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 The objectives of this thesis were as follows: 1) To study the behavior of 

teenagers, 2. To study the 4 mental development in developing teenagers’ behavior, 

and 3. To study developing teenagers’ behavior according to the 4 mental 

developments.This thesis was qualitative research focusing ondocuments; the 

Tipitaka, related documents and research works. All the data were analyzed and 

classified into system, and presented in descriptive method. 

 The results of the study found that: 

 1.  Teenagers had the following behavior; 1) disorder, 2) drug addict and 

alcoholic, 3) impolite, 4) mental health problems, 5) over expense, 6) unhappy in 

learning, and  6) foreign culturepreference. 

 2.  The four principles of mental development are to develop the life into the 

progress and completion.They are valuable and beneficial in living a life and they 

consist of 1) physical development; to develop a relationship of physical 

environment correctly and appropriately, and 2) morality development; to develop 

behavior in the scope of discipline, rule, and regulations in order to keep society in 

peace, 3) spiritual development; to develop and strengthen the mind from 

defilement with virtues, 4) intellectual development;to develop wisdom in knowing 

and realizing things as they really are, and using wisdom in solving problems. 

 3. The procedure in developing the teenagers’ behavior according to the 4 

mental developments consists of; 1) tocorrect disorder behavior of teenagers with 

physical development according to the principles of sense-faculties, 2) to correct 

drug addict and alcoholic of teenagers with morality development,  3) to correct 

impolite verbal behavior of teenagers with morality development, 4) to correct 

mental health problem of teenagers with spiritual development, 5) to correct  

unhappy learning of teenagers with intellectual development,6) to correct the 

behavior of teenagersin foreign culturepreferencewith intellectual development,and 

7) to correct the teenagers’ behavior in over spending with intellectual development. 
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 วิทยานิพนธเลมน้ีสําเร็จไดดวยดี เพราะไดรับความเมตตาอนุเคราะหอันเปยมลนจากผูบรหิาร

คณาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ใหสถานที่ศึกษา คนควา รวบรวมความรูตาง ๆ 

ตลอดระยะเวลาทีผู่วิจัยไดศึกษาเลาเรียน 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาสายรุง อินฺทาวุโธ,ดร. ประธานสาขาพุทธศาสนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผูรับภาระในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ได

เสียสละเวลากรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ช้ีแนะแนวทางที่ถูกตองอยางดีย่ิงในการทําวิจัย และใหความ

ชวยเหลือในทุก ๆ ดานดวยดีตลอดมา ผูวิจัยซาบซึ้งอาจริยปฏิปทาของทานเปนอยางย่ิง 

 ขอกราบขอบพระคุณพระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร., พระมหาบุญไทย ปฺุญมโน, ดร. 

รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย, รศ.ดร. จํานง คันธิก, ดร. สมบูรณ วัฒนะ, รศ. วิรัตน กางทอง ที่ไดอนุเคราะห

แนะนําขอมูลเพิ่มเติมพรอมทั้งใหคําช้ีแนะอันเปนประโยชนอยางย่ิงในการปรับวิทยานิพนธใหสมบูรณ

ย่ิงข้ึน และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่อนุเคราะหในการเขาบรรยายเพื่อใหเกิดองค

ความรูมากย่ิงข้ึน   

 ขอขอบคุณเจาหนาที่หองสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ทุกทานที่อํานวยความ

สะดวกในการคนควา รวมทั้งเพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนศึกษาทุกทานที่ให

คําปรึกษาแนะนําและเปนกําลังใจในการทํางานวิจัยครั้งน้ี 

 คุณประโยชน คุณคา และความดีของวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนพุทธบูชา แดองค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาคุณบิดา มารดา คุณครู อาจารย ที่เคารพและมีพระคุณอยางสูง ตลอดจน

ครูบาอาจารยในอดีตที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรู หากมีขอผิดพลาดประการใดของงานวิจัยช้ินน้ี

อันอาจมีเกิดข้ึนได ผูวิจัยขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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 ๔.๑  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยกายภาวนา   ๘๑ 

 ๔.๑.๑  การพัฒนาวัยรุนดานความไรระเบียบ   ๘๑ 

 ๔.๑.๒  ผลจากการพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยกายภาวนา    ๘๓ 

     ๔.๒  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยศีลภาวนา   ๘๔ 

 ๔.๒.๑  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการติดยาเสพติดและของมึนเมา   ๘๕ 

 ๔.๒.๒  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการพูดจาไมสุภาพ   ๘๙ 

 ๔.๒.๓  ผลจากการพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยศีลภาวนา   ๙๑ 

     ๔.๓  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยจิตภาวนา   ๙๒ 

 ๔.๓.๑  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานสุขภาพจิต   ๙๓ 

 ๔.๓.๒  ผลจากการพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยจิตภาวนา   ๙๕ 

     ๔.๔  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยปญญาภาวนา   ๙๗ 

 ๔.๔.๑  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการไมมีความสุขในการเรียน ๙๗ 

 ๔.๔.๒  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการรบัวัฒนธรรมตางชาติมาเปน 

   แบบอยาง ๑๐๐ 

 ๔.๔.๓  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการใชจายฟุมเฟอย ๑๐๑ 

 ๔.๔.๔ ผลจากการพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยปญญาภาวนา   ๑๐๕ 

 



ฌ 
 

 
 

สารบัญ (ตอ) 

           

บทที ่ หนา 

๕   บทสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ๑๐๖ 

 ๕.๑  สรปุผลการวิจัย  ๑๐๖ 

            ๕.๑.๑  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานความไรระเบียบดวยกายภาวนา  ๑๐๖ 

  ๕.๑.๒ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการติดยาเสพติดและของมึนเมา 

   ดวยศีลภาวนา ๑๐๘ 

  ๕.๑.๓  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการพูดจาไมสุภาพดวยศีลภาวนา  ๑๐๙ 

  ๕.๑.๔  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานสุขภาพจิตดวยจิตภาวนา   ๑๑๑ 

  ๕.๑.๕  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานไมมีความสุขในการเรียนดวยปญญา 

   ภาวนา   ๑๑๒ 

  ๕.๑.๖ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการรับวัฒนธรรมตางชาติมาเปน 

   แบบอยางดวยปญญาภาวนา   ๑๑๓ 

  ๕.๑.๗  การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการใชจายฟุมเฟอย ๑๑๔ 

    ๕.๒  ขอเสนอแนะ    ๑๑๕ 

  ๕.๒.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๑๑๕ 

  ๕.๒.๒  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย ๑๑๕ 

บรรณานุกรม                     ๑๑๖ 

ประวัติผูวิจัย                   ๑๒๐ 

 

 



ง 
 

 
 

สารบัญคํายอ 
 

 ในงานวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยไดใชการอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับหลวงของ

กรมการศาสนา พุทธศักราช ๒๕๒๕ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในการ

จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป พุทธศักราช ๒๕๔๙ และอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราช

วิทยาลัย ครบรอบ ๒๐๐ ป แหงราชวงศจักรี กรุงรัตนโกสินทร พุทธศักราช ๒๕๒๕ ซึ่งมีคํายอ และคํา

เต็มเรียงตามลําดับคัมภีรที่ใชในการอางอิง ดังน้ี 

 

 คํายอ คําเต็ม 

 พระสุตตันตปฏก 

  ที.ม.   สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค 

  ที.ปา   สุตฺตนตปฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 

  ม.มู.   สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺฌาสก 

  ม.ม.   สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิปณฺณาสก 

  ม.อุ.   สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 

  สํ.ส.   สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 

  สํ.นิ.   สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 

  สํ.ม.   สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 

  องฺ.ติก.   สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 

  องฺ.จตุกฺก  สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 

  องฺ.ปฺจก.  สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาต 

  องฺ.สตฺตก.  สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 

  องฺ.อฏก.  สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต 

  องฺ.นวก.   สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต 

  องฺ.ทสก.   สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 

  ขุ.ธ.   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 

  ขุ.อุ.   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย อุทาน 

  ขุ.อิติ.   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก 

  ขุ.สุ.   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 

  ขุ.ม.   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 

 



จ 
 

 
 

 พระอภิธรรมปฏก 

  อภิ.วิ.   อภิธมฺมปฏก วิภงฺค 

 อรรถกถาพระสุตตันตปฏก 

  องฺ.สตฺตก.อ.  องฺคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี สตฺตกนิปาตอฏกถา 

  ขุ.อิติ.อ.   ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อิติวุตฺตกอฏกถา 

 ฎีกาพระสุตตันตปฏก 

  องฺ.สตฺตก.ฏีกา  อง.คุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาตฏีกา 

 

 สําหรับตัวเลขท่ีอยูหลังชื่อยอของคัมภีรใช ๒ แบบ ดังน้ี 

 ๑)  แบบ ๓ ตอน คือ เลม/ ขอ / หนา ใชอางอิงพระไตรปฎก เชน องฺ.ปฺจก. ๒๒/๗๙/๑๒๑ 

หมายถึง สุตฺตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาต เลมที่ ๒๒ ขอที่ ๗๙ หนาที่ ๑๒๑ เปนตน 

 ๒)  แบบ ๒ ตอน คือ เลม/หนา ใชอางอิงพระอรรถกถา และคัมภีร เชน ขุ.อิติ.อ. ๔๕/๒๒๖ 

หมายถึง ขุททฺกนิกาย ปรมตฺถทีปนีอิติวุตฺตกอฏกถา เลมที่ ๔๕ หนาที่ ๒๒๖ เปนตน 
   
 
   
    
      



 
 

 

 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 “วัยรุน” ถือวาเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต แตปจจุบัน

จะพบปญหาของวัยรุนโดดเดนในสังคม ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ดวยเหตุที่วัยรุนเปนวัยที่

มีการเปลี่ยนแปลงเขาสูวุฒิภาวะทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เพิ่งกาวพนจากความเปนเด็กสู

ความเปนผูใหญ เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต มีความรูสึกนึกคิดเปนของตนเอง สนใจสิ่งแปลกใหม

รอบตัว มีความออนไหวไปตามสิ่งชักนํา หรือตามอํานาจของกิเลส พฤติกรรมที่แสดงออกตอตนเอง

และสังคม มีสาเหตุมาจากปจจัยภายในและภายนอก ทีผ่ลักดันใหอยูเหนือภาวะของความถูกตองทาง

ศีลธรรม โดยเฉพาะปจจัยภายในที่เปนตัวปญหา ความอยากได  อยากมี อยากเปน ปราศจากปญญา

ที่เปนตัวควบคุม สวนปจจัยภายนอกทีท่ําใหเกิดพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุน มาจากความเจริญ

ทางเทคโนโลยีที่รุดหนาไปอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหโลกอยูในภาวะไรพรมแดน และนํา

โลกไปสูการจัดระเบียบใหมทางสังคม เศรษฐกิจ เกิดการแสวงหาความอยูรอดทางกายมากกวาทาง

จิตใจ ดวยเหตุน้ีจึงทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย ไมวาจะเปนเรื่องของคานิยม ยาเสพติด 

ปญหาทางเพศ และการกระทําความรุนแรงอื่น ๆ  ที่เกิดข้ึนแกตัวเด็กเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติซึ่งปญหาเหลาน้ีเกิดจากความเจริญทางดานวัตถุ โดยทุกคนปรารถนาที่จะมีความสุข

ทางกายมากกวาทางจิตใจ  

    แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว จึงเปนหนาที่ของทุกฝาย ทั้งภาครัฐและเอกชน การสอนให  

เด็กวัยรุนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ถือวาสําคัญย่ิง โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวซึ่งเปนสถาบัน

แรกของสังคมมนุษย ที่เปนเบาหลอหลอมทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณคา ควรใหการศึกษาอบรม     

สั่งสอน และสงเสริมใหแสดงออกทางศีลธรรมที่ถูกตอง ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมเพื่อสราง

ทัศนคติเกี่ยวกับการสรางจิตอาสา มีจิตเมตตาเกิดข้ึนในสภาวะของจิตไดดวยตนเอง สถาบันทางสังคม

ตองสรางความรวมมือและเปดโอกาสใหวัยรุนไดพัฒนาสติปญญาตามศักยภาพของตนเอง ในการ

ดําเนินชีวิตดวยอุดมคติที่ประกอบดวยจิตเมตตากอใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

ทั้งในปจจุบันและอนาคต (พระสรวิชญ อภิปฺโ, ๒๕๕๖) 

 ในทางพระพุทธศาสนาไดใหการศึกษามนุษยดวยการฝกฝนพัฒนา ใหรูจักรับรูและปฏิบัติตอ

สิ่งที่เกี่ยวของในชีวิตอยางถูกตอง ซึ่งทําใหไมมีปญหาเกิดข้ึน เรียกวาไรทุกขหรือการพัฒนาก็ดําเนินไป

ตามหลักของกรรมน่ันเอง เพราะหลักกรรมถือวาสิ่งที่จะเปนผลจะเกิดจากเหตุ คือเปนกฎแหงเหตุและ



๒ 

ผล แตเปนกฎเหตุผลในสวนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย (พระพรหมคุณาภรณ 

(ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๐, หนา ๑๐๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา เปนที่

ยอมรับวาสามารถพัฒนาบุคคลใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจได โดยเฉพาะการลด

พฤติกรรมที่เปนปญหาของวัยรุน เชน การกระทําความรุนแรงตอพอแม ครูอาจารย เพื่อน สังคม 

ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา เปนตน 

  จากสภาวการณของสังคมในปจจุบันน้ี ผูวิจัยไดประมวลปญหาของวัยรุนแลวพบวา มีปญหา

อยูดวยกัน ๔ ดานดวยกัน ที่ควรไดรับการพัฒนา คือ ดานกาย ดานศีล ดานจิต และดานปญญา    

รวมทั้ง ๔ ดานน้ี เกิดข้ึนจากพฤติกรรม ดังน้ันจึงตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุน ผูวิจัยได

เห็นหลักธรรมที่มีความสําคัญอยู ๔ หลักดวยกัน ไดแก หลักภาวนา ๔  

ดังน้ัน การนําหลักภาวนา ๔ มาใชในการพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุน เพื่อใหเกิดความสมดุล  

ของชีวิต มีคุณคาและคุณภาพ อันกอใหเกิดประโยชนและทําใหการดําเนินชีวิตเจริญดวยศีลธรรม  

โดยประกอบดวยหลักทั้ง ๔ คือ  

๑.  กายภาวนา คือ การพัฒนากายใหรูจักติดตอเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ทางกายภาพ

ทั้งหลายภายนอกอินทรียและปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ันดวยดี ในทางที่เปนคุณประโยชนและเกื้อกูลกัน มิ

ใหเกิดโทษ  

๒.  ศีลภาวนา คือ การพัฒนาพฤติกรรมดานกายและวาจา ใหมีพฤติกรรมทางสังคมที่

เหมาะสม ใหต้ังอยูในกฎระเบียบวินัย ไมกอความเดือดรอนใหแกตนเองและผูอื่น สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นไดดวยดีและเกื้อกูลตอกันในสังคมน้ัน ๆ 

๓.  จิตภาวนา คือ การพัฒนาจิตใจใหมีจิตที่สมบูรณ มีชีวิตที่มีคุณภาพและมีสุขภาพจิตที่ดี  

เปนการฝกอบรมจิตใหเจริญดวยคุณธรรม มีความเขมแข็งมั่นคงพรอมดวยความเพียร มีสติ และสมาธิ 

โดยปราศจากสิ่งรบกวนที่ทําใหเกิดความทุกขหรือความเศราหมอง 

๔. ปญญาภาวนา คือ การพัฒนาปญญา ใหรูและเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง จนมี

จิตใจเปนอิสระ ไมถูกครอบงําดวยกิเลสและความทุกข เปนการพัฒนาบุคคลใหรูจักคิด พิจารณา 

วินิจฉัยไตรตรอง ใชวิจารณญาณในการแกไขปญหา และดําเนินการตาง ๆ ดวยปญญา (องฺ.ปฺจก. 

๒๒/๗๙/๑๒๑) 

  อันเปนการสอดคลองกับธรรมชาติของวัยรุนที่ตองการความเปนอิสระในการหาจุดยืน       

ของตนเอง เมื่อมีธรรมเปนเครื่องอยู การดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมก็บังเกิดความสงบ

สันติ 

 

๑.๒ โจทยการวิจัย 

        ๑.๒.๑ วัยรุนคือ อะไร มีพฤติกรรมอยางไร จะพัฒนาไดอยางไร 



๓ 

๑.๒.๒  คําสอนเกี่ยวกับภาวนา ๔ เปนอยางไร 

๑.๒.๓  กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนตามหลักภาวนา ๔ เปนอยางไร 

 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.๓.๑  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของวัยรุน 

 ๑.๓.๒  เพื่อศึกษาภาวนา ๔ ที่ใชพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุน  

 ๑.๓.๓  เพื่อศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนตามหลักภาวนา ๔ 

 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑.๔.๑  การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงเอกสาร จากขอมูลปฐมภูมิคือ พระไตรปฎก และ

ขอมูลทุติยภูมิ คือ เอกสารวิชาการ บทความ วารสาร สารนิพนธ วิทยานิพนธ  
 ๑.๔.๒  การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาความรูความเขาใจการพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุน ดังหัวขอ

ตอไปน้ีคือ 
๑) ศึกษาปญหาทางพฤติกรรมที่แสดงออกของวัยรุน  อันเน่ืองจากการไมมีสติ

ควบคุม อายตนะภายใน ในขณะมีเหตุมากระทบอารมณ 

๒) ศึกษาสาเหตุพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุน อันเน่ืองจากการที่วัยรุนไมรูจัก

ธรรมชาติที่แทจริงของอายตนะ 

๓) ศึกษาแนวทางแกไขปญหาพฤติกรรมของวัยรุนตามหลักภาวนา ๔ 

 
๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งไดศึกษาและ

รวบรวมจากพระไตรปฎก อรรถกถา คัมภีรทางพระพุทธศาสนา เอกสารทั่วไป เอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวของ รวมทั้งความคิดเห็นของนักวิชาการอันเปนที่ยอมรับทั่วไป โดยเสนอผลงานวิจัยดวยการ

พรรณนาวิเคราะห โดยมีข้ันตอนดังน้ีคือ 

 ๑.๕.๑  ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารในช้ันปฐมภูมิ (Primary Sources) 

 ๑.๕.๒  ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ

วิทยานิพนธ สารนิพนธ และหนังสือเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แหลงขอมลูคือ หองสมุดมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ๑.๕.๓  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห รวบรวมและเรียบเรียง 

 ๑.๕.๔  เสนอผลการศึกษาคนควา โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

และจัดทําเปนรูปเลมวิทยานิพนธ เพื่อเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยตอไป 



๔ 

๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 ในการการศึกษาครั้งน้ี มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี คือ 

 ๑.๖.๑ เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๔๕) ไดกลาวไววา ภาวนา ๔ (การเจริญ, การทํา

ใหเปนใหมีข้ึน, การฝกอบรม, การพัฒนา : cultivation ; training ; development) 

๑) กายภาวนา การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอเกี่ยวของกับสิ่ง

ทั้งหลายภายนอกทางอินทรียดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ันในทางที่เปนคุณ มิใหเกิดโทษ ใหกุศล

ธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ : 

physical development 

๒) สีลภาวนา การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝกอบรมศีล ใหต้ังอยูในระเบียบวินัย 

ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี เกื้อกูลแกกัน : moral 

development 

๓) จิตภาวนา การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคงเจริญงอกงาม

ดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดช่ืนเบิกบาน เปนสุข

ผองใส เปนตน : cultivation of the heart ; emotional  development 

๔) ปญญาภาวนา การเจริญปญญา, พัฒนาปญญา, การฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจสิ่ง

ทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทัน เห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตน

ใหบริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดดวยปญญา                  

  ภาวนา ๔ เปนหลักธรรมที่ผูปฏิบัติไดปฏิบัติตามแลวจะมีผลดีทั้งสิ้น โดยการปฏิบัติ กาย

ภาวนา สีลภาวนา สมาธิภาวนา และปญญาภาวนา จากการทํางานทุกอาชีพ ตองมีทั้ง กาย สีล สมาธิ 

และปญญา  หากไมมีสิ่งเหลาน้ีการทํางานตาง ๆ ไมอาจจะสําเร็จได 

 พระเมธาวินัยรส (ดร.) (๒๕๕๖) ไดกลาวถึงปญหาของวัยรุนในหนังสือ สัมมนา

พระพุทธศาสนากับปญหาสังคมโลกและสันติภาพ วาปญหาของวัยรุนทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน 

ดวยเหตุที่วัยรุนเปนบุคคลที่เพิ่งกาวพนออกจากความเปนเด็ก สภาวะของเด็กจึงยังปรากฏใหเห็นอยู

ในวัยรุน ความหมายของวัยรุนน้ัน หมายถึง บุคคลที่กําลังเติบโตข้ึน เปนผูใหญโดยมีความออนไหว 

ตามสิ่งชักนําโดยเฉพาะสิ่งชักนําไปตามอํานาจ “กิเลส”  

  ยุวดี เฑียรประสิทธิ์ (๒๕๓๖) ไดกลาวถึงความตองการของวัยรุนไวในหนังสือ เอกสาร

ประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาวัยรุน วาวัยรุนตองการความสัมฤทธ์ิผล ทําอะไรใหดีที่สุด ตองการไป

ไหนมาไหนดวยตนเอง ตองการรับคําแนะนําจากผูอื่น ตองการทํางานที่เปนระเบียบเรียบรอย 

วางแผนกอนลงมือ ตองการแสดงออก ตองการชวยเหลือเพื่อนและซื่อสัตยตอเพื่อน ตองการความ

เขาใจตนเองและผูอื่น ตองการขอความชวยเหลือ ตองการมีอํานาจเหนือผูอื่น ตองการความ



๕ 

รับผิดชอบ ตองการชวยเหลือผูอื่น ตองการเปลี่ยนแปลง ตองการความอดทน ตองการคบเพื่อนตาง

เพศ ตองการที่จะกาวราวผูอื่น เปนการขัดแยงความคิดเหน็ของผูอื่น  

 ๑.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 พระมหาธาตุ  ธมฺมธโร (คํามะลิ) (๒๕๕๒) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การนําหลักธรรมคิหิธรรมไป

ประยุกตใชแกปญหาวัยรุน” พบวา  

 ๑.  ปญหาวัยรุน แบงออกเปน ๓ ดานใหญ ๆ คือ ๑) ปญหาทางดานพัฒนาการ                 

อันประกอบดวย ทางรางกาย ทางอารมณ ทางสังคม และทางปญญา ๒) ปญหาทั่วไป ประกอบดวย

ปญหาพฤติกรรมไรระเบียบ ติดยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ใชจายฟุมเฟอย และ ๓) ปญหาเชิงจริยธรรม 

ประกอบดวยปญหาการลักขโมย การฆาตัวตายและการทําแทง 

 ๒.  หลักคิหิธรรม คือ หลักธรรมสําหรับคฤหัสถ เพื่อใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตนใน

ดานตาง ๆ เพื่อการพัฒนาตนดวยหลักเบญจศีล พัฒนาสังคมดวยหลักจักรธรรม พัฒนาเศรษฐกิจดวย

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน พัฒนาจริยธรรมดวยหลักกุศลกรรมบถ 

 ๓.  การแกไขปญหาวัยรุนโดยการประยุกตใชหลักคิหิธรรม แกปญหาพฤติกรรมไรระเบียบ   

ดวยหลักเบญจศีลเบญจธรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรม แกปญหาสังคมของวัยรุน ดวยหลัก

จักรธรรม กัลยาณมิตรธรรม และฆราวาสธรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการคบเพื่อน และการใชชีวิต 

ในสังคม หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการอุปโภคบริโภค แกปญหาจริยธรรม

ของวัยรุน หลักกุศลกรรมบถและหลักธรรมคุมครองโลก เพื่อปรับปรุงและสงเสริมดานจริยธรรม ใน

การแกปญหาดังกลาว จะตองมีการประยุกตเขากับกิจกรรมของวัยรุนดวยดี   

  พระมหาดี ติสฺสเทโว (สัมมาสาโก) (๒๕๕๑) ไดทําการวิจัยเรื่อง “หลักคําสอนเรื่องทิศ ๖    

กับการแกปญหาวัยรุนไทย” พบวา วัยรุนเปนวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งของรางกาย และจิตใจ    

เปนวัยที่ตองดูแลเอาใจใสอยางมาก เพื่อการเติบโตเปนผูใหญที่ดี มีคุณภาพในอนาคต จากการ

พิจารณาสังคมไทยในปจจุบันปญหาวัยรุนไทย ไดแก ปญหาทางดานการเรียน ปญหาทางเพศ    

ปญหายาเสพติด ปญหาติดการพนัน เปนตน ในการแกปญหาเหลาน้ี พระพุทธองคไดทรงตรัสสอนถึง

การอยูรวมกันในสังคม ไวในหลักธรรมทิศ ๖ ซึ่งเปนการปฏิบัติตอกันของบุคคลตาง ๆ และหลักธรรม

ที่ควรนํามาประกอบในการที่จะอยูรวมกันอยางเปนสุข ตามแนวพระพุทธศาสนา  

  พระเก้ือพงศ ปยธมฺโม (พิมพพร) (๒๕๕๑) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห

ประโยชนของหลักพหุการธรรม ๔ ในฐานะเปนหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต” พบวา หลักการที่ทําให

ชีวิตดีข้ึนมีความสุข มีความสมบูรณทั้งดานสุขภาพกาย คือ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดาน

สังคม คือ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และดานเศรษฐกิจ โดยสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองและครอบครัวได ดํารงตนใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม หลักการปฏิบัติตนเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต คือ ภาวนา ๔ หมายถึง การเจริญ การทําใหเปนใหมีข้ึน การฝกอบรม การพัฒนา 



๖ 

มี ๔ ประการ คือ ๑) กายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย ใหรูจักติดตอเกี่ยวของกับสิ่งทั้งหลาย

ภายนอกทางอินทรียทั้ง ๕ ดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งน้ันในทางที่เปนคุณ มิใหเกิดโทษ ๒) สีลภาวนา 

การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ใหต้ังอยูในระเบียบวินัยไมเบียดเบียนหรือกอ

ความเดือนรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี เกื้อกูลกัน ๓) จิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต 

การฝกอบรมจิตใหเขาแข็งมั่นคง เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย ๔) ปญญาภาวนา การเจริญ

ปญญา พัฒนาปญญา ใหรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตาม

สภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไข

ปญหาที่เกิดข้ึนไดดวยปญญา 

 เรวัตร เตรียมล้ําเลิศ (๒๕๕๑) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความบกพรองทางจิตของวัยรุน

ตามแนวพุทธธรรม” พบวา จิตของวัยรุนจะหายจากความบกพรองไดอยางเด็ดขาด หากปฏิบัติตาม

หนทางที่ประเสริฐ อันทางไปของผูประเสริฐทั้งหลายหรือที่ชาวพุทธเรียกวา “อริยชน” มีองค ๘ 

ต้ังแตสัมมาทิฐิ เปนถูกเปนเบื้องตนมีสัมมาสมาธิเปนที่สุด ผูเขาทางดังกลาวจะไถถอนการยึดมั่นถือมั่น

ในอารมณที่มากระทบทําใหไมหลงระเริงมัวเมา เห็นตามจริงตามกฎแหงความเปนไปตามความเปน

จริงของธรรมชาติ ต้ังแตตัวรูจิตและตัวถูกรูอันเปนอารมณวาทั้งจิตและอารมณมีความไมเที่ยง ทน

สภาพเดิมไมไดและบังคับไมได เมื่อรูเชนน้ีความบกพรองของจิตวัยรุนก็จะหมดไป 

 อรพินท วัดจินดา (๒๕๕๑) ไดทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทของครูในการพัฒนาผูเรียนตาม

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” พบวา ครู คือ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพดวยการสั่งสอนและสงเสริม

การเรียนรูใหผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษา บทบาทของครูในการพัฒนาผูเรียน ไดแก การ

จัดการเรียนการสอนและวิธีการพัฒนาผูเรียน โดยคํานึงถึงการพัฒนาน้ันวา ตองการพัฒนาผูเรียนให

ครบสมบูรณ คือ ดานพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย บทบาทของครูในการพัฒนาผูเรียน ตาม

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ การพัฒนาการสอนปฏิสัมภิทา ๔ ธรรมเทศกธรรม ๕ ลีลาการ

สอน หลักธรรมสําหรับครู เชน หลักหิริ-โอตตัปปะ ขันติ โสรัจจะ พรหมวิหาร ๔ และฆราวาสธรรม๕ 

หลักธรรมในการพัฒนา ไดแก ไตรสิกขาและหลักธรรมทีใชในการประเมินผลที่สอดคลองกันคือ 

ภาวนา ๔ เพื่อเปนหลักการประเมินผลการพัฒนาแบบองครวมครบสมบูรณทั้ง ๔ ดาน ไดแก       

กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา 

 ศิริพร บุญชัยเสถียร (๒๕๕๗) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การฝกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนตาม

หลักพระพุทธศาสนา” พบวา การพัฒนาตนโดยรวม คือ การทําใหบุคคลมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

และพัฒนาดีข้ึน ตามหลักภาวนา ๔ คือ การพัฒนากาย การพัฒนาศีล การพัฒนาจิต และการพัฒนา

ปญญา เปนกระบวนการฝกอบรมตนใหมีความเจริญย่ิง ๆ ข้ึน เปนบันไดแหงการพัฒนาตนไปสูข้ัน

สูงสุด คือ ความเปนผูมีอิสรภาพหลุดพนจากกิเลสตัณหาทั้งหลาย ผูที่ไดรับการฝกฝน อบรม พัฒนา

ตน คือ ผูที่ควรคาแกการยกยองบูชา เพราะบุคคลเหลาน้ีอาศัยปจจัยสี่แตพอดํารงชีวิตอยูไดเทาน้ัน 



๗ 

บริโภคเทาที่จําเปน มีความประพฤติที่ดีงามเกื้อกูลตอเพื่อนมนุษย มีจิตที่สงบ และมีปญญารูเทาทัน

สังขารมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง 

 จิรัฐติกาลป แสงสุข (๒๕๕๕) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหอานิสงสของอุโบสถศีลใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท” พบวา ศีล คือ สิ่งที่ทําใหเกิดความเปนปกติ เปนขอกําหนดสิ่งดีและสิ่งช่ัว 

เพื่อใหกาย วาจา และใจ พนจากการกระทําที่เปนการเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เปนขอปฏิบัติ 

สําหรับควบคุมความประพฤติทางกาย ทางวาจา และทางใจ ใหต้ังอยูในความดีงาม ใหมีความสัมพันธ

กับบุคคลอื่น สังคมและสิ่งแวดลอม ศีล จึงเปนความเคยชินในทางที่ ดี ทั้งทางกาย ทางวาจา        

และทางใจ เปนปกติสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของสัมพันธกันกับสังคมและสิ่งแวดลอม

เปนการปดโอกาสแหงอกุศลกรรมไมใหเจริญงอกงาม เปนระบบควบคุมชีวิตที่เกี่ยวกับการแสดงออก

ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ใหอยูรวมกันกับผูอื่นไดดี เปนตัวเช่ือมโยงความสัมพันธใกลชิดที่สุดกับ

วินัยในสังคม วินัยเปนกิจกรรมที่เปนไปในสังคม เปนการจัดระเบียบชีวิตของตน และการอยูรวมกัน

กับผูอื่นในสังคม วินัยทําใหเกิดศีล ถาบุคคลรักษาระเบียบวินัยก็เปนผูมีศีลน่ันเอง   

 อนงค ธีระพันธ ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปญหาที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน” พบวา วัยรุนมีความสนใจในเรื่องของ

สุขภาพ การกิน พักผอน ปรัชญาของชีวิต โดยยึดหลักของศีลธรรมจรรยา การปรับปรุงตนเองใหมี

ลักษณะเปนที่นาสนใจ การเลือกประกอบอาชีพ สนใจนันทนาการโดยการจัดทํากิจกรรมเปนกลุม 

คนควาหาสิ่งแปลกใหม มีจินตนาการกวางไกล  สนใจบุคลิกภาพ ความสะอาดเรียบรอย ที่จําเปนใน

การเขาสังคม และสนใจคุณสมบัติสวนตัวที่จะทําใหตนไดรับความสําเร็จ  

 

๑.๗ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑.๗.๑ ทําใหทราบปญหา สาเหตุ และผลกระทบจากพฤติกรรมของวัยรุนโดยทั่วไป 

 ๑.๗.๒ ทําใหทราบถึงหลักคําสอนเกี่ยวกับ “ภาวนา ๔” 

 ๑.๗.๓ ทําใหทราบกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุน 

 ๑.๗.๔ ทําใหสามารถนําผลของการวิจยัไปเผยแผเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของวัยรุนใหดีย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘ 

๑.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ( Conceptual Frame Work) 
 

 
 
        
  
    

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑.๙ คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ 

 กระบวนการ หมายถึง ปรากฏการณธรรมชาติที่คอย ๆ เปลี่ยนแปลงอยางมีระเบียบ ไปสูผล

อยางหน่ึง เชน กระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก, กรรมวิธีหรือลําดับการกระทําซึ่งดําเนินตอเน่ืองกัน

ไปจนสําเร็จลง ณ ระดับหน่ึง   

 พัฒนา หมายถึง การทําใหเจริญ ในที่น้ีหมายถึงการทําใหเจริญดวยภาวนา ๔ 

              พฤติกรรมของวัยรุน 

- ดานความไรระเบียบ 

- ดานการติดยาเสพติดและของมึน

เมา, การพูดจาไมสุภาพ 

- ดานสุขภาพจิต 

- ดานไมมีความสุขในการเรียน, การ

รับวัฒนธรรมตางชาติ เขามาเปน

แบบอยาง, การใชจายฟุมเฟอย 
 

  งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 - วิเคราะห 

 - รวบรวม 

 - เรียบเรียง 

 - นําเสนอโดยพรรณนา 

   สรปุผลการวิจัย 

     - กาย 

     - สังคม 

     - ความคิด 

     - ปญญา 
หลักภาวนา ๔ 

          - กายภาวนา 

          - ศีลภาวนา 

          - จิตภาวนา 

          - ปญญาภาวนา 



๙ 

 พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาทาทางของสิ่งมีชีวิต ระบบ หรืออัตลักษณ ที่เกิด

รวมกันกับสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมระบบอื่นหรือสิ่งมีชีวิต โดยรวมเชนเดียวกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

เปนการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตตอสิ่งเรา หรือการรับเขาทั้งหลาย ไมวาจะเปนภายในหรือ

ภายนอก มีสติหรือไมมีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝงและโดยต้ังใจหรือไมต้ังใจ 

  วัยรุน หมายถึง วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาสูวุฒิภาวะทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 

เปนชวงตอระหวางวัยเด็กและผูใหญ 

  ภาวนา ๔ หมายถึง การทําใหมีข้ึนเปนข้ึน, การทําใหเกิดข้ึน, การเจริญ, การบําเพ็ญ, การ

พัฒนา หรือฝกอบรม จัดเปน ๔ อยางคือ 

   ๑) กายภาวนา คือ การพัฒนากาย การทําใหกายเจริญ หมายถึง การที่บุคคลรูจักติดตอ

เกี่ยวของกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรียดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ันในทางที่เปนคุณ มิใหเกิด

โทษ เปนการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพอยางถูกตองดีงามและเปนคุณประโยชน  

  ๒) ศีลภาวนา คือ การพัฒนาศีล หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและทางวาจาใหมี

พฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม โดยมีความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยที่เกื้อกูลกัน หรือมีความสัมพันธ

กับสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อใหทุกคนอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

 ๓) จิตภาวนา คือ การพัฒนาจิตใจ หมายถึง การพัฒนาจิตใจใหบุคคลมีจิตที่สมบูรณ มีชีวิตที่

มีคุณภาพและมีสุขภาพจิตที่ดี เปนการทําจิตใจใหเขมแข็งมั่นคง เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย 

 ๔) ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา การพัฒนาปญญา หมายถึง การพัฒนาบุคคลใหรูจัก

คิด พิจารณา วินิจฉัย ไตรตรอง ใชวิจารณญาณในการแกไขปญหาและดําเนินการตาง ๆ ดวยปญญา   

รูและเขาใจในสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธ์ิและปลอด

พนจากความทุกข  
   

 
   
 
 
 
 
 
      
 



 
 

      

 

บทท่ี ๒ 

ศึกษาพฤติกรรมของวัยรุน 

 

 วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม จึงนับวาเปนวิกฤติ

ชวงหน่ึงของชีวิต เน่ืองจากเปนชวงตอของวัยเด็กและผูใหญ โดยเฉพาะอยางย่ิงในระยะตนของวัยรุน

จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายเกิดข้ึน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะมีผลตอความสัมพันธ

ระหวางบุคคลรอบขาง หากกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปอยางเหมาะสม โดยการดูแลเอา

ใจใสอยางใกลชิดจะชวยใหวัยรุนสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม บรรเทาปญหาตาง ๆ ที่อาจจะ

เกิดข้ึนและเปนทั้งแรงผลักดันและแรงกระตุนใหพัฒนาการดานอื่น ๆ เปนไปดวยดี ซึ่งงานวิจัยบทน้ี

เสนอข้ันตอนพัฒนาการการเจริญเติบโตของวัยรุน เพื่อความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับวัยรุน โดยมี

ประเด็นตาง ๆ ดังน้ี คือ 

 ๒.๑. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 ๒.๒. ความหมายของวัยรุน 

 ๒.๓. พฤติกรรมของวัยรุนในปจจุบัน 

 ๒.๔. ปญหาของวัยรุน 

 

๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  
๒.๑.๑ ความหมายของพฤติกรรม 

พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจ ที่มนุษยแสดง

ออกมา สามารถสังเกตหรือวัดได การกระทําหรือกิจกรรมที่แสดงออกมีรูปแบบตาง ๆ กัน บางอยาง

สามารถเห็นไดดวยตา หรือไดยินดวยหู บางอยางเปนความรูสึกภายในจิตใจที่ไมสามารถสังเกตได   

แตสามารถวัดไดดวยมือ หรือตัวช้ีวัดที่คนแสดงออกมาทั้งที่รูสึกตัวและไมรูสึกตัว (เฉลิมพล ตันสกุล, 

๒๕๔๑, ๑๖.)  

 พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาทาทางซึ่งสิ่งมีชีวิต ระบบ หรือ อัตลักษณประดิษฐที่

เกิดรวมกันกับสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมระบบอื่นหรือสิ่งมีชีวิต โดยรวมเชนเดียวกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

พฤติกรรมเปนการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตตอสิ่งเรา หรือการรับเขาทั้งหลาย ไมวาจะเปน

ภายในหรือภายนอก มีสติหรือไมมีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝงและโดยต้ังใจหรือไมต้ังใจ 

(สารานุกรมเสรี,พฤติกรรม th.wikipedia.org/wik) 



๑๑ 

 

 พฤติกรรม คือ กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโตตอบเมื่อเผชิญกับสิ่ ง เร า            

หรือสถานการณตาง ๆ อาการแสดงออกตาง ๆ เหลาน้ัน อาจเปนการเคลื่อนไหวที่สังเกตไดหรือวัดได 

เชนการเดิน การพูด การเขียน การคิด การเตนของหัวใจ เปนตน 

 พฤติกรรม หมายถึง ทุก ๆ  สิ่งที่บุคคลทําซึ่งสามารถสังเกตไดโดยตรง หรืออยูในกระบวนการทาง

จิตใจ ซึ่งไดแก ความคิด ความรูสึก และแรงขับซึ่งเปนประสบการณของแตละบุคคลที่ไมสามารถจะสงัเกต

ไดโดยตรง (ภาณุวัฒน ศิวะสกุลราช, (http://www.ge.ssru.ac.thIhttp:// www.ssru.ac.th) 

 ๒.๑.๒ ประเภทของพฤติกรรม 

 พฤติกรรมมนุษยมีความซับซอนที่ตองศึกษาโดยละเอียด ซึ่งนักวิชาการไดจําแนกพฤติกรรม

ของมนุษยออกเปนประเภทตาง ๆ โดยใชเกณฑในการจําแนกออกเปน ๕ เกณฑ ดังน้ีคือ 

๑. เกณฑในการใชการสังเกต ในการใชการสังเกตเปนเกณฑ สามารถจําแนกเปน ๒ ประเภท 

คือ พฤติกรรมภายนอก ซึ่งปรากฏใหเห็นชัดเจน เชน การหัวเราะ ย้ิม รองไห เปนตน สวนพฤติกรรม

ภายใน ไมสามารถสังเกตไดอยางชัดเจน เชน ความคิด ความรูสึก การเขาใจ ความจํา เปนตน 

 พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในมีความเกี่ยวของกัน คือ ตางก็เปนตัวกําหนดซึ่งกัน

และกัน เชน ถาพฤติกรรมภายในโศกเศรา ก็จะแสดงออกมาทางพฤติกรรมภายนอก ทางสีหนา    

แววตา ทาทางเก็บกดเก็บตัว หรือรองไหออกมา ทํานองเดียวกันถาพฤติกรรมภายนอกเกรี้ยวกราด 

ตวาดแมโดยไมต้ังใจ ก็จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมภายในคือ รูสึกผิด และอาจคิดทางรายวาแมไมรักตน 

๒.  เกณฑดานแหลงกําเนิดพฤติกรรม การใชแหลงที่เกิดเปนเกณฑ พฤติกรรมสามารถจําแนก

เปน ๒ ประเภท ประเภทแรก คือ พฤติกรรมวุฒิภาวะ เปนความพรอมที่เกิดข้ึนโดยมีธรรมชาติเปนตัว

กําหนดใหเปนไปตามเผาพันธุและวงจรของชีวิต โดยมนุษยน้ันสามารถเกิดพฤติกรรมไดดวยตนเอง  

ไมตองผานประสบการณหรือการฝกฝน เชน การคลาน การรองไห การนอน เปนตน ประเภทที่สอง 

คือ พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู เปนผลจากการไดรับประสบการณและการฝกฝน เชน การวายนํ้า 

การข่ีจักรยาน  เปนตน 

๓. เกณฑดานภาวะทางจิตของบุคคล การใชภาวะทางจิตของบุคคลเปนเกณฑ พฤติกรรม

สามารถจําแนกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก พฤติกรรมที่กระทําโดยรูตัว เปนพฤติกรรมที่อยูใน

ระดับจิตสํานึก เชน พูด ว่ิง เดิน เปนตน ประเภทที่สอง พฤติกรรมที่กระทําโดยไมรูตัว เปนพฤติกรรม

ที่อยูในระดับจิตใตสํานึก หรือไรสํานึก ขาดสติสมัปชัญญะ เชน ฝน ละเมอ เปนตน 

๔. เกณฑการแสดงออกทางดานอินทรีย  การใชการแสดงออกของอินทรียเปนเกณฑ 

พฤติกรรมสามารถจําแนกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก พฤติกรรมทางกาย เปนพฤติกรรมที่

แสดงออกโดยใชอวัยวะของรางกายเปนรูปธรรม เชน การเคลื่อนไหวรางกายดวยแขน หรือขา      

การปรับเปลี่ยนอิริยาบถของรางกาย การพยักหนา การโคลงตัว เปนตน ประเภทที่สอง พฤติกรรมา

ทางจิต เปนพฤติกรรมที่อยูภายใน เชน ความคิด ความเขาใจ หรือการเกิดอารมณ เปนตน 



๑๒ 

 

๕.  เกณฑดานการทํางานของระบบประสาท การใชการทํางานของระบบประสาทเปนเกณฑ 

พฤติกรรมสามารถจําแนกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก พฤติกรรมที่ควบคุมได เปนพฤติกรรมที่

อยูในความควบคุมและสั่งการดวยสมอง จึงสามารถแสดงพฤติกรรมไดตามที่ตองการ เชน การพูดคุย 

การแกวงแขนขา เปนตน ประเภทที่สอง พฤติกรรมที่ควบคุมไมได เปนการทํางานของอินทรียที่

เปนไปโดยอัตโนมัติ เชน สะอึก ( ปฏิกิริยาสะทอน) สะดุง ( สัญชาตญาณ) และการทํางานของระบบ

อวัยวะภายใน เปนตน 

 สาระดังกลาวขางตน จะเห็นวาพฤติกรรมครอบคลุมถึงการกระทําทุกอยางของมนุษยทั้งที่

ปรากฏชัดเจนและไมปรากฏชัดเจน ในการตอบสนองตอสิ่งเราภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดความ

สมดุลของระบบภายในรางกายและจิตใจ ทําใหตอบสนองความตองการของอินทรียไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งถือเปนความสามารถในการปรับตัวและการจัดการกับสภาพตาง ๆ ของมนุษย 

 ๒.๑.๓ องคประกอบของพฤติกรรม 

 พฤติกรรมของมนุษยน้ัน แยกออกเปนปจจัยยอย ๆ เรียกวาองคประกอบพฤติกรรม ไดแก

การรับรู การเรียนรู การคิด สติปญญา เจตคติ อารมณและความเช่ือ ซึ่งองคประกอบของพฤติกรรมมี

ดังน้ีคือ 

๑.  การรับรู เปนการแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มต้ังแตการมีสิ่งเรามากระทบกับ

อวัยวะรับสัมผัสทั้งหาและสงกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อแปลความเกิดการรับรูรับทราบ         

เปนวิญญาณ เวทนา และสัญญา ตามลําดับ 

๒.  การเรียนรู เปนการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลจากความไมรูใหเกิดการเรียนรู หรืออัน

เปนผลมาจากการฝกฝน โดยกระบวนการเรียนรู จะเปนกระบวนการตอเน่ืองเช่ือมโยงจากการรับรู 

๓.  การคิด เปนกระบวนการของสมอง ในการสรางสัญลักษณ หรือภาพใหปรากฏในสมอง 

เพื่อเปนตัวแทนของวัตถุ สิ่งของ เหตุการณหรือสถานการณตาง ๆ ความสามารถในการคิดน้ัน        

มีความสัมพันธระดับสติปญญา  แบงเปน ๒ ลักษณะ ดังน้ี 

 ๓.๑  ความคิดรวบยอด เปนลําดับข้ันที่เกิดจากการทํางานของสมอง ในการจัดกลุมหรือ

การสรุปรวมที่จะทําความเขาใจในสิ่งของ บุคคล เรื่องราว ประสบการณ ตาง ๆ  ที่ไดรับรูหรือตอความ

คิดเห็น เพื่อใหเกิดความชัดเจน วาคืออะไร 

 ๓.๒  จินตนาการ เปนการสรางภาพข้ึนในสมองตามความนึกคิดของตนเองเปนผลมาจาก

การสะสมการรับรูจากประสบการณที่ผานมา ผสมกับความตองการ ความสนใจ ความคาดหวัง

อารมณและความรูสึกของบุคคล การจิตนาการในสิ่งเดียวกันของบุคคลแตละคนจะแตกตางกัน

ออกไป 

๔. สติปญญา เปนความสามารถในตัวบุคคล ที่จะทราบไดจากพฤติกรรมที่แสดงออก ระดับ

ของสติปญญา สังเกตไดจากการแสดงออกที่มีความคลองแคลว รวดเร็ว ความถูกตอง ความสามารถ



๑๓ 

 

ในการคิด การแกปญหาและการปรับตัว การใชแบบทดสอบวัดสติปญญาจะทําใหทราบระดับ

สติปญญาชัดเจนข้ึน 

๕. เจตคติ เปนความรูสึกที่แสดงออกมาในทางบวกหรือทางลบ เชน พอใจหรือไมพอใจ    

เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ชอบหรือไมชอบ ตอบุคคล หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใด สภาวะน้ีเปนแรงที่จะกําหนด

ทิศทางของพฤติกรรมของบุคคลตอเหตุการณ สิ่งของ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

๖. อารมณ เปนสภาวะทางจิตใจ ที่มีตอสิ่งเรา ซึ่งมีผลตอรางกาย และการแสดงพฤติกรรม

ของบุคคล 

๗. ความเช่ือ เปนการยอมรับนับถือ เช่ือมั่นในสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่อาจต้ังอยูบนพื้นฐานของ

ความคิด เหตุผลที่สามารถพิสูจนได หรืออาจต้ังอยูบนพื้นฐานของการยอมรับ ศรัทธา โดยปราศจาก

เหตุผลหรือการพิสูจนใด ๆ จึงเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหเกิดพฤติกรรม 

 ๒.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

 เมื่อวัยรุนเขาสูในชวงอายุระหวาง ๑๓ ป ข้ึนไป จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ

และอารมณที่ผันผวน จึงควรไดรับคําแนะนําหรือสั่งสอนในทางที่ถูกตอง เพื่อที่จะเปนแนวทางให

วัยรุนมีความระลึกถึงในการปรับปรุงตนเอง วาควรจะปฏิบัติตนอยางไร ดังน้ัน จึงมีแนวทางในการ

เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของวัยรุน ดังน้ีคือ 

 ๑.  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใหคําปรึกษา คือการชวยเหลือใหคิดและตัดสินใจแกไข

ปญหาของตนเองได ดวยการใชเทคนิคตาง ๆ ของการสรางความสัมพันธ การสื่อสาร ความเขาใจและ

มีความรูสึกอยากชวยเหลือ ข้ันตอนการใหคําปรึกษาประกอบดวย 

 ๑.๑  สรางความสัมพันธที่ดี 

 ๑.๒  สํารวจปญหารวมกัน และเลือกเรื่องที่จะทํางานรวมกัน 

 ๑.๓  ประคับประคองจิตใจใหอารมณสงบ 

 ๑.๔  การแกปญหา กระตุนใหมองหาทางเลือก ขอดีขอเสีย ช้ีแนะ ชองทาง ขอมูล 

ประกอบการตัดสินใจ 

 ๑.๕  ใหตัดสินใจดวยตนเอง 

 ๑.๖  การทดลองปฏิบัติดวยตนเอง ติดตามผล 

 ๑.๗  การยุติการชวยเหลือ 

 ๒. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใชครอบครัวบําบัด คือ สถาบันครอบครัวถือเปนสถาบันที่

สําคัญที่สุดของวัยรุน เน่ืองจากครอบครัว ซึ่งประกอบดวยพอแม พี่นอง ญาติผูใหญ เปนผูที่ใกลชิด

ที่สุด ความรักความอบอุนของครอบครัว สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุนควรประกอบดวย 

 ๒.๑ สรางความสัมพันธที่ดีกับครอบครัว 

 ๒.๒ แสวงหาขอมูลจากครอบครัว 



๑๔ 

 

 ๒.๓  วิเคราะหครอบครัว ปญหาของครอบครัว จุดออนจุดแข็งของครอบครัว หนาที่ของ

ครอบครัว บทบาท การสื่อสาร การเขาใจความรูสึก 

 ๒.๔  ชักจูงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ในโครงสรางและหนาที่ของสมาชิกครอบครัว 

 ๒.๕  ช้ีแนะชองทางของการเปลี่ยนแปลง 

 ๒.๖  ฝกทักษะที่เปนปญหา 

 ๒.๗  ใชหลักพฤติกรรมบําบัด รวมดวยเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 ๓.  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใชเพื่อน คือ เพื่อนถือวามีอิทธิพลมาก เน่ืองจากวัยรุนมัก

ติดเพื่อนในการที่จะไปไหนมาไหนดวยกัน พรอมทั้งการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ในการประพฤติตน

ที่ถูกหรือผิดจึงมักทําตาม ๆ กัน เปนการเลียนแบบการกระทํา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยวิธีน้ี 

ประกอบดวย 

 ๓.๑  สรางบรรยากาศของการอยูรวมกันแบบกลุม ไมโดดเด่ียว เพื่อนมีหนาที่ชวยเหลือ

กัน ไมเอาตัวรอดคนเดียว 

 ๓.๒  สรางความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน หวงใยกัน แบงปนชวยเหลือกัน 

 ๓.๓  เมื่อเพื่อนทําผิดเพื่อนที่ดีควรชวยเหลือ ชักจูงใหเลิกทําผิด 

 ๓.๔  ฝกทักษะการสื่อสารที่ดี บอกความคิดตามตองการความรูสึก เมื่อไมพอใจบอกวิธี

ใหเพื่อนเขาใจและสนองความตองการใหตรงจุด 

 ๓.๕ ฝกทักษะสังคมทางบวก การให การรับ การขอโทษ การขอบคุณ การรอ การ

เขาคิว การทําดีตอกัน การพูดดี สุภาพ ออนโยน ทําตนใหเปนประโยชนตอกัน 

 กลาวโดยสรุป พฤติกรรมของวัยรุนเปนการกระทําหรือกิจกรรมทางกาย ทางวาจา และทาง

ใจที่มนุษยแสดงออกมาที่สามารถสังเกตไดหรือวัดได การกระทําหรือกิจกรรมของมนุษยมีรูปแบบ

ตางกัน บางอยางสามารถเห็นไดดวยตาหรือไดยินดวยหู บางอยางเปนความรูสึกภายในจิตใจที่ไม

สามารถสังเกตได แตสามารถวัดไดดวยเครื่องมือหรือตัวช้ีที่มนุษยแสดงออกมาทั้งที่รูสึกตัวและ      

ไมรูสึกตัว  

  

๒.๒  ความหมายของวัยรุน  
 คําวา “วัยรุน” องคการอนามัยโลก (WHO) ใหนิยามคําวา วัยรุน (Adolescence) หมายถึง

ผูที่อายุ ๑๐-๑๙ ป เยาวชน (Youth) หมายถึงผูที่อายุ ๑๕-๒๔ ป และประชากรวัยเยาว (Young 

population) หมายถึงผูที่อายุ ๑๐-๒๔ ป (ลือชัย ศรีเงินยวง, ๒๕๕๒, หนา ๓) 

คําวา “วัยรุน” ควรถูกมองในแงที่เปนชวงวัยมากกวาตัวเลขของอายุที่ตายตัว ทั้งน้ีเพราะใน

สังคมที่ตางกัน มุมมองในเรื่องของอายุทั้งในแงทางกาย ทางจิตวิทยาและทางสังคมวัฒนธรรมก็

แตกตางกันไปดวย มีแนวคิดเรื่องของวัยรุนดังน้ีคือ  



๑๕ 

 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒๕๕๔, หนา ๑๐๖๒) ไดใหความหมาย

ไววา วัยรุน หมายถึง วัยที่มีอายุประมาณ ๑๓-๑๙ ป หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา วัยกําดัด 

 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ไดใหความหมายไววา วัยรุน หมายถึง การพัฒนาการหรือการ

การเติบโตจากวัยแตกเน้ือหนุมสาวสูวัยผูใหญเต็มตัว ซึ่งในวัยน้ีจะมีพัฒนาทางเพศเปนไปอยางรวดเรว็ 

(รองศาสตราจารยสุนทรี พรหมเมศ และรองศาสตราจารยผจงจิตต อธิคมนันทะ, ๒๕๔๑, หนา ๖) 

 บุษกร เมธางกูร (๒๕๔๙) ไดใหความหมายของ วัยรุน หมายถึง วัยที่เจริญเติบโตสูวัยผูใหญ 

เปนวัยที่เช่ือมตอระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ โดยอาศัยความเจริญดานรางกายเปนเกณฑตัดสิน ไดมี

การศึกษาและพบวา เด็กชายจะเจริญเติบโตชากวาเด็กหญิงประมาณ ๒ ป จึงมีการแบงวัยรุนออกเปน 

๓ ระยะ 

 ๑. วัยเริ่มเขาสูวัยรุน หญิงอายุระหวาง ๑๑-๑๓ ป ชายอายุระหวาง ๑๓-๑๕ ป 

 ๒. วัยรุนตอนตน     หญิงอายุระหวาง ๑๓-๑๕ ป ชายอายุระหวาง ๑๕-๑๗ ป 

 ๓. วัยรุนตอนปลาย  หญิงอายุระหวาง ๑๗-๒๐ ป ชายอายุระหวาง ๑๘-๒๑ ป  

สุชา จันทรเอม (๒๕๓๖, หนา ๑๓๖) ใหคําจํากัดความ วัยรุน ซึ่งมีความหมายวาเจริญเติบโต

สูวุฒิภาวะ การบรรลุข้ันวุฒิภาวะจะรวมถึงการเจริญเติบโตทางรางกายและการเจริญทางจิตใจดวย 

คือ จะตองมีการพัฒนาการทั้ง ๔ ดานไปพรอม ๆ กัน ไดแก รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  

ดวงใจ กสานติกุล (๒๕๓๖, หนา ๔๓) ใหความหมายของวัยรุน คือ ชวงชีวิตที่มีการ

เปลี่ยนแปลงของรางกายตามดวยการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจและสังคม ซึ่งจะสิ้นสุดเมื่อวัยรุนเปน

ผูใหญที่สามารถรับผิดชอบดูแลตนเองได  

สุวรี ศิวะแพทย (๒๕๔๙, หนา ๒๙) ไดใหความหมายของ วัยรุน วาเปนวัยที่ตองการความ

เปนอิสระ มีเหตุผลมากข้ึนเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมและแนวคิดตาง ๆ ไดดี พรอมทั้งใหความสําคัญใน

กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว  

การที่วัยรุนใหความสําคัญกับกลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว อันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง

ทางดานรางกายและจิตใจที่เปนชวงรอยตอระหวางความเปนเด็กกับผูใหญ เห็นไดจากรูปรางและ

ทรวดทรงที่ใหญโตข้ึนที่แสดงใหเห็นถึงความเปนเพศหญิงหรือเพศชาย ซึ่งตางจากวัยเด็กเล็ก 

นอกจากน้ันจิตใจของวัยรุนยังมีลักษณะเฉพาะ คือ มีอารมณคอนขางไวและรุนแรงกวาวัยอื่น ๆ    

เชน มีความกังวล ความโศกเศรา หากมีความกดดันจากสิ่งแวดลอม (สุชา จันทรเอม, ๒๕๔๑, หนา 

๑๑๔)  

วัยรุน เปนวัยที่อยูในชวงของชีวิตระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญ วัยรุนมีการ

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายทั้งขนาดและรูปราง โดยข้ึนอยูกับอาหารการกินและสุขภาพอนามัยดาน

ตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ วัยรุนมีเหตุปจจัยในเรื่องของอารมณ ความตองการเปนอิสระ

และการสรางเอกลักษณเฉพาะตน ความตองการความรักและความตองการทางเพศเขามาเกี่ยวของ



๑๖ 

 

พัฒนาการทางปญญาก็มีมากเชนกัน โดยสามารถคิดอยางมีเหตุผล ลึกซึ้ง และมีอุดมการณ นับวาเปน

วัยที่มีความสับสนทางจิตใจมากที่สุดย่ิงกวาวัยอื่น ๆ (ศรีเรือน แกวกังวาน, ๒๕๔๕, หนา ๓๒๙) เพื่อ

ความเขาใจธรรมชาติของวัยรุน สามารถจัดวัยรุนออกเปน ๓ ระยะ คือ 

๑.  วัยรุนตอนตน อายุ ๑๑-๑๓ ป เปนวัยที่มีการเจริญเติบโตทางรางกายอยางรวดเร็ว     

เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา คาบเกี่ยววัยเด็กกับวัยหนุมสาว ระยะแรกยังคงเห็นลักษณะหลายอยาง

ที่คลายเด็ก เชน ยังอยูในกลุมเพื่อนเพศเดียวกัน เปนตน 

๒.  วัยรุนตอนกลาง อายุ ๑๔-๑๖ ป เปนวัยที่เริ่มสนใจเพศตรงขามมีนิสัยกระดางกระเด่ือง

ตอคําสั่งของพอแมและผูใหญ มีความรักภักดีตอเพื่อน ๆ มีปฏิสัมพันธกับเพศตรงขาม เปนไปใน

ทํานองตองการตรวจสอบทางเพศมากกวา ชวงของวัยน้ีมีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ทําใหวัยรุนมี

อารมณออนไหว ปนปวน ความรูสึกไวตอการบีบค้ัน มีความลังเลไมเช่ือมั่นในตนเอง เปนตน 

๓.  วัยรุนตอนปลาย อายุ ๑๗-๒๐ ปข้ึนไป เปนชวงคาบเกี่ยวเขาสูวัยผูใหญ เริ่มหันมาสนใจ

อนาคตของตนเอง เริ่มมองหาอาชีพและคูครอง เปนการใหเอกลักษณแหงตนใหมีความมั่นคงย่ิงข้ึน 

เริ่มมีปฏิสัมพันธกับเพศตรงขามถึงข้ันเปนความรัก วัยรุนตอนปลายจะยอมรับขอบเขตของตนเอง 

ยอมรับคําแนะนําจากคนอื่นมากข้ึน เปนตน  

 การกําหนด “วัย” ปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรคทานไดกลาวไวดังน้ี หากกําหนดอายุคน

ออกเปน ๑๐๐ ป สามารถกําหนดชวงของวัยได ๓ วัย ดังน้ี คือ 

๑. ปฐมวัย หรือ วัยตน นับต้ังแตอายุ เริ่มตน ถึง ๓๓ ป 

๒. มัชฌิมวัย หรือวัยกลาง นับต้ังแต ๓๔ ถึง ๖๖ ป 

๓. ปจฉิมวัย หรือ วัยสุดทาย นับจาก ๖๗ ถึง ๑๐๐ ป 

 
  



๑๗ 

 

ตารางชวงอายุของวัย ๑๐๐ ป ตามคัมภีรวิสุทธิมรรค 
 

๑. มันททสกะ  

๒. ขิฑฑาทสกะ  

๓. วัณณทสกะ  

ชวง ๑๐ ปของเด็กออน 

ชวง ๑๐ ปของการเลน 

ชวง ๑๐ ป+๓ ของผิวพรรณ 

 

         ปฐมวัย 

๔. พลทสกะ  

๕. ปญญาทสกะ 

๖. หานิทสกะ  

ชวง ๑๐ ปของกําลัง 

ชวง ๑๐ ปของปญญา 

ชวง ๑๐ ป+๖ของความเสื่อม 

 

        มัชฌิมวัย 

๗. ปพภารทสกะ 

๘. วังกทสกะ 

๙. โมมูหทสกะ                               

๑๐. สยนทสกะ 

ชวง ๑๐ ปของความโคง 

ชวง ๑๐ ปของความงอ 

ชวง ๑๐ ปของความหลงลืม 

ชวง ๑๐ ปของการนอน 

 

ปจฉิมวัย 

 

พระพุทธโฆษาจารย  ไดอธิบายชวงช้ันของวัยไวอยางละเอียด ซึ่งผูวิจัยไดนําจัดเปนตาราง

เพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ และทานไดอธิบายปทั้ง ๑๐ ช่ือ ดังน้ี ไวในชวง ๑๐ ปเหลาน้ัน ชวง 

๑๐ ปแรกของบุคคลผูมีอายุ ๑๐๐ ป ช่ือวาชวง ๑๐ ของเด็กออนกอน เพราะวาในชวง (๑๐) น้ัน 

บุคคลผูน้ันยังเปนเด็กออน เด็กเล็กไมอยูน่ิง อีก ๑๐ ปตอจากน้ัน ช่ือวา ๑๐ ปของการเลน เพราะ

ในชวง (๒๐) น้ัน บุคคลผูน้ันเพลิดเพลินในการเลนเปนสวนมาก อีก ๑๐ ปตอจากน้ัน ช่ือวาชวง ๑๐ ป

ของผิวพรรณ เพราะชวง (๓๐) น้ัน อวัยวะทางผิวพรรณของผูน้ันถึงความงามไพบูลย อีก ๑๐ ป

ตอจากน้ัน ช่ือวาชวง ๑๐ ปของกําลัง เพราะวาในชวง (๔๐) น้ัน กําลังและเรี่ยวแรงของผูน้ันถึงความ

ไพบูลย   อีก ๑๐ ปตอจากน้ัน ช่ือวาชวง ๑๐ ปของปญญา เพราะในชวง (๕๐) น้ัน ปญญาของผูน้ัน

เปนหลักฐานมั่นคงดี เขาวาแมคนที่ปญญาทึบโดยปกติ ครั้นในชวงน้ัน ปญญาก็เกิดข้ึนไดแมนิดหนอย

เหมือนกัน อีก ๑๐ ปตอจากน้ัน ช่ือวาชวง ๑๐ ปของความเสื่อม เพราะวาในชวง (๖๐) น้ัน ความยินดี

ในการเลนก็ดี ผิวพรรณก็ดี กําลังก็ดี ปญญาก็ดี ของผูน้ันเสื่อมถอยไป อีก ๑๐ปตอจากน้ัน ช่ือวาชวง 

๑๐ ปของความโคง เพราะวาในชวง (๗๐) น้ัน อัตภาพรางกายของผูน้ันโคงไปขางหนา อีก ๑๐ ป

ตอจากน้ัน   ช่ือวาชวง ๑๐ ปของความงอ เพราะวาในชวง (๘๐) น้ัน อัตภาพรางกายของผูน้ันงอ

เหมือนหางไถ   อีก ๑๐ ปตอจากน้ัน ช่ือวาชวง ๑๐ ปของความหลงลืม เพราะวาในชวง (๙๐) น้ัน 

บุคคลผูน้ันเปนคน หลง ๆ ลืม ๆ ลืมสิ่งที่ทําแลว (และ) ทําไปแลว อีก ๑๐ ปตอจากน้ัน ช่ือวาชวง ๑๐ 

ปของการนอน เพราะวาผูมีอายุ ๑๐๐ ป ก็มีแตการนอนเปนสวนมากเปนธรรมดา (วิสุทธิมรรค, 

๒๕๕๔, ๑๐๓๔-๑๐๓๖)  



๑๘ 

 

 ในมงคลสูตรไดกลาวและจัดหนาที่ของแตละวัยใหเห็นวาควรทําอะไรบาง ดังปรากฏในมงคล

สูตรขอที่ ๒๑ วา ผูไมประมาทในธรรม ประมาทในวัย หากบุคคลรูวาตนเปนที่รักไซร พึงรักษาตนน้ัน

ไวใหดี บัณฑิตควรประคับประคองตนไว ในบรรดาวัยทั้ง ๓ อยางนอยที่สุด ก็รักษาตนไวในวัยใดวัย

หน่ึง รางกายของคนเรา เปนสิ่งสําคัญตอการประกอบภารกิจการงาน จึงมีความจําเปนจะตองดูแล 

และชําระลางใหสะอาดทุกวันดวยนํ้า ฉันใด จิตใจก็จําเปนตองชําระลางใหสะอาดบริสุทธ์ิ ดวยการ

เจริญภาวนา ฉันน้ัน ดังพุทธพจนบทหน่ึง ในขุททกนิกาย ธรรมบท กลาววา 

“หากบุคคลรูวาตนเปนที่รักไซร พึงรักษาตนน้ันไวใหดี บัณฑิตควรประคับประคองตนไว    

ในบรรดาวัยทั้งสาม อยางนอยที่สุดก็รักษาตนไวในวัยใดวัยหน่ึง” (พระสุตตันตปฎก, โพธิราชกุมาร, 

๑๒๗) (ขุ.ธ. ๒๕/๒๒/๓๐) 

 เมื่อมองไปรอบตัวทั่วสารทิศ จะเห็นวาไมมีใครที่จะเปนที่รักย่ิงไปกวาตนเอง นอยคนนัก     

ที่จะรักคนอื่นมากกวาตน ทุกคนจึงแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดใหกับตนเอง ชวงชีวิตของคนสามารถแบงได

เปน ๓ วัย คือ  

 ๑.  ชวงปฐมวัย คือ เปนชวงเด็ก ซึ่งชวงน้ีพอแมเปนบุคคลสําคัญย่ิง เพราะอยูใกลชิด จึงควร

อบรมสั่งสอนและเปนตนแบบในการทําตนใหเปนคนดี สอนใหทําบุญกุศล รักษาศีล น่ังสมาธิ ต้ังแต

เยาววัย เมื่อเติบโตก็จะคุนกับความดีและเปนคนดีของสังคม 

 ๒.  ชวงมัชฌิมวัย คือ วัยกลางหรือวัยหนุมสาว เปนวัยที่รางกายกําลังเจริญเติบโต และสมอง

กําลังพัฒนากระตือรือรน ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ จึงเปนวัยที่ควรไดรับความรูที่ถูกตองในการดําเนิน

ชีวิต รูเปาหมายของชีวิต ใชชีวิตชวงน้ีอยางมีคุณคาใหมากที่สุด รูวาอะไรเปนสิ่งที่ ไมดีควรเวน         

สิ่งดีควรทํา เน่ืองจากมีสิ่งย่ัวยุรอบตัว 

 ๓.  ชวงปจฉิมวัย คือ วัยชราที่ความเขมแข็งของรางกายเริ่มถดถอย มีโรคภัยไขเจ็บมาเยือน

บอย ๆ หากต้ังใจจริงที่เรียนรูธรรม และปฏิบัติตนตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาถือวา        

ยังไมสายเกินไป จึงพึงเปนผูไมประมาทบําเพ็ญสมณธรรม 

 หากไมทําความดีในวัยใดวัยหน่ึง จะเปนชีวิตที่สูญเปลา เปนโมฆะบุรุษ คือบุคคลผูวางเปลา

จากความดี แมจะมีอายุยืนยาวนาน แตมิไดทําสิ่งใดใหเปนประโยชนแกตนเองและผูอื่น ชีวิตก็เปรียบ

เหมือนจอกแหนที่ลอยนํ้าไหลไปอยางไรจุดหมายปลายทาง พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสวา  

 “พวกคนเขลาไมประพฤติพรหมจรรย ไมไดทรัพยในคราวยังเปนหนุมสาว ยอมซบเซาดังนก

กระเรียนแก ซบเซาอยูในเปอกตมที่หมดปลาฉะน้ัน พวกคนเขลาไมประพฤติพรหมจรรย ไมไดทรัพย

ในคราวยังเปนหนุมสาว ยอมนอนทอดถอนถึงเรื่องเกา เหมือนลูกศรที่หลุดจากแลงฉะน้ัน” 

 ๒.๒.๑ ลักษณะของวัยรุนในปจจุบัน 

วัยรุนไทยยังติดคานิยมตางประเทศ รายงานวิจัยที่ครอบคลุมโรงเรียน ๒๘ แหง จาก ๔ 

ภูมิภาค (ในระหวางป ๒๕๔๖-๒๕๔๘) รายงานวาเด็กและวัยรุนไทย ตกอยูภายใตอิทธิพลของกระแส



๑๙ 

 

บริโภคนิยมอยางรุนแรง โดยการถูกครอบงําผานทางสื่อและโฆษณารูปแบบตางๆ ที่ทําใหเด็กอยูใน

ภาวะ “ใชแหลกทานดวน” ติดเกม ติดเน็ต ติดเที่ยว ติดเซ็กซ ขณะที่สถาบันครอบครัว โรงเรียน    

และศาสนา เกิดภาวะลมสลาย ไมเทาทันหรือตางตองตกอยูภายใตกระแสวัตถุนิยมบริโภคน่ันเอง    

ซึ่งทั้งหมดลวนเช่ือมโยงอยางลึกซึ้ง ทั้งในแงเหตุและผลของปญหาสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ

ของวัยรุนไทย 

ปจจุบันเด็กไทยตกอยูภายใตกระแสบริโภคนิยมอยางหนัก ใชเวลาสวนมากกับการเขา

หางสรรพสินคาเปนประจํา ใชโทรศัพทมือถือเพื่ออวดผูอื่น ติดสินคาแบรนดเนม ไมสนใจขาวสารหรือ

สังคมรอบตัวใชเวลาสวนมากกับการทองโลกบนอินเตอรเน็ต โทรศัพท หรือเกมออนไลน มีสถิติการ

ด่ืมแอลกอฮอลมากข้ึนซึ่งมีผลโยงถึงปญหาความรุนแรง อาชญากรรม ความรุนแรงทางเพศ มากข้ึนทาํ

ใหวัยรุนขาดจิตสํานึกของความเปนคนไทย ไมระลึกถึงคุณคาทางดานขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรมของไทย โดยสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังน้ี 

๑.  ขาดความงดงามโดยธรรมชาติของตน เกี่ยวกับสุขภาพกายที่พบบอย ๆ และกอใหเกิด

ความวิตกกังวลแกวัยรุน คือ การเปนสิว การมีกลิ่นตัว และโรคผิวหนัง ความอวน ความผอม ความ

ผิดปกติตาง ๆ ทางสรีระในวัยรุนหญิง การมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ เชน สูบบุหรี่ ด่ืมเหลา ติดยา

เสพติด อุบัติเหตุและการฆาตัวตาย เกี่ยวกับชีวิต เกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก เชน สูญเสียบุคคล

สําคัญ เขากับเพื่อนฝูงไมได เกี่ยวกับการเรียนและครอบครัว 

๒.  หมกมุนกับการปลอยตัวไปตามอํานาจของกิเลส เกี่ยวกับจิตใจมักเกิดจากการเปลี่ยน 

แปลงของรางกาย การมีอารมณทางเพศและความขัดแยงในคานิยมของสังคม ทําใหมีอารมณใน

ลักษณะตาง ๆ ออกมา เหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนเกิดปญหาทางจิตใจ อารมณและสังคม ไดแก การมีวุฒิ

ภาวะทางเพศ การเปลี่ยนแปลงของรางกาย 

๓.  เห็นคานิยม วัฒนธรรม และความเปนไทยเชย การด่ืมเหลา สูบบุหรี่ ติดยาเสพติด     

ชอบทดลองเสี่ยงภัย เมื่อเกิดปญหาข้ึนวัยรุนที่ไมมีสัมพันธภาพอันดีกับพอแม จะย่ิงกังวลแกไขไมถูก

อาจเปนอันตรายตอชีวิตได 

๒.๒.๒ ลักษณะของวัยรุนท่ีสําคัญ  

สุชา จันทรเอม (๒๕๓๖, หนา ๑๗-๒๕)  นักจิตวิทยา ไดกลาวถึงลักษณะของวัยรุนที่สําคัญ 

ไวดังน้ี  

๑)  เปนวัยแหงการเสริมสราง ในวัยน้ีจะมีการเจริญเติบโตทางรางกายอยางรวดเร็ว และ

คอนขางชาในตอนปลาย 

๒)  เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง ในวัยน้ีเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนกับชีวิตของวัยรุน

มากมาย ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และความรูสึกนึกคิด    



๒๐ 

 

๓)  เปนวัยที่มีความคิดอยากเปนอิสระ โดยเริ่มคิดพึ่งพาตนเอง อยากเรียนรูความผิดพลาด

ดวยตนเองมากกวาจะเรียนรูจากคําสั่งสอน ชอบโตเถียงหากไดรับการขัดขวางอยางรุนแรงมักจะมี

ความรูสึกนอยเน้ือตํ่าใจ และหาทางออกในทางที่ผิด ๆ ได 

๔)  เปนวัยตองการเผชิญปญหา เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต ซึ่งเรียกวา “วัยวิกฤติ” 

ปญหาตาง ๆ ในการปรับตัวมักเกิดข้ึนเสมอ มีการตัดสินใจอยางรวดเร็ววูวาม แสดงออกทางดาน

อารมณอยางรุนแรงและรวดเร็ว อาจเรียกวา เปนวัยพายุบุแคม  

มานพ คณะโต  (๒๕๔๑, หนา ๑๐๘-๑๑๐)ไดกลาวถึงลักษณะของวัยรุน ไวดังน้ี 

๑)  วัยรุนมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง เปนเอกลักษณเฉพาะ มีโลกทัศนที่ไมเหมือนผูใหญจึง

จําเปนที่จะมองวัยรุนจากจุดยืนของสังคมและของวัยรุนเอง เพื่อความเขาใจที่ลุมลึก 

๒)  วัยรุนทุกคนไมเหมือนกัน มีความแตกตางกันทั้งทางดานความรูและสถานภาพทางสังคม 

๓)  วัยรุนไมใชผูใหญซึ่งมีความสามารถจดจําอดีตและทํานายอนาคต รวมทั้งทัศนะตาง ๆ ก็มี

ไมเทาผูใหญ 

๔)  วัยรุนมีลักษณะเปนนักคิดเชิงวัตถุนิยม คิดในสิ่งที่เปนปจจุบันโดยไมคํานึกถึงความเสี่ยง

และสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

๕)  การแสวงหาเอกลักษณทางเพศเปนเรื่องที่ย่ิงใหญสําหรับวัยรุน เปนตัวแปรสําคัญที่ทําให

เกิดความขัดแยงในเรื่องปญหาพฤติกรรมทางเพศ และการแสวงหาเอกลักษณทางเพศ  

๖)  วัยรุนสวนมาก โดยเฉพาะในชวงตนและชวงกลางของชีวิตวัยรุน มีความรูสึกยินดีและ

ชอบที่จะประพฤติเอาเย่ียงอยางกัน โดยเฉพาะในกลุมเดียวกัน กลุมเพื่อนกลุมเดียวกันจึงมีอิทธิพล

สูงสุด  

พรพิมล เจียมนาครินทร (๒๕๓๙, หนา ๑๓-๑๔) นักวิชาการ ไดกลาววา วัยรุนเปนวัยวิกฤติ

แหงชีวิต เน่ืองจากเปนชวงวัยตอระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญโดยเฉพาะอยางย่ิงในระยะตน ๆ ของวัย 

จะมีการเปลี่ยนแปลงมากทั้งทางดานรางกายและอารมณทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาได โดยเฉพาะ

ในเรื่องของการปรับตัวใหเขากับสังคม เพราะเกิดความสับสนในบทบาทของตนเอง มีการแสวงหา

ความสามารถของตนเอง ชวงน้ีจึงเต็มไปดวยความวิตกกังวล ทําใหเกิดระยะวิกฤติของชีวิตในการ

ปรับตัว ทําใหผูที่เกี่ยวของกับวัยรุนตางยอมรับวาเปนวัยแหงปญหา โดยเฉพาะปญหาที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทางรางกายและอารมณ เชน ปญหาการใชกําลังความรุนแรง ปญหายาเสพติด ปญหา

โรคเอดส ปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงค ปญหาการเรียน ปญหาการคบเพื่อน เปนตน  

๒.๒.๓ ความตองการของวัยรุน 

ความตองการของวัยรุน มักจะข้ึนอยูกับคานิยมที่แตละคนยึดถือและสวนใหญมักจะยึดถือ

คานิยมในกลุมที่ตนเขารวมดวย กลุมเพื่อนมีอิทธิพลมากตอความตองการของวัยรุน ฉะน้ัน ความ

ตองการของวัยรุนคือความตองการของตนเองบวกกับความตองการของสังคม 



๒๑ 

 

สุพัตรา สุภาพ (๒๕๔๔, หนา ๑๗-๑๘) นักวิชาการ ไดกลาวถึงความตองการของวัยรุนไว

ดังน้ี 

๑)  ความตองการความรัก ของวัยรุนมีหลายรูปแบบ เชน จากพอแม พี่นอง เพื่อนเพศ

เดียวกันและตางเพศ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย อารมณ ที่ไมคอยมั่นคง  

๒)  ความตองการอยากรูและทดลองเกี่ยวกับเรื่องเพศ วัยรุนมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ

และเพื่อนตางเพศ เปนวัยที่ตองการความรูความเขาใจทางเพศที่ถูกตอง ถาถูกกีดกันจะแสดงออก

ทางออมโดยการปดบังหรือโดยการหาความรูอยางไมถูกตอง 

๓)  ความตองการอิสรภาพ วัยน้ีเปนวัยที่อยูระหวางเด็กกับผูใหญ จึงอยากแสดงความเปน

ตัวของตัวเอง ตองการตัดสินใจ วางแผนชีวิตและอยากลงมือทําดวยตนเอง 

๔)  ความตองการเปนที่ยอมรับของสังคม วัยน้ีเปนวัยที่อยากใหสังคมยอมรับใน

ความสามารถของตน อยากรับผิดชอบในกิจกรรมบางอยางที่เปนประโยชนตอสังคม 

๕)  ความตองการรวมกลุม เปนวัยที่อยากใหเพื่อนยอมรับ เพื่อนมีความสําคัญมาก 

๖)  ความตองการประสบการณใหม ๆ เปนความพอใจทางดานใดดานหน่ึง เชน อยากแตง

กายตามสมัยนิยม อยากมีเพื่อนตางเพศ เปนตน 

๗)  ความตองการมีอนาคตและความสําเร็จ เริ่มสนใจอาชีพตาง ๆ อยากรับผิดชอบ อยาก

พึ่งตนเอง มีจุดมุงหมายในอนาคต มีการวางแผนหรือเลือกเรียนตอ เปนตน 

๘)  ความตองการแบบอยางที่ดี แมวัยรุนจะชอบความเปนอิสระ แตก็ยังอยากไดคําแนะนํา

จากผูใหญที่ดี อยากเลียนแบบผูใหญ 

๙)  ความตองการสนุกสนานเพลิดเพลิน มักออกมาในรูปของกิจกรรม กีฬาหรือความบันเทงิ 

๑๐) ความตองการดานอุดมคติ วัยรุนเปนวัยที่เรียนรูทางทฤษฏี และยังไมเคยออกไปประสบ

กับสภาพความเปนจริง จึงละเลยมองขามความเปนจริงไปบาง บางครั้งจึงตกเปนเครื่องมือของผูมี

อํานาจมีอิทธิพล เพราะวัยรุนมีอุดมคติแรงกลา 

๑๑) ความตองการความปลอดภัยที่มั่นคง เปนความอยากไดหลักประกันวาถาทําสิ่งใดที่ดี

แลว จะไมถูกลงโทษหรือเปนที่พอใจผูใหญ เพราะในสายตาของผูใหญสิ่งที่วัยรุนคิดวาดีแลวอาจไมดี

ในทัศนะของผูใหญก็ได  

 ยุวดี เฑียรฆประสิทธิ์ (๒๕๓๖, หนา ๒๑-๓๖) นักวิชาการ ไดกลาวถึงความตองการของ

วัยรุนไวดังน้ีคือ 

๑) ความตองการสัมฤทธ์ิผล  หมายถึง ความตองการทําอะไรใหดีที่สุดตองการความสําเร็จ 

ชอบทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยความชํานาญและความพยายาม อยากใหผูอื่นเห็นวาตนเปนผูชํานาญ

งาน ตองการทํางานช้ินสําคัญใหสําเร็จ หรือทํางานช้ินยาก ๆ ไดเปนอยางดี ตองการแกไขปญหาที่

ยุงยาก ชอบทําอะไรที่ดีกวาคนอื่น และสามารถเขียน นวนิยาย หรือ บทละครได 



๒๒ 

 

๒)  ความตองการพึ่งตนเอง  หมายถึงความตองการไปไหนมาไหนดวยความพอใจ ตองการ

พูดไดอยางที่คิด ตองการตัดสินใจดวยตนเอง ชอบอิสระเวลากระทําสิ่งตาง ๆ ชอบทําอะไรมักไม

คํานึงถึงวาผูอื่นจะคิดอยางไร ชอบวิจารณบุคคลที่มีอํานาจ ชอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและหนาที ่

๓)  ความตองการยกยองผูอื่น หมายถึง ความตองการรับคําแนะนําจากผูอื่น อยากรูวาผูอื่น

คิดอยางไร ชอบทําตามคําช้ีแจง หรือความคาดหวังของผูอื่น ชอบยกยองเคารพผูอื่น ชอบชมผูอื่นวา

ทํางานไดดี ยอมรับความเปนผูนําของผูอื่น ชอบอานชีวประวัติของบุคคลสําคัญ ชอบทําตามประเพณี

นิยม และอยากใหผูอื่นเปนผูตัดสินใจให 

๔)  ความตองการความเปนระเบียบ หมายถึง ความตองการทํางานที่เปนระเบียบเรียบรอย 

ชอบวางแผนกอนลงมอทําอะไรที่ยาก ๆ ชอบรวบรวมรายละเอียดในงานที่จะตองทํา ชอบเก็บ

จดหมายและเอกสารอื่น ๆ อยางเรียบรอย และจัดใหเปนระเบียบตามระบบใดระบบหน่ึง ชอบ

รับประทานอาหารเปนเวลา ชอบวางแผนการทํางานใหทุกสิ่งทุกอยางดําเนินไปอยางราบรื่นโดยไม

เปลี่ยนแปลง 

๕) ความตองการแสดงออก หมายถึง ความตองการกลาวถึงสิ่งที่ผูอื่นเห็นวาหลักแหลม ชอบ

เลาเรื่องตลกและเรื่องที่นาสนใจ ชอบเลาเรื่องผจญภัย และประสบการณของตนเอง อยากใหผูอื่น

สังเกตและกลาวถึงรูปรางหนาตาของตน ชอบพูดเพื่อจะดูวาจะมีผลอยางไรกับผูอื่น ชอบพูดเพื่อ

ความสําเร็จของตนเอง ชอบเปนจุดสนใจ ชอบใชคําพูดที่ผูอื่นไมคอยเขาใจและชอบการต้ังคําถามที่

ผูอื่นตอบไมได 

๖) ความตองการไมตรีสัมพันธ หมายถึง ความตองการชวยเหลือเพื่อนและซื่อสัตยตอเพื่อน ๆ 

ชอบทําสิ่งตาง ๆ ใหเพื่อน ชอบรูจักคนแปลกหนา ชอบมีเพื่อนใหมากที่สุด ชอบแบงปนสิ่งของกับเพื่อน 

ๆ ชอบทํางานกับเพื่อนมากกวาทําตามลําพัง ชอบสรางความสัมพันธกับเพื่อน ๆ  ชอบเขียนจดหมายถึง

เพื่อน 

๗) ความตองการความเขาใจตนเองและผูอื่น หมายถึง ความตองการวิเคราะหแรงจูงใจและ

ความรูสึกของตนเอง ชอบสังเกตผูอื่นวาเหตุใดเขาจึงทําอยางน้ันมากกวาที่จะดูเพียงสิ่งที่เขาทํา 

ตองการวิเคราะหแรงจูงใจของผูอื่น และชอบทํานายวาผูอื่นจะปฏิบัติอยางไรในเหตุการณหน่ึง ๆ 

๘) ความตองการขอความชวยเหลือ หมายถึง ความตองการใหผูอื่นชวยเหลือเวลาเดือดรอน 

ชอบใหผูอื่นใหกําลังใจตน ชอบใหผูอื่นแสดงความเมตตากรุณาตอตน ชอบใหผูอื่นเห็นใจและเขาใจ

เมื่อตนประสบปญหา อยากใหผูอื่นรัก ชอบใหผูอื่นทําอะไรใหดวยความเต็มใจ อยากใหผูอื่นปลอบ

เวลาตนมีความทุกข ชอบใหผูอื่นเสียใจดวยเมือ่ตนปวย และอยากใหผูอื่นวุนวายเมื่อตนปวย 

๙) ความตองการมีอํานาจเหนือผูอื่น หมายถึง ความตองการขัดแยงความคิดของผูอื่น ชอบ

เปนผูนํากลุมอยากใหผูอื่นนับถือตนเปนหัวหนา อยากไดรับการคัดเลือกและแตงต้ังใหเปนประธาน



๒๓ 

 

กลุม อยากไดรับเชิญเปนผูไกลเกลี่ยขอถกเถียงของผูอื่น ตองการมีอิทธิพลชักจูงใหทําตามสิ่งที่ตน

ปรารถนา ชอบแนะนําและบงการผูอื่นวาทํางานอยางไร 

๑๐) ความตองการความรับผิด หมายถึง ความตองการยอมรับผิดเมื่อทําสิ่งที่ผิดพลาดไป 

ยอมรับการตําหนิเมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดข้ึน รูสึกวาความเจ็บปวยและความทุกขที่ไดรับน้ัน ทําให

เกิดผลดีมากกวาผลเสีย อยากไดรับการลงโทษเมื่อทําผิด รูสึกเสียใจในการที่ตนไมสามารถทนตอ

เหตุการณได มักรูสึกประหมาเมื่อมีคนที่เหนือกวาอยูดวย และรูสึกวาตนเองดอยกวาทุกดาน 

๑๑) ความตองการชวยเหลือผูอื่น หมายถึง ความตองการชวยเหลือเพื่อนเวลาที่เพื่อน

เดือดรอน มักยกโทษใหแกเพื่อน ๆ ชอบทําอะไรเล็ก ๆ นอย ๆ ใหผูอื่น ชอบมีนํ้าใจตอผูอื่น ชอบเห็น

ใจเวลาผูอื่นไดรับอันตรายหรือเจ็บปวย ชอบแสดงความรักใครชอบพอตอผูอื่น และชอบใหผูอื่นเลา

เรื่องปญหาสวนตัวใหฟง 

๑๒) ความตองการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความตองการทําสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ ชอบ

ทองเที่ยว พบปะกับคนแปลกหนา ชอบเปลี่ยนกิจวัตร ชอบคนควาสิ่งใหม ๆ ชอบรับประทานอาหาร

ตามสถานที่แปลก ๆ ใหม ๆ ชอบทดลองทํางานใหม ๆ ไมซ้ําซอน ชอบเปลี่ยนที่อยูไปตามที่ตาง ๆ 

และอยูในที่แปลก ๆ นิยมการแตงกายที่ทันสมัย ชอบทําอะไรที่แปลก ๆ ใหม ๆ 

๑๓) ความตองการอดทน หมายถึง ความตองการทํางานโดยไมหยุดจนกวาจะสําเร็จ    ชอบ

ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ ชอบทํางานดวยความมานะอดทน ชอบคิดแกไขปญหาเรื่อย ๆ 

จนกวาจะไดแกไขได ชอบทํางานช้ินหน่ึง ๆ ใหสําเร็จกอนที่จะทํางานช้ินตอไป ชอบทํางานจนดึก

เพื่อใหงานเสร็จ ไมอยากใหใครมากวนเวลาทํางาน ชอบทํางานหรือคิดแกปญหาตอแมดูเหมือนวาจะ

ไมมีทางสําเร็จก็ตาม  

๑๔) ความตองการคบเพื่อนตางเพศ หมายถึง ความตองการออกไปพบเพื่อนตางเพศ   ชอบ

ทํากิจกรรมทางสังคมรวมกับเพื่อนตางเพศที่ถูกใจ ชอบอยูใกลชิดกับเพื่อนตางเพศ ชอบใหเพื่อนตาง

เพศเห็นวารูปรางหนาตาของตัวเองชวนมอง ชอบพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศชอบอานหนังสือหรือบท

ละครที่มีเรื่องเพศเปนสวนใหญ ชอบพูดหรือฟงเรื่องขบขันเกี่ยวกับเพศและมักเกิดอารมณต่ืนเตนใน

เรื่องเพศ 

๑๕) ความตองการที่จะกาวราวหรือรุกรานผูอื่น หมายถึง ความตองการขัดแยงความเห็น

ของผูอื่น ชอบบอกผูอื่นวาตนคิดอยางไรเกี่ยวกับตัวเรา ชอบวิจารณผูอื่นอยางเปดเผย ชอบหัวเราะ

เยาะผูอื่น หรือตําหนิผูอื่นเมื่อไมเห็นดวยกับเขา ชอบแกแคนคนที่สบประมาทตน มักโกรธงายและ

ชอบวิจารณผูอื่นเมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดข้ึน และชอบอานหนังสือพิมพที่มีเรื่องฆาตกรรมและเรือ่งรนุแรง

อยางอื่น  

กลาวโดยสรุป วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทั้งทางรางกาย 

จิตใจ อารมณ และสังคม มีความรูสึกนึกคิดเปนของตนเอง มีความคิดพึ่งพาตนเองและตองการเผชิญ



๒๔ 

 

ปญหา เปนวัยแหงการเสริมสราง มีปรัชญาชีวิต มีวัฒนธรรมเฉพาะเปนกลุม ชอบเรียนรูในสิ่งใหม ๆ  

ตองการเปนที่ยอมรับของเพื่อน ๆ และสังคม 

 

๒.๓ พฤติกรรมของวัยรุนในปจจุบัน 
พฤติกรรมและการแสดงออกของวัยรุนในปจจุบัน นับวาเปนปญหาที่สําคัญย่ิงในสังคมขณะน้ี 

ที่นับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน ดวยเหตุที่วัยรุนเปนบุคคลที่เพิ่งกาวพนออกมาจากความเปนเด็ก 

สภาวะของเด็กจึงปรากฏใหเห็นอยูในวัยรุน ซึ่งปญหาดังกลาวแบงเปนลักษณะตาง ๆ ดังน้ีคือ 

     ๑. วัยรุนติดยาเสพติดและของมนึเมา 

ปญหาวัยรุนกับยาเสพติดเปนเรื่องใหญมากในขณะน้ี หลายทานอาจจะสงสัยวาเกิดอะไรข้ึน

ทําไมในปจจุบันวัยรุน ถึงหันเขาไปหายาเสพติดกันมากอยางน้ี จากการรายงานของคณะกรรมการ

ปราบปรามยาเสพติดใหโทษระบุวา “ ครั้งหน่ึงของผูติดยาเสพติดใหโทษในประเทศไทย คือ บุคคลที่

อยูในชวง “วัยรุน” จากการที่ไดมีการสํารวจมา สาเหตุใหญของการไดเขาไปใชยาเสพติดของวัยรุนยัง

เปนเรื่องของความ “อยากลอง” ความเปนวัยรุนของเขาทําใหเขาอยากลองในสิ่งแปลกใหม รวมกับ

อีกปญหาหน่ึงคือการ “ตามเพื่อน” วัยรุนจะสนใจเพื่อน อยากจะลอง อยากจะเปนอยางคนน้ัน

อยากจะเปนอยางคนน้ี เด็กบางคนหันเขาไปหายาเสพติดเพียงเพราะรูสึกวาใคร ๆ เขาก็ทํากัน     

เปนเรื่องธรรมดา ทําใหตัดสินใจผิดพลาด  

ปจจุบันยาเสพติดไดเปลี่ยนรูปแบบของการระบาดไปมาก จากเดิมเคยพบเปนเฮโรอีนก็

กลายเปนยาบา ตัวยาน้ีออกฤทธ์ิตอสมองโดยเขาไปปรับหรือเปลี่ยนแปลงสารเคมีบางตัว ทําใหมีฤทธ์ิ

ที่ทําใหผูเสพรูสึกคึกคัก มีพลัง หรือเพลิดเพลินคอนขางมาก จึงไดขาวบอย ๆ วาวัยรุนไปจัดปารต้ีกัน

เพื่อความสนุก แลวมียาเสพติดเขามามีสวนประกอบ เด็กหลายคนชอบใจติดใจความสนุกสนานที่

ไดรับจากฤทธ์ิของยาที่ตัวเองใชกับเพื่อน เลาใหเพื่อนฟง ชักจูงกันวาสนุกสนานดีกวาที่ไปปารต้ีกัน 

เฉย ๆ หรือในหลายครั้งก็มีลักษณะของการมอมเมา คือ มีการแอบปนยาเสพติดในงานที่จัดหรือเพื่อน

บางคนอาจจะไมรูแตพอไดรับผลที่เกิดความสนุกข้ึนมา ก็เกิดความติดใจแลวอยากจะใชอีกจึงทําให

เกิดยาแพรระบาดไปไดเร็ว 

๒. วัยรุนมีพฤติกรรมท่ีไรระเบียบ 

พฤติกรรมไรระเบียบ หรือบางครั้งเรียกกันงาย ๆ วาเด็กเกเร มีผลมาจากการที่เด็กถูกบั่น

ทอนความรูสึกผูกพันตอพอแมในวัยเด็กเล็ก เพราะเด็กจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดีเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับ

ความสามารถของพอแมและความสัมพันธที่มีตอเด็ก นิสัยที่ตองฝกคือนิสัยที่เปนที่ยอมรับของสังคม

และตองพยายามแกนิสัยที่ไมเปนที่ยอมรับของสังคมใหหายไป ในสังคมไทยเด็กไทยจะแสดงความ

กาวราวตอผูใหญรุนแรงกวาแสดงตอเด็กดวยกันและผูใหญมักจะจัดการกับเด็กที่แสดงความกาวราว

ออกมาอยางเปดเผยตอผูอื่นมากกวาเด็กที่โกรธแลวหันมาโทษตัวเอง อันที่จริงแลวเด็กพวกน้ีจะมี
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สุขภาพจิตเสื่อมเปนอยางมาก จากการศึกษาพบวาความขัดแยงของเด็กวัยรุนที่เปนเพื่อนกันน้ันมักจะ

มีบอยแตเปนแบบเพื่อน ไมมีความโกรธกันจริงจัง เด็กวัยรุนชายจะทะเลาะกันบอยกวาเด็กวัยรุนหญิง 

เพราะโดยธรรมชาติเด็กชายกาวราวกวาเด็กหญิง 

การกระทําผิดของวัยรุนมักเริ่มจากพฤติกรรมไรระเบียบ ลักษณะของการกระทําผิดของ

วัยรุนจากสถิติของเยาวชนกระทําผิดจากศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง สามารถแยกลักษณะการ

กระทําผิดจากนอยไปหามากได คือ การลักทรัพย ซองโจร ติดยาเสพติด ทํารายรางกาย ว่ิงราวทรัพย 

พกอาวุธวัตถุระเบิด การพนัน ขมขืนกระทําชําเรา และพบวาเด็กในเมืองใหญของทุกประเทศในโลกที่

กระทําผิดกฎหมายมีแนวโนมทางดานจํานวนสูงเพิ่มมากข้ึนทุกป การศึกษาคนควาเกี่ยวกับสาเหตุของ

การกระทําผิดของเด็กจึงจําเปนตองกระทําเพื่อปองกันปญหาเด็กเกเรที่เกิดจากการเปนเด็กเรรอน

เน่ืองจากสภาพการขาดความรักความอบอุนจากครอบครัว เด็กเรรอนมักพกพายาเสพติดชนิดตาง ๆ 

เพื่อนํามาเสพใหลืมความทุกขที่ไดรับจากครอบครัว  

๓. วัยรุนไมมีความสุขในการเรียน 

เน่ืองจากวัยรุนเปนระยะข้ันสุดทายหรือเกือบสุดทายของการเรียนแบบทางการ กอนเขาสู

โลกอาชีพและโลกครอบครัว การเรียนรูในระยะน้ีมักเปนการเรียนที่หนักหนาจริงจังและแขงขัน

สําหรับเด็กสวนมาก มีเด็กกลุมหน่ึงที่มีความดอยในดานความสามารถในการเรียนรู กลุมอาการดอย

ความสามารถในการเรียนน้ีถาไดรับการแกไขต้ังแตวัยเด็กตอนปลายก็จะเรียนไดดีมีความสําเร็จในชวง

วัยรุนแตก็มีเด็กอีกประเภทหน่ึงในระยะวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอยาง 

“ไมมีความสุข” เด็กวัยรุนพวกน้ีมีพฤติกรรมโดยรวม ๆ ที่อาจสังเกตเห็นไดเชน ทําผิดซ้ําแลวซ้ําอีก 

ผูใหญและครูประฌานเด็กวาเจาปญหา ดาวาหรือลงโทษโดยวิธีตาง ๆ เด็กมีปฏิกิริยาโตตอบ เปนตน

วา เรียนแยสอบตก หนีโรงเรียน ไมยอมทํางาน ฝาฝนกฎระเบียบ สูบบุหรี่ ด่ืมเหลา ประพฤติผิดทาง

เพศ ทําลายตนเอง หรือฆาตัวตาย ปญหาน้ีมีแนวทางชวยเหลือคือ 

๑)  ใหโอกาสแกเด็ก ใหรูตนเองมีคา 

๒)  ใหเห็นความหมายของสิ่งที่เรียน 

๓)  หัดใหเด็กรูจักรับผิดชอบตอตนเอง ใหรูจักลองผิดลองถูกและถือเอาความผิดเปนบทเรียน

เพื่อแกไข เพื่อจะไดรูจักรับผิดชอบตนเองในอนาคต 

๔)  ผูใหญมีเมตตาตอเด็กปฏิบัติดูแลเขาเหมือนกับชวยเพื่อนที่มีปญหา ใหความสนใจและช่ืน

ชมเขาเมื่อเขาทําอะไร ๆ เปนผลสําเร็จ เปนช้ินเปนอัน รูจักปฏิเสธเมื่อเด็กทําไมถูกตอง ไมหาเสียง

และความรักจากเด็กโดยตามใจเด็กไปในทุก ๆ เรื่อง 

๕)  ใหเด็กมีศรัทธาในตัวเอง และมองเห็นวาตนสามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปสูชีวิตที่

ดีกวา สามