕. เปนเหตุใหไมรูจักอาย ๖. เปนเหตุทอนกาํลังปญญา๔๖  

  (๒)  การหมกมุนในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอย   ในเวลากลางคืนมีโทษ ๖ 

ประการนี้ คือ  ๑. ชื่อวาไมคุมครองไมรักษาตน ๒. ชื่อวาไมคุมครองไมรักษาบุตรภรรยา   ๓. ชื่อวา

ไมคุมครอง ไมรักษาทรัพยสมบัติ ๔. เปนที่สงสัยของคนอ่ืนดวยเหตุตาง ๆ ๕. มักถูกใสรายดวย

เร่ืองไมเปนจริง ๖. ทําใหเกิดความลําบากมากหลายอยาง๔๗ 

  (๓)  การเที่ยวดูมหรสพ มีโทษ ๖ ประการ ๑. มีการรําที่ไหน (ไปที่นั่น)  ๒. มีการ

ขับรองที่ไหน (ไปที่นั่น) ๓. มีการประโคมที่ไหน (ไปที่นั่น) ๔. มีเสภาที่ไหน (ไปที่นั่น) ๕. มีการ

บรรเลงที่ไหน (ไปที่นั่น) ๖. มีเถิดเทิงที่ไหน (ไปที่นั่น)๔๘ 

  (๔)  การหมกมุนในการเลนการพนันอันเปนเหตุแหงความประมาท มีโทษ ๖ 

ประการนี้ คือ ๑. ผูชนะยอมกอเวร ๒. ผูแพยอมเสียดายทรัพยที่เสียไป ๓. เสียทรัพยทันตาเห็น ๔. 

ถอยคําที่เปนพยานในศาล ก็เช่ือถือไมได ๕. ถูกมิตรอํามาตย๑ดูหมิ่น ๖.ไมมีใครประสงคจะ

แตงงานดวยเพราะเห็นวาชายผูนี้เปนนักเลงการพนันไมสามารถจะเล้ียงดูภรรยาได๔๙ 

  (๕)  การหมกมุนในการคบคนชั่วเปนมิตรมีโทษ ๖ ประการนี้ คือ ๑. เขามีนักเลง

การพนันเปนมิตรสหาย ๒. เขามีนักเลงเจาชูเปนมิตรสหาย ๓. เขามีนักเลงเหลาเปนมิตรสหาย ๔. 

เขามีคนหลอกลวงเปนมิตรสหาย ๕. เขามีคนโกงเปนมิตรสหาย ๖. เขามีโจรเปนมิตรสหาย๕๐ 

  (๖)  การหมกมุนในความเกียจครานมีโทษ ๖ ประการนี้ คือ ๑. มักอางวา “หนาว

เกินไป” แลวไมทําการงาน  ๒.มักอางวา “รอนเกินไป” แลวไมทําการงาน ๓.มักอางวา “เวลาเย็น

                                                 
 ๔๕ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพคร้ังที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๕๐. 

 ๔๖ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๘/๒๐๓. 

 ๔๗ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๙/๒๐๓. 

 ๔๘ ดูรายละเอียดใน ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๐/๒๐๓-๒๐๔. 

 ๔๙ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๑/๒๐๔. 

 ๕๐ ดูรายละเอียดใน ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๒/๒๐๔-๒๐๕. 



 ๑๒๒ 

เกินไป” แลวไมทําการงาน ๔. มักอางวา “เวลายังเชาเกินไป” แลวไมทําการงาน ๕. มักอางวา “หิว

เกินไป” แลวไมทําการงาน ๖.มักอางวา “กระหายเกินไป” แลวไมทําการงาน๕๑ 

 ฉะนั้น  จะเห็นไดวาทุกชีวิตเปนส่ิงที่มีคาสูงสุดไมควรที่จะใหเส่ือมเสียไปกับส่ิงที่หา

สาระไมได การไดเกิดมาเปนมนุษยทั้งทีถือวาเปนลาภอันประเสริฐสุดควรที่จะแสวงหาส่ิงที่ดีงาม

เขามาพอกพูนใหชีวิตมีความสุขมีสาระและมีแกนสารถงึที่สุด 

 ๔.๓.๓.  วิธีการพัฒนาชีวิต 

 ในปจจุบันคนในสังคมแตละคนมีชีวิตแตกตางกันไปตามแบบแผนของสังคมที่

สลับซับซอน เปล่ียนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา แตทุกคนก็ยังมีความตองการที่ประสบ

ความสําเร็จในชีวิตโดยเฉพาะคนไทยที่อยูในประเทศไทยนั้น ยังมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ที่

ทรงช้ีแนะและมอบแนวทางในการดํารงชีวิตในทางสายกลางที่สมดุล คือ มีความพอประมาณ มี

เหตุมีผล มีภูมิคุมกันภายใตเงื่อนไขของความรูและคุณธรรม ที่เรียกวา เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิต

ความเปนอยูของคนเกี่ยวของทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และอ่ืน ๆ โดยเฉพาะดาน

เศรษฐกิจ ซึ่งเปนความจําเปนพื้นฐานที่แตละคนมีระดับความตองการไมเทากัน เพราะแตละคน

ยอมมีโอกาสของการพัฒนาการท่ีแตกตางออกไป เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณ การ

สรางรายได การใชประโยชนจากทรัพยากร เปนตน ในขณะเดียวกันดานสังคมเร่ิมตนจากการ

ดํารงชีวิตจะมองถึงความสามารถในการพ่ึงตนเอง ความรวมมือของคนในครอบครัวและคนรอบ

ขาง สมาชิกในสังคมยอมรับ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต เปนตน๕๒ ดังนั้น การพัฒนาชีวิตควร

ดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑)  คนหาความตองการของตนเองใหพบวา  มีความตองการอะไร  มีเปาหมายในการ

ดําเนินชีวิตอยางไร เชน ตองการมีชีวิตที่มีอนาคตกาวหนา มีความเปนอิสระ มีเวลาเพ่ือครอบครัว

และสังคม มีทรัพยสินเพียงพอ มีความสุข หลุดพนจากความยากลําบาก 

 ๒)  วิเคราะหขอมูลของตนเองและครอบครัว ซึ่งจะทําใหรูสถานภาพ รูสาเหตุของ

ปญหา รูปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รูผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม   

                                                 
 ๕๑ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๓/๒๐๕. 

 ๕๒ กลุมงานจัดการฟารม สํานักพัฒนาเกษตรกร  กรมสงเสริมการเกษตร,  วิธีการพัฒนาชีวิตโดย

หลักเศรษฐกิจพอเพียง, http://nan.doae.go.th/nan09/genaral/phorpuing.htm, (สืบคน ๐๔/๐๒/๒๕๕๓). 



 ๑๒๓ 

  (๒.๑)  ศักยภาพของตนเอง เชน ความรู ความสามารถ ความชํานาญ (ทักษะ)

ชื่อเสียง ประสบการณ  ความมั่นคง ความกาวหนา สภาพทางการเงิน การสรางรายไดการใชจาย 

การออม คุณธรรมและศีลธรรม 

  (๒.๒)  ศักยภาพของครอบครัว เชน วิถีการดํารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของ

ครอบครัว ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวฐานะ

ทางสังคม ฐานะทางการเงิน ที่เปนทรัพยสินและหนี้สินของครัวเรือน รายได รายจาย ของครัวเรือน  

 ๓)  วางแผนการดําเนินชีวิต 

  (๓.๑)  พัฒนาตนเอง ใหมีการเรียนรูตอเนื่อง (ใฝเรียนรู) สรางวินัยกับตนเอง 

โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน 

  (๓.๒)  สรางนิสัยที่มีความคิดกาวหนามุงมั่นในเปาหมายชีวิต หมั่นพิจารณา

ความคิด ตัดสินใจแกปญหา เปนระบบโดยใชความรู (ที่รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และครอบครัว 

  (๓.๓)  หมั่นบริหารจิตใจใหมีความซ่ือสัตย สุจริต รักชาติ เสียสละ สามัคคี เที่ยง

ธรรม ศีลธรรม 

  (๓ .๔)  ควบคุมจิตใจใหตนเอง  ประพฤติในส่ิงที่ ดีงาม สรางสรรค  ความ

เจริญรุงเรือง 

  (๓.๕)  พัฒนาจิตใจ ใหลด ละ เลิก อบายมุข กิเลส ตัณหา ความโกรธ ความหลง 

  (๓.๖)  เสริมสรางและฟนฟูความรูและคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เชน เขา

รับการฝกอบรม ฝกทักษะ ในวิชาการตาง ๆ หรือวิชาชีพ หมั่นตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง

อยางสม่ําเสมอ 

  (๓.๗)  ปรับทัศนคติในเชิงบวกและมีความเปนไปได  

 ๔)  จดบันทึกและทําบัญชีรับ – จาย 

 ๕)  สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว โดยพิจารณาจาก 

  (๕.๑)  รางกายมีสุขภาพ สมบูรณ แข็งแรง 

  (๕.๒)  อารมณตองไมเครียด มีเหตุมีผล มีความเช่ือมั่น มีระบบคิดเปนระบบเปน

ข้ันเปนตอน มีแรงจูงใจ กลาคิดกลาทํา ไมทอถอย หรือหมดกําลังใจ เมื่อประสบปญหาในชีวิต 

  (๕.๓)  ส่ิงเหลานี้ไดลด ละ เลิก ไดแก รถปายแดง เงินพลาสติก โทรศัพทมือถือ 

สถานเริงรมย เหลา บุหร่ี การพนัน 



 ๑๒๔ 

 ดังนั้น  จะเห็นไดวาการลดตนทุนหรือรายจาย ยอมทําใหเราเพิ่มกําไรหรือรายเหลือ

ของประชาชนทําใหเกิดการออมไมใชจายเกินตัวเกินความจําเปนหรือใชจายดวยความ “พอดี” อีก

ทั้งยังลดการใชวัตถุดิบและอีกนัยหนึ่งดานสังคมจะมีรายเหลือมากข้ึน เมื่อเรารูจักประหยัดและลด

คาใชจายที่ไมจําเปนในครัวเรือนลง ดังนั้น หลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นตองเนนเร่ืองของความ

พอประมาณหรือความพอดี, ภูมิคุมกันสามารถรูเทาทันตามความเปนจริงและมีจิตใจที่เขมแข็งไม

เส่ียงจนเกินไปมีการวางแผนปองกันปญหาหรือรับมือปญหา ที่เกิดข้ึนอยางรอบคอบ, มีเหตุผลใน

ตัวมันเอง 

๔.๔  มัชฌิมาปฏิปทากับการพัฒนาบุคคล  

 คําส่ังสอนของพระพุทธเจาเปนหลักความจริงที่มีอยูตามธรรมชาติที่พระองคไดทรง

คนพบดวยตนเองโดยชอบแลวนํามาประกาศ เปดเผยและส่ังสอนประชาชนชาวโลก ตลอด

ระยะเวลา ๔๕ ป เหมาะสมแกบุคคลทุกระดับชั้น ใครก็ตามนําไปประพฤติปฏิบัติยอมไดรับผล

ตามสมควรแกการปฏิบัติ  ดังนั้น  พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เปนสากล   หมายถึง  

พระพุทธศาสนามีหลักคําส่ังสอนที่เปนหลักการและกฎเกณฑ เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาถูกตอง 

เชน หลักกฎแหงกรรม   หลักแหงเหตุและปจจัย   หลักการพัฒนามนุษย ๔ ดาน  แตที่พระพุทธ

องคทรงนํามาสอนมากเปนพิเศษคือ หลักอริยสัจ ๔ หรือหลักความจริงแหงชีวิต  ๔ ประการ  ไดแก 

 ๑.  ชีวิตแลโลกนี้มีปญหา (ทุกข) ชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ลวนมีปญหาทั้งส้ิน  ปญหาที่

มนุษยตองเผชิญ มีทั้งปญหาที่เปนปญหาสากล เชน ปญหาการเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ความไมสม

ปรารถนา  ความพลัดพรากจากบุคคล สัตว ส่ิงของ 

 ๒.  ปญหามีสาเหตุ มิไดเกิดข้ึนลอยๆ (สมุทัย) ปญหาที่มนุษยเผชิญอยูดังกลาว

ขางตน มิใชเกิดข้ึนลอยๆ หรือเกิดข้ึนโดยบังเอิญ โดยไมมีเหตุปจจัย ทุกปญหาเกิดข้ึนอยางมี

สาเหตุทั้งส้ิน 

 ๓.  มนุษยสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง (นิโรธ) เนื่องจากปญหาทุกปญหายอมมี

สาเหตุ การแกปญหาไดตองสืบสาวหาสาเหตุใหพบแลวแกที่สาเหตุนั้น ซึ่งเร่ืองนี้พระพุทธศาสนา

ไดสอนไววา  มนุษยมีศักยภาพหรือความสามารถเพียงพอที่จะแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยตัว

มนุษยเอง 

 ๔.  การแกปญหานั้นตองใชปญญาและความเพียร  (มรรค) ในกระบวนการแกปญหา

นั้น  จําเปนตองใชปญญา (ความรู) และวิริยะ (ความเพียร) อยางเกื้อหนุนกัน จึงจะสามารถ

แกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปได 



 ๑๒๕ 

 อริยสัจ ๔ ประการนี้จัดเปนทฤษฎีและวิธีการที่เปนสากลคือ สามารถนําไปแกปญหา

หรือความทุกขสําหรับทุกคนไดเปนอยางดี  การแกปญหาใหสําเร็จผลดวยดี นอกจากนี้จะตองใช

ปญญาและความเพียรอยางตอเนื่องแลว จะตองปฏิบัติโดยยึดทางสายกลางอีกดวย  ทางสาย

กลาง  หมายถึง  ทางที่ยึดความพอดีหรือความสมดุล ขอปฏิบัติที่ยึดทางสายกลางตามหลัก        

พระพุทธศาสนาเรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทา 

 แนวทางในการพัฒนามนุษยทันทีที่มนุษยรูจักคิดก็เร่ิมมีการศึกษาและเกิดปญญาข้ึน 

ทําใหเกิดมีการปรับตัวและพฤติกรรมของมนุษยเองดวย ดังนั้น  การศึกษาคือการพัฒนาคนใหพน

จากการมีชีวิตภายใตบงการของตัณหา บนฐานของความไมรูคืออวิชชา ไปสูการมีชิวิตอยูดวย

ปญญา ทําใหเกิดมีฉันทะที่จะปฏิบัติตอส่ิงทั้งหลายอยางถูกตอง และทําใหเกิดความเปนอิสระไร

ทุกขปราศจากปญหา๕๓ 

 กระบวนการสําหรับพัฒนาคนแยกออกเปน ๒  ข้ันตอน คือ ข้ันนําสูสิกขาหรือข้ันกอน

มรรคและข้ันไตรสิกขา 

 ในข้ันแรกน้ัน ควรเร่ิมตนจากสัมมาทิฐิ ซึ่งเปนปญญาในระดับหนึ่งโดยเฉพาะความ

เช่ือวาส่ิงทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไปเองแลวแตโชคหรือเพราะการดลบันดาล 

สัมมาทิฐินี้จะเกิดในตัวบุคคลไดเพราะปจจัยภายนอกคือปรโตโฆษะหรืออิทธิพลภายนอกและ 

ปจจัยภายในคือ โยนิโสมนสิการ นอกจากน้ียังมีองคประกอบที่เกื้อหนุนอีกหลายอยางที่รวมแลว

เปน ๗ ตัวดังนี้๕๔ 

 ๑.  กัลยาณมิตตตา (ความมีกัลยาณมิตร) มีคนที่ดีคอยกล่ันกรองชักนําไปในทางที่ดี 

 ๒.  ศีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล) เปนผูมีวินัย มีระเบียบ และพฤติกรรมที่ดี  

 ๓.  ฉันทสัมปทา (ความถึงพรอมดวยฉันทะ) มีแรงจูงใจที่ถูกตอง ใฝรู สรางสรรค 

ตองการเขาถึงความจริง และทําส่ิงทั้งหลายใหดีงามเปนเลิศ  

 ๔.  อัตตสัมปทา (ความทําตนใหถึงพรอม) ทําตนใหมีความสมบูรณในศักยภาพของ

ความเปนมนุษย มีจิตสํานึกในการฝกฝนพัฒนาตนอยูเสมอ  

                                                 
 ๕๓ พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต), สรุปเรื่องพุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, 

เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง ทรัพยากรมนุษยในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๘,  ณ  โรงแรม ดิอิมเมอรัลด 

กรุงเทพมหานคร, (วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๐). 

 ๕๔ เร่ืองเดียวกัน. 



 ๑๒๖ 

 ๕.  ทิฐิสัมปทา (ความถึงพรอมดวยหลักการแหงความเชื่อถือ) คือเชื่อถือในหลักการ

แหงเหตุผล  

 ๖.  อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพรอมดวยความไมประมาท) คือ ความกระตือรือรน 

ไมเฉ่ือยชา มีสติ ไมปลอยปละละเลย ไมพลาดโอกาส ทําใหเห็นคุณคาของเวลา  

 ๗.  โยนิโสมนสิการ (ความถงึพรอมดวยโยนิโสมนสิการ) การรูจักคิดรูจกัพจิารณาดวย

ตนเอง รูจักสืบสาวหาเหตุปจจัยแยกแยะใหเห็นองคประกอบ จับแงดีมาใชประโยชนไดและรูจัก

เชื่อมโยงใหเห็นองครวมหรือสรางสรรคองคความคิดใหได  

 สําหรับในเร่ืองไตรสิกขา อันเปนข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาบุคคลนั้น ตอง

พิจารณาวามนุษยเปนสัตวที่ฝกไดหรือกระตุนใหเกิดจิตสํานึกตระหนักในการที่จะตองปฏิบัติตาม

หลักแหงการฝกฝนพัฒนาและการศึกษานั้นส่ิงสําคัญจะตองมีความเชื่อในโพธิหรือโพธิศรัทธาคือ

เมื่อมนุษยเชื่อในปญญาที่จําใหมนุษยเปนพุทธะไดแลว เขาก็พรอมที่จะฝกฝนตนเอง สวนการที่

ประจักษในโพธิหรือไมนั้นเปนเร่ืองของความแตกตางระหวางบุคคล 

 ระบบการศึกษาที่ทําใหบุคคลพัฒนาอยางมีบูรณาการและใหมนุษยเปนองครวมที่

พัฒนาอยางมีดุลยภาพก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา ศีลเปนการฝกในดานพฤติกรรมที่เคยชิน เคร่ืองมือ

ฝกศีลก็คือ วินัยสมาธิเปนเร่ืองของการฝกในดานจิตหรือระดับจิตใจ ไดแกการพัฒนาคุณสมบัติ

ตาง ๆ ของจิต ทั้งในดานคุณธรรม เชน ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ความเขมแข็ง

มั่นคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ปญญา เปนเร่ืองของการฝกหรือพัฒนาในดานการรู

ความจริง เร่ิมต้ังแตความเช่ือ ความเห็น ความรู ความเขาใจ ความหย่ังรูเหตุผล การรูจักวินิจฉัย 

ไตรตรอง ตรวจสอบ คิดการตาง ๆ สรางสรรค   

 ๔.๔.๑  การใชชีวิตบนพื้นฐานของการรูจักตนเอง  รูจักพัฒนาตนเองดวยการ

พยายามทําจิตใจใหผองใสรวมทั้งมีความเจริญและมีความเย็นในจิตใจอยูเปนประจําอยาง

ตอเนื่องอยางหนึ่งเพื่อฝกตน  อีกอยางหนึ่งเพื่อประโยชนแกชุมชน  เพื่อสังคม  เพื่อความเรียบรอย

ดีงามของหมูคณะและสวนรวม๕๕ 

 ๔.๔.๒  การคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซ่ึงกันและกัน  ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

คือเมื่อมีปญหาจากการดําเนินชีวิต ก็ใหใชสติปญญา ไตรตรอง หาสาเหตุของปญหาและแกไข ไป

ตามเหตุและปจจัย ดวยความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีอยูกอนที่คิดพึ่งผูอ่ืนและมีการ

                                                 
 ๕๕ พระธรรมปฏก (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หนา ๑๙. 



 ๑๒๗ 

ปรึกษาหารือ ถอยทีถอยอาศัยชวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน ฉะนั้น นอกจากเปนที่พึ่งแหงตน

แลวจะตองเปนที่พึ่งของบุคคลอ่ืนดวย นอกจากในระดับบุคคลแลว ยังมุงเนนใหการพัฒนา

ประเทศชาติใหพึ่งตนเองในลักษณะ “เศรษฐกิจพอเพียง” นั่นคือการพัฒนาที่ไมอิงเศรษฐกิจโลก

จนเกินไป 

 ฉะนั้น  พระพุทธเจาจึงตรัสไวในนาถกรณธรรมสูตร (สูตรวาดวยการสรางที่พึ่งแก

ตนเอง) วา  “อยมฺป  ธมฺโม  นาถกรโณ  แมวาความสันโดษนี้ยอมเปนหลักการที่สรางที่พึ่งแกตน

ประการหนึ่ง”  ดังพระพุทธพจนที่ตรัสวา “...ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน  คนอ่ืนใครเลา  จะเปนที่พึ่งได  

บุคคลมีตนที่ฝกดีแลว  ยอมไดที่พึ่งไดโดยยาก”๕๖ 

 ฉะนั้น  การพึ่งตนเองไดจึงไมไดมีความหมายเฉพาะการพึ่งตนเองไดทางดานวัตถุ

เทานั้น แตความหมายกวางขวางถึงการควบคุมตนเองใหเปนอิสระปลอดโปรงจากอํานาจของ

กิเลสและสามารถขมตน  ขมใจ  ใหเกิดปญญาในการมีชีวิตอยูอยางมีคุณคารูจักทุกขรูเทาทันทุกข

และมีความสุขตามอัตภาพไดดวย  

 ๔.๔.๓  การใชชีวิตอยางพอเพียง  การใชชีวิตอยางพอเพียงคือการรูจักลดกิเลส

และความตองการของตนเองเพื่อใหเหลือแรงและเวลาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนทํา

ประโยชนใหแกสวนรวมไดมากข้ึน  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงขอเสนอแนวทางดวยการใชชีวิตอยางพอเพียง

และเพื่ออนาคต๕๗ ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชไดกับระดับในสังคมไทย ดังนี้ 

  (๑)  มีความพอประมาณ   คือ พื้นฐานสําคัญสําหรับการสรางเศรษฐกิจอยาง

พอเพียงก็คือ ตองรูจักพอประมาณ เพราะถาคนเรารูจักพอในความตองการของตน ความโลภก็จะ

เร่ิมนอยลง แตคําวาพอประมาณก็ไมไดหมายถึงนอยเกินไป บางคนอางวาพอประมาณจึงกินนอย

จนเกิดโรค ซึ่งนั่นไมไดแปลวาพอ แตหมายถึงการเบียดเบียนตนเอง ดังนั้นความหมายของ

พอประมาณจึงแปลไดวา ความพอดี ไมมากไป หรือ นอยเกินไปจนสุดโตง และที่สําคัญคือตองไม

เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน   

  (๒)  รูจักเหตุและผล  การจะใชชีวิตอยางพอเพียงสวนหน่ึงตองมาจาก การรูจัก

เหตุ และผล ซึ่งไมไดหมายถึง เหตุและผลในการจับจายซ้ือของหรือใชเงินเพียงอยางเดียว แต

หมายถึงการมีเหตุผลทุกการตัดสินใจ ทุกการลงทุน ทุกการกระทําตองคํานึงถึงเหตุปจจัยที่

                                                 
 ๕๖ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒. 

 ๕๗ นายสยมภู  จันถา,   การใชชีวิตอยางพอเพียง, 

http://sites.google.com/site/prachidtinnabutr/kar-chi-chiwit-xyang-phx-phe, (สืบคน ๐๑/๐๑/๒๐๐๙) 



 ๑๒๘ 

เกี่ยวของ และผลที่จะเกิดข้ึนอยางรอบคอบ และถาเราสรางการมีเหตุและผลใหติดตัวแลวตอไปถา

เราจะหยิบเงินจากกระเปาความยับยั้งชั่งใจก็จะเกิดตามมาเปนอัตโนมัติในทันที  

  (๓)  สรางภูมิคุมกันที่ดีใหชีวิต ในยุคที่บานเมืองมีการเติบโต และผกผันทาง

เศรษฐกิจรวดเร็วเชนนี้ การสรางภูมิคุนกันใหพรอมที่จะเผชิญทุกส่ิงดูจะเปนอีกเร่ืองที่จําเปน โดย

เราจะตองเตรียมตัวใหพรอมที่จะเผชิญพรอมยอมรับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงที่มาจากทั้ง

ภายในและภายนอกทั้งนี้วัคซีนที่ตองฉีดก็ คือ ความรูกับ คุณธรรม ความรู คือ การรอบรูรอบคอบ 

รูจักนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาวางแผนและปฏิบัติ สวนคุณธรรม คือ ความอดทน ความเพียร และ

ความซ่ือสัตย ซึ่งทั้งหมดจะนําไปสูการเกิดสติปญญาในการใชชีวิต      

  (๔)  เพิ่มรายได ลดรายจาย  หลักการนี้ถือเปนพื้นฐานของการออมเลยก็วา

ได  สําหรับการเพิ่มรายไดนั้นเราตองยอมรับความจริง  กอนเสียวาทุกส่ิงในโลกไมมีอะไรไดมา           

ฟรี ๆ ทุกอยางตองมีการลงทุน ไมวาจะเปนการลงทุนคาขายการหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได  บางคร้ัง

ก็ตองลงทุนลงแรง เชน การหาความรูเพิ่มเติมเพื่อเปาหมายในการเพิ่มเงินเดือน หรือหาโอกาส

กาวหนาในอนาคต สวนการลดรายจายตองเร่ิมที่รายการรายจายในชีวิตประจําวัน และใหลําดับ

ความสําคัญ จากนั้นลดทอสิ่งที่ไมจําเปนจนเหลือแตส่ิงที่จําเปนตอการดํารงชีวิตจริง ๆ              

  (๕)  ฉลาดซ้ือ ฉลาดใช   เมื่อเราจัดรูวาส่ิงไหนที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ทีนี้เรา

ตองฉลาดที่จะซื้อดวย โดยการเลือกซื้อสินคาที่คุมคา  คุมประโยชน  ที่สําคัญ คือ ตองฉลาดคิด

กอนกอหนี้ เชน ถาคิดจะกอหนี้เงินกูเพื่อเชนที่อยูอาศัย ไมควรใหมีภาระการผอนชําระเกิน ๓๐% 

ของรายไดครอบครัว และถาจะกูเพื่อซื้อรถยนตก็ ไมควรใหมีรายการผอนชําระเกิน ๑๕% ของ

รายไดครอบครัวเชนกัน สวนฉลาดใช คือ การรักษาส่ิงของตางๆใหคงอยูในสภาพที่เหมาะกับการ

ใชงานไดนาน ๆ รวมถึงประหยัดคาใชจาย จําพวกคาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพทดวย 

  (๖)  พอเพียงดวยวิถีพุทธ   การที่จะใหเศรษฐกิจชุมชน เปนเศรษฐกิจที่พอเพียง

ไดกอนอ่ืนเราตองสรางวินัยใหตนเอง และสรางชุมชนเล็ก  ๆ อยางครอบครัวหรือตัวเราเองให

กลายเปนชุมชนที่พอเพียงเสียกอน โดยหัวใจหลัก คือ การพึ่งพาตนเองได รูจักคุนคาของธรรมชาติ

และรูจักใชส่ิงที่ธรรมชาติใหมา ใหเปนประโยชนที่สุด และตองไมลืมที่จะ ลด ละ เลิก อบายมุกที่

เปนส่ิงที่เกิดความ ยากไดยากมีเหมือนกับคนอ่ืนๆ  

  (๗)  จดทุกคร้ังเมื่อจาย   การจด คือ หลักงายๆในการบริหารเงิน หรือพูดงายๆก็

คือเปนการเฝาติดตามรายจาย พรอมทั้งบริหารการใชจายใหเหมาะสมกับชีวิตจริงของตัวเราเอง

นะครับ ซึ่งบัญชีรายรับรายจายเหลานี้จะเปนหลักฐานช้ันดีในการเตือนตัวเองวาในแตละเดือนเรา

มีคาใชจายอะไรบางที่จําเปน และไมจําเปน พอเราจดจะเห็นทันทีวาเงินหายไปไหน และพอรู



 ๑๒๙ 

เสนทางการจากไปของเงินแลว เราก็จะไดจัดการปดเสนทางนั้น และต้ังหนาต้ังตาเก็บเงิน ไม

ปลอยใหมันไปเที่ยวไหนอีกแลว         

  (๘)  เทคนิคใหมีเงินออม  การออมจะไมใชเร่ืองยากอีกตอไปหากเราต้ังใจแนวแน

ที่จะกําหนดเปาหมายการเก็บออมวา ในแตละเดือน แตละป จะมีเงินออมเทาไหร จากนั้นกําหนด

เปาหมาย การใชจายในแตละวัน แตละเดือน และเม่ือไหรตองใชเงินกอนใหญ แลวจึงประหยัด

รายจายดวยการจายนอยกวาหรือเทากับเปาหมายการใชจาย เพื่อใหมีเงินเหลือมากข้ึน และถา

เปนไปไดไมควรกอหนี้เมื่อโดยจําเปน และเกินกําลัง ซึ่งไมไดแปลวามีหนี้ไมได แตใหเตือนตัวเอง

เสมอวาหนี้มีไดแตตองไมเกินกําลัง และตองชําระคืนใหหมดโดยเร็วดวยนะครับ 

๔.๕  สรุป  

 มัชฌิมาปฏิปทาเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อการดับทุกขและหลุดพนจากทุกข   

พระพุทธเจาทรงประการแนวทางการปฏิบัติที่แตกตางจากแนวทางอื่น ๆ ในสมัยกอนพุทธกาล    

ในสมัยกอนพุทธกาลมีความเชื่อวา การดับทุกขมีสองวิธีคือ  ๑. เสพสุขใหมากถึงขนาดจนรูสึกเบ่ือ

หนาย กับสุขนั้น ๆ กลายเปนการหลุดพน  ๒. การทรมานตนใหทุกขถึงขนาด จนเกิดความเคยชิน

กลายเปนหลุดพนจากความทุกข  ดังนั้น พระพุทธเจาทรงประกาศมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเปน

ทางเลือกที่ ๓ โดยใหรูจักความทุกข (ทุกข) รูจักตนเหตุแหงทุกข (สมุทัย)  ผลของการดับทุกข

สําเร็จแลว (นิโรธ) ขอปฏิบัติเพื่อการดับทุกข (มรรค)หรือมัชฌิมาปฏิปทาอันเปนทางแหงปญญา  

กลาวคือมีปญญาตระหนักรู  คิดถูกตองดําเนินชีวิตถูกตอง๕๘ รวมเปน อริยสัจ ๔นอกจากน้ี

พระองคทรงประกาศหลักธรรมอีกหลายประการเพื่อใหเขาใจธรรมชาติของชีวิตที่ดําเนินไป  เชน 

ขันธ ๕ เปนองคประกอบของชีวิต  ไตรลักษณเปนอนิจจังลักษณะทั้ง ๓ ที่ไมเที่ยง ปฎิจจสมุปบาท

เปนกฎของความสัมพันธและตอเนื่องอายตนะ ๖  เปนประตูหรือชองทางที่จิตสัมพันธกับโลก

ภายนอกซ่ึงธรรมที่กลาวนี้เปนขอธรรมเพื่อการพิจารณาดวยปญญาเพื่อความเขาใจเพื่อความรู

แจงแตมัชฌิมาปฏิปทาเปนขอปฏิบัติเพื่อความหลุดพนจากทุกข    

                                                 
 ๕๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองครวมแนวพุทธ,(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๔๙), หนา ๘๖. 



 

บทที่ ๕ 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองศึกษาการประยุกตใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาในสังคมไทย        

มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาแนวคิดความหมายและคุณคาของหลักมัชฌิมาปฏิปทาที่ปรากฏใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท, ศึกษาหลักมัชฌิมาปฏิปทาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและศึกษาการ

ประยุกตใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาในสังคมไทย ซึ่งผูวิจัยขอสรุปไวตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้  

 ๕.๑.๑  แนวคิดความหมายและคุณคาของหลักมัชฌิมาปฏิปทาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ขอปฏิบัติที่เปนกลาง ๆ เพื่อใหถึงความดับทุกขดวยปญญา

คือการดําเนินชีวิตที่ดีเพื่อกําหนดรูทุกขและปญหาแหงทุกข  ซึ่งหากจะวาไปแลวก็คือปฏิปทาเพื่อ

กําหนดรูทุกขนั่นเอง เมื่อกลาวโดยสรุปแลวมัชฌิมาปฏิปทายังสามารถเรียกไดอีกหลายชื่อตามที่

ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกคือ  

 ๑.  อริยมรรค  ไดแก หนทางอันประเสริฐหรือหนทางของพระอริยเจา เปนขอปฏิบัติที่

มีหลักไมออนแอ จนถึงกับตกอยูใตอํานาจ ความอยากแหงใจ แตก็ไมแข็งตึงจนถึงกับเปนการ

ทรมานกายใหเหือดแหงจากความสุขทางกาย โดยบางคร้ังก็เรียกวา ทางสายกลาง คือเปนการ

ปฏิบัติที่ไมตึงและไมหยอนไปทางใดทางหน่ึง หรือบางทีก็เรียกวา จิตตภาวณา ที่หมายถึง การทํา

จิตใหเจริญ ซึ่งก็คือการสรางสมาธิและปญญาใหเพิ่มมากข้ึน 

 ๒.  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ไดแก ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกขหรือทางที่จะดําเนิน

ไปถึงซึ่งความดับแหงทุกข   ไดแก มัชฌิมาปฏิปทา 

 ๓.  ยานอันประเสริฐ  คําวา “ยานอันประเสริฐ” นั้นเปนช่ือของอริยมรรคมีองค ๘ 

เรียกวา ธรรมยานบาง พรหมยานบาง รถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบาง 

 ๔.  พรหมจรรย ไดแก พรหมจริยา หมายเอาความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่สุด  ตาม

สมควรแกฐานะแหงตน ๆ ใครมีเร่ืองที่จะตองปฏิบัติอยางไรก็ปฏิบัติใหดีที่สุด บางคร้ังเรียกวา 

อริยมรรคมีองค ๘ 



 ๑๓๑ 

 

 อยางไรก็ตามผลจากการศึกษาพบวามัชฌิมาปฏิปทาไดมีบอเกิดซึ่งผูวิจัยแยก

ประเด็นออกเปน ๓ ประเด็นใหญ ๆ ดังนี้คือ 

  (๑)  ความตองการทางดานสังคม 

  (๒)  ความตองการทางดานความเชื่อ  

  (๓)  ความตองการทางดานศีลธรรม จริยธรรม 

 จากประเด็นดังกลาวนี้เปนการแสดงใหเห็นไดชัดเจนวาการที่นักบวชหรือสมณะใน

สมัยนั้นตองการแนวทางการปฏิบัติเพื่อตองการความหลุดพนจากความทุกขและแนวทางการ

ปฏิบัตินี้เองจึงเปนมูลเหตุใหเกิดความตองการในดานตาง ๆ เชน สังคมและแนวความเช่ือในเร่ือง

ศีลธรรมและจริยธรรมไดแกหลักการประพฤติปฏิบัติอันอยูบนพื้นฐานของลัทธิทางศาสนาตาง ๆ 

มากมายและประการสําคัญเกิดมีนักบวช นักปรัชญา มากมายหลายสาขา 

 จากผลการศึกษายังพบวามัชฌิมาปฏิปทายังใหคุณคาอันกอประโยชนแกผูประพฤติ

ปฏิบัติและสังคมโดยรวมเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยจึงขอสรุปคุณคาและความสําคัญของมัชฌิมาปฏิปทา

เปน ๕ ประเด็น คือ 

 (๑)  เปนทางแหงความสุขหรือความพอดี 

 (๒)  เปนเคร่ืองวัดความเจริญของพระพุทธศาสนา 

 (๓)  เปนทางปฏิบัติของคฤหัสถและบรรพชิตทางพระพุทธศาสนา  

 (๔)  เปนหนทางสูความส้ินสุดแหงกรรม  

 (๕)  เปนหนทางนําไปสูนิพพาน  

 จากประเด็นดังกลาวมัชฌิมาปฏิปทาจึงมีความสําคัญมากหากมนุษยมีเปาหมายใน

การประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิต เมื่อดําเนินตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาคือเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดวิถี

ในการดํารงชีวิตของบุคคลนั้นก็จะดําเนินไปสูความดําริที่ถูกตอง มีความดําริถูกตอง ก็จะมีคํา

กลาวที่ถูกตอง มีคํากลาวถูกตอง ก็จะมีการงานที่ถูกตอง มีการงานอันถูกตอง ก็จะมีอาชีพที่

ถูกตอง มีอาชีพถูกตอง ก็จะมีความเพียรพยายามที่ถูกตอง มีความเพียรพยายามถูกตอง ก็จะมี

ความระลึกที่ถูกตอง มีความระลึกถูกตอง ก็จะมีความต้ังใจที่ถูกตอง มีความต้ังใจถูกตองแลว 

บุคคลนั้นก็ไดชื่อวาเดินตามทางของอริยชน มุงสูความเปนอริยะอยางสมบูรณ 

  



 ๑๓๒ 

 ๕.๑.๒  มัชฌิมาปฏิปทาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  

 ในผลการวิจัยนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหถึงจุดมุงหมายที่แทของปฐมเทศนาและสาระที่แท

ของหลักมัชฌิมาปฏิปทาดวย  ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนําแนวคิดและความหมายดังกลาวมาวิเคราะหถึง

จุดมุงหมายและสาระที่แทของหลักมัชฌิมาปฏิปทา  เพื่อหาขอสรุปวาจุดมุงหมายและสาระที่แท

ของแสดงมัชฌิมาปฏิปทาที่ปรากฏในปฐมเทศนาคือธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเปนหลักธรรมที่แสดง

วิธีแกปญหาเกี่ยวกับความพนทุกขทางจิตใจอันสืบเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติของบรรพชิต

และการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมโดยตรงอยางไร  ซึ่งจากการนําประเด็นดังกลาวมาศึกษา

และวิ เคราะหก็ทําใหทราบถึงจุดมุ งหมายและสาระที่ แทซึ่ งหลักสําคัญของการแสดง

มัชฌิมาปฏิปทา  ดังผลการวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหดังตอไปนี้ 

 ๑.  ทรงชี้ทางผิดอันไดแกกามสุขัลลิกานุโยค(การประกอบตนใหชุมอยูดวยกาม) 

และอัตตกิลมถานุโยค(การทรมานตนใหลําบาก) วาเปนสวนสุดที่บรรพชิตไมควรดําเนิน แต

เดินทางสายกลางที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา คือ มรรคมีองคแปด เปนไปเพื่อพระนิพพาน 

 ๒.  เสนอทางเลือกใหมคือมัชฌิมาปฏิปทา ไมเขาใกลที่สุด ๒ อยางนั้น กลาวคือ 

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 

สัมมาสมาธิ ซึ่งทั้ง ๘ แนวทางนั้นเปนแนวทางใหมที่พระพุทธเจาทรงคนพบอันเปนแนวทางเพื่อ

การตรัสรูกลาวคือเพื่อใชในการดําเนินชีวิตอยางประเสริฐ   

 ๕.๑.๓  การประยุกตใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาในสังคมไทย 

 อยางไรก็ตาม ผลจากการวิจัยยังพบวาการประยุกตใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาใน

สังคมไทยไดซึ่งสรุปไดเปน  ๓ ประเด็นใหญ ๆ ดังตอไปนี้คือ 

 ๑.  มัชฌิมาปฏิปทากับเศรษฐกิจในสังคมไทย  พบวาการพัฒนาที่ต้ังอยูบนพื้นฐาน

ของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสราง

ภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ

และการกระทําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหนทางท่ีนําสังคมไทยไปสูความผาสุกอยาง

แทจริง 

 ๒.  มัชฌิมาปฏิปทากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พบวามัชฌิมาปฏิปทากับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งไดแกการดําเนินชีวิตที่ไมตึงนักหรือไมหยอนนัก ซึ่งเปนอยูแบบผูรูเทาทัน



 ๑๓๓ 

กติกาของชีวิต มุงผลสําเร็จในชีวิตคือความสุข ความสวาง สะอาด เปนอิสระซึ่งสามารถเห็นไดใน

ชีวิตปจจุบันนี้ 

 ๓.  มัชฌิมาปฏิปทากับการพัฒนาบุคคล พบวาสามารถนําไปแกปญหาความทุกข

สําหรับทุกคนไดเปนอยางดีและการแกปญหาใหสําเร็จผลดวยดี ซึ่งอยูในหลักการของการพัฒนา

คนและบุคคลใหพนจากการมีชีวิตภายใตบงการของตัณหา บนฐานของความไมรูคืออวิชชา ไปสู

การมีชีวิตอยูดวยปญญา 
 

๕.๒  ขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้ไดศึกษาและวิเคราะหเ ร่ืองมัชฌิมาปฏิปทาในปฐมเทศนาเร่ืองธัมม           

จักกัปปวัตตนสูตรเปนหลักซ่ึงเปนคัมภีรพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท  เพื่อเปนการนํามา

ประยุกตใชในสังคมไทย  

 อยางไรก็ตาม  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  นอกจากจะไดทราบคําตอบตามประเด็นที่

กําหนดไวในวัตถุประสงคของการวิจัยที่ไดต้ังไวแลวนั้น  ยังไดขอคนพบอ่ืน ๆ ที่นาสนใจมากมาย

เกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา จึงเปนอีกความพยายามหนึ่งที่นําเอาหลักคําสอนในพระพุทธศาสนามา

บูรณาการเพื่อใชในสังคม  เพื่อใหเกิดประโยชนแกสังคมไทยและมวลมนุษยจึงนาจะศึกษาคนควา

หลักมัชฌิมาปฏิปทาจากคําสอนด้ังเดิมที่ไดบันทึกไวในพระไตรปฎกใหมากข้ึนเพื่อมาประยุกตใช

กับศาสตรสมัยใหมที่กําลังเติบโตข้ึนมาอยางมากมายในขณะนี้ ผูวิจัยขอยกประเด็นที่ควรที่จะมี

ผูนําไปศึกษาหรือคนควาวิจัยตอไปเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางละเอียดลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป ดังนี้ 

 ๕.๒.๑.  ศึกษาการประยุกตใชมัชฌิมาปฏิปทากับการดําเนินชีวิตของสังคมไทย เชน 

การทําวิจัยในเชิงสํารวจเพื่อศึกษาวิถีชีวิตในแตละชุมชนของสังคมนั้น ๆ 

 ๕.๒.๒.  ควรศึกษาวิจัย  วิถีชีวิต  ผลงานของบุคคลตาง ๆ ที่ดําเนินชีวิตตามแนวคิด

มัชฌิมาปฏิปทาทั้งในอดีตและปจจุบันเพื่อศึกษาขอแตกตางระหวางยุคสมัย 

 ๕.๒.๓.  ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองมัชฌิมาปฏิปทาฝายพระพุทธศาสนาเถรวาท

กับทางสายกลางของทานนาคารชุนฝายพระพุทธศาสนามหายานในเร่ืองของหลักวิธีปฏิบัติเพื่อ

ความพนทุกขทางจิตใจวาจะมีประเด็นที่เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไรบาง  



 ๑๓๔ 

 
บรรณานุกรม  

 
๑.  ภาษาบาล-ีไทย 

 ก.  เอกสารชัน้ปฐมภมิู 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 ข.  เอกสารชัน้ทุติยภูมิ 

(๑)  หนังสือ : 

กระทรวงศึกษาธิการ. ยุทธศาสตรขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูสถานศกึษา  

(พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔). กรุงเทพมหานคร :  ศูนยประสานงานกลางการดําเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.สํานักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐. 

กรุณา-เรืองอุไร กุศลาลัย. อินเดียสมัยพทุธกาล : ภาษาสันสกฤตกับภาษาบาลี.  

 กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๒. 

คณาจารยแหงโรงพิมพเล่ียงเชียง. ธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติฉบับมาตรฐาน.กรุงเทพมหานคร : 

 โรงพิมพเล่ียงเชียง, ๒๕๓๕. 

จํานงค  ทองประเสริฐ.ปรัชญาประยกุต ชุดอินเดีย. พมิพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :  

 บริษัท  ตนออ แกรมมี่ จํากัด, ๒๕๓๙. 

เดือน  ดําดี, ดร. พุทธปรัชญา.  กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮาส, ๒๕๓๔. 

ทันตแพทยสม  สุจิรา. เดอะท็อปซีเคร็ต ๒ ตอน ความลับสูความสําเรจ็. กรุงเทพมหานคร :  

 อมรินทรธรรมะ, ๒๕๕๒.   

บรรจบ  บรรณรุจิ. ปฏจิจมุปบาท เกิด - ดํารงอยู- ตาย – และสบืตอ อยางไร.  

 กรุงเทพมหานคร : พรบุญการพิมพ, ๒๕๓๘. 

บุญมี  แทนแกว. ความจริงของชีวิต (Meaning of Life). พิมพคร้ัง ๒. กรุงเทพมหานคร :  

 โอเดียนสโตร, ๒๕๔๖. 

พร  รัตนสุวรรณ. พุทธวทิยา เลม ๒. พิมพคร้ังที ่๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพวิญญาณ,  

 ๒๕๓๗. 



 ๑๓๕ 

พระคัมภีรญาณ  อภิปฺุโญ. ปฏิจจสมุปบาทคือกฎแหงความสําเร็จ. กรุงเทพมหานคร :  

 ธรรมสภา, ๒๕๕๐. 

พระ ดร. ดับบลิว  ราหุล. พระพุทธเจาสอนอะไร. แปลโดย  ชูศกัด์ิ  ทิพยเกสร,รศ.และคณะ. 

 พิมพคร้ังที ่๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระเทพโสภณ (ประยูร มีฤกษ). โลกทัศนของชาวพทุธ. กรุงเทพมหานคร :  

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระเทพดิลก (ระแบบ  ฐิตญาโณ). พระธรรมวินัย. พมิพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :  

 มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระเทพเวท ี (ประยุทธ  ปยตฺุโต). การศึกษาท่ีสากลบนฐานแหงภมิูปญญาไทย. 

 กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรพร้ินต้ิง, ๒๕๓๒. 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต). พุทธวธิีบริหาร.  กรุงเทพมหานคร :  

 โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระธรรมโกศาจารย (พทุธทาสภิกขุ). คูมือพนทุกข (ฉบับสมบูรณ). กรุงเทพมหานคร :  

 ธรรมสภา, ๑๕๔๙. 

_________. ชีวิตเปนสิ่งทีพ่ัฒนาได. กรุงเทพมหานคร : อตัมมโย, ๒๕๓๓. 

_________. ดับไมเหลือแหงตัวกู. นนทบุรี : อนัญญา, ๒๕๔๙. 

_________. อนัตตาของพระพุทธเจา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 

พระธรรมโกศาจารย (หลวงพอปญญานนัทะ).  ความทกุข : ทําอยางไรจึงจะพนทุกข. 

 กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). แกนแทของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา,

 ๒๕๔๓. 

_________. ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย. พมิพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

 โรงพิมพบริษทั สหธรรมิก จาํกัด, ๒๕๔๑.  

_________. ธรรมนูญกบัชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, ๒๕๓๖. 

_________. ประโยชนสูงสุดชีวิตนี.้ กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๗. 

_________. พุทธธรรม (ฉบับเดิม). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัท สหธรรมิก จํากัด,๒๕๔๔. 

_________. พุทธธรรม (ฉบับปรับปรงุและขยายความ). พมิพคร้ังที่ ๗. กรุงเทพมหานคร :  

 โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

 



 ๑๓๖ 

_________. พจนานกุรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพคร้ังที่๑๑. กรุงเทพมหานคร: 

 โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

_________. พจนานกุรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพคร้ังที่ ๑๑.  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  

_________. พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 

_________. วิธีคิดตามหลักพทุธธรรม. พิมพคร้ังที ่๕. กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ๒๕๔๒. 

_________. สมัมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 

พระธรรมวิสุทธิกว ี(พิจิตร  ฐติวณฺโณ). พระพุทธศาสนากับชวีิตพอเพียง. พมิพคร้ังที ่๔. 

 กรุงเทพมหานคร : บริษัทชวนการพิมพ ๕๐ จาํกัด, ๒๕๕๑. 

พระนิโรธรังสีคัมภีรปญญาจารย. พระศาสนาเสื่อมไดอยางไร. กรุงเทพมหานคร : 

 ร.พ.แสวงสุทธกิารพิมพ, ๒๕๑๘. 

พระไพศาล  วสิาโล. พระพทุธศาสนาไทยในอนาคตแนวโนมและทางออกจากวิกฤต. 

 กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรีสฤษด์ิวงศ, ๒๕๔๖. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). สุขภาวะองครวมแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,  

 ๒๕๔๙. 

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ  ทตฺตชีโว). คัมภีรปฏิรปูมนษุย ๑. พิมพคร้ังที่ ๕. กรุงเทพมหานคร :  

 บริษัท เชอร่ีกราฟฟค, ๒๕๔๗. 

พระภาสกร  ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล). ปฏิจจสมุปบาท สาํหรับคนรุนใหม. พิมพคร้ังที่ ๔.  

 กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบานหนงัสือโกสินทร,  ๒๕๕๑, 

พระมหาเถรญาณติโลกะ. ความจรงิอันประเสรฐิตามพุทธวจนะ แปลโดย - 

 ประเสริญ เรอืงสกุล.  พมิพคร้ังที ่๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพกรุงเทพฯ, ๒๕๕๑. 

พระมหาสมชาย  ฐานวุฑฺโฒ. มงคลชวีติฉบับกาวหนา. ปทุมธาน ี: บริษัท ฐานการพิมพ จํากดั,  

 ๒๕๔๘. 

พุทธทาสภิกขุ. ชุมนุมปาฐกถาชุดพุทธธรรม. พิมพคร้ังที ่๒. กรุงเทพมหานคร : 

 สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๔๐. 

_________. ปฏิจจสมุปบาท หลักปฏบัิติอริยสัจทีส่มบูรณแบบ. กรุงเทพมหานคร :  

 สํานักพิมพธรรมสภา, ๒๕๑๔. 

_________. พจนานกุรมธรรม. กรุงเทมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป. 

 



 ๑๓๗ 

_________. พุทธศาสนากับคนรุนใหมและสงัคมไทยในอนาคต. กรุงเทพมหานคร :  

 เคล็ดไทย, ๒๕๒๐. 

_________. โลกยอมมีสันติภาพตราบที่มีธรรมอยูในโลก. กรุงเทพมหานคร : เพชรประกาย, 

 ๒๕๕๐. 

_________. วางจากตัณหา  อุปาทาน. กรุงเทพมหานคร : เพชรประกาย, ๒๕๔๙. 

_________. ศาสนาคือโรงพยาบาลโลก. กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพสุขภาพใจ, ๒๕๓๔. 

_________. อริยสัจจากพระโอษฐ ภาคปลาย. พิมพคร้ังที่ ๑๒. สุราษฎรธานี :  

 มูลนธิิธรรมทานไชยา, ๒๕๔๖. 

พันเอก ปน  มทุุกนัต. แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนกัธรรมชั้นตร.ี  

 กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคลังวทิยา, ๒๕๑๔. 

ผาสุก  มทุธาเมธา. คติชาวบานกับการพัฒนาชีวิต. กรุงเทพมหานคร :  

 บริษัท คอมแพ็คทพร้ินทจํากัด, ๒๕๔๐. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพคร้ังที ่๕. 

 กรุงเทพมหานคร :  บริษทั อักษรเจริญทัศน อจท จาํกัด, ๒๕๓๘. 

วศิน  อินทสระ. ไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาท. พมิพคร้ังที่ ๖. กรุงเทพมหานคร :  

 สํานักพิมพธรรมดา, ๒๕๔๙. 

_________. ไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาท (ความรูที่ชวยใหขาใจโลกและชวีติตามจริง). 

 พิมพคร้ังที ่๖. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๙. 

_________. หลกัคําสอนสาํคัญในพระพุทธศาสนา. พิมพคร้ังที่๔. กรุงเทพมหานคร :  

 สภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

_________. หลักธรรมอันเปนหัวใจพระพุทธศาสนา. พิมพคร้ัง ๕. กรุงเทพมหานคร :  

 สํานักพิมพธรรมดา, ๒๕๔๘. 

วิทยากร  เชียงกูล. ธรรมะแกปญหาเศรษฐกิจของประชาชนไดอยางไร. กรุงเทพมหานคร :  

 บุญญปญญา, ๒๕๔๓. 

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย. พุทธอุทยานวิชาการ.  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

สนิท  สมัครการ. ความเช่ือและศาสนาในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๙. 

สภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัย. ศาสนากับเศรษฐกจิ. พิมพคร้ังที่๔. กรุงเทพมหานคร : 

 โรงพิมพมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 



 ๑๓๘ 

สมภาร  พรมทา. มนษุยกบัการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต. พมิพคร้ังที่ ๒. 

 กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม, ๒๕๔๕. 

สมเด็จพระญาณสังวร, (เจริญ  สุวฑฺฒโน). ความเขาใจเรื่องพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :  

 ชวนพิมพ, ๒๕๓๑. 

สันติกโรภิกขุ. อริสัจจสี่แหงธัมมิกสังคมนิยม. แปลโดย จิรธมัม. กรุงเทพหานคร : สุขภาพใจ,  

 ๒๕๔๒. 

สิริวรุณ. อนัตตากับชวีิตทีท่ันสมัย. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๘.  

สุชีพ ปุญญานุภาพ. คุณลกัษณะพิเศษแหงพระพทุธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :  
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                    บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้  มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาแนวคิดความหมายและคุณคาของหลัก

มัชฌิมาปฏิปทาที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท, ศึกษามัชฌิมาปฏิปทาในธัมมจักกัปปวัตตน-

สูตรและการประยุกตใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาในสังคมไทย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยได

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในคัมภีรพระพุทธศาสนาตาง ๆ สําหรับ

ขอมูลปฐมภูมิ เปนการรวบรวมเนื้อหาจากคัมภีรพระไตรปฎกเปนหลัก สวนการวิเคราะหขอมูลนั้น

เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไดแลวนํามาจัดหมวดหมูเพื่อทําการศึกษาวิเคราะห วิจารณและเรียบ

เรียง สรุปและนําเสนอผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาพบวาแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือขอปฏิบัติที่เปน

กลาง ๆ เพื่อใหถึงความดับทุกขดวยปญญาคือการดําเนินชีวิตที่ดีเพื่อกําหนดรูทุกขและปญหาแหง

ทุกข  ซึ่งหากจะวาไปแลวก็คือปฏิปทาเพื่อกําหนดรูทุกขและเปนคุณคามุงสูความเปนอริยะอยาง

สมบูรณ 

 มัชฌิมาปฏิปทาที่ปรากฏในธัมมจักกัปปวัตนสูตรนั้นพบวา พระพุทธองคไดแสดงเพื่อ

เปนการทักทวงและเสนอแนวทางเลือกสําหรับการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดทาง

พระพุทธศาสนา โดยทรงชี้ทางผิดอันไดแกกามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยควาเปนสวนสุด

ที่บรรพชิตไมควรดําเนิน  แตใหเดินทางสายกลางที่เรียกวามัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค ๘ 

เปนไปเพื่อพระนิพพานและเสนอทางเลือกใหมคือมัชฌิมาปฏิปทาไมเขาใกลที่สุด ๒ อยางนั้นเปน
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ทางเลือกใหมที่พระพุทธเจาทรงคนพบอันเปนแนวทางเพื่อการตรัสรูกลาวคือเพื่อใชในการดําเนิน

ชีวิตอยางประเสริฐ  

 การประยุกตใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาในสังคมไทยพบวา มัชฌิมาปฏิปทาเปนหลัก

วิธีการแกปญหาชีวิตและพัฒนาบุคคลในดานตาง ๆ รวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนแนว

คิดที่เปนมิติใหมในดานการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซ่ึงสามารถพสูิจนไดอยาง

เปนรูปธรรมในสังคมไทยปจจุบัน 

 สรุปไดวา หลักมัชฌิมาปฏิปทาเปนหลักการปฏิบัติธรรมและการดําเนินชีวิตใน

แนวทางที่ถูกตองสําหรับทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ผูที่ปฏิบัติตามจะพึงไดประโยชนที่เกิดข้ึนคือมี

ปญญาที่จะนําไปสูการดับทุกข แกปญหาและชวยสรางสันติสุขใหเกิดข้ึนกับสังคมไดอยางแทจริง 
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 ABSTRACT 

 This qualitative research aims to 1) study the implementation and concepts of 

middle path in Thai society as it is indicated in Theravada Buddhism, and 2) to consider 

its implementation as stated in Dharmachakra  (Wheel of Dhamma).  This paper gathered 

secondary data from documents and research works related to a number of religious 

texts.  For primary data, they were primarily obtained from Tipitaka.  Data analysis was 

carried out by categorizing obtained data into five chapters. 

 The findings show that meanings and concepts of “Middle Path” are moderate 

practices which develop one’s mind and to eliminate hardship by wisdom.  In a simpler 

way of identifying this, middle path facilitate people to realize what unhappiness is and 

how it happens. 

 On the other hand, Middle Path found in Dharmachakra exhibits that 

Buddhists should not behave in either the strictest way or the most compromising way; 

rather they should comply with “Middle Path” which incorporates the Eight Fold Paths. 

 It is also found out that middle path is applied in a majority of Thai society in 

that Thai people use it as a key to solve problems and develop themselves in a number 
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of ways.  This includes the philosophy of sufficiency economy which is considered an 

innovative fold of economic and social development of the country. 

 In conclusion, “Middle Path” is a focal principle of Dhamma and how ones 

could live their lives.  This principle could be effectively applied to both laymen and 

clergy.  Those who appropriately follow the principle could be able to know how to 

eliminate distress and eventually bring peace to the society.    
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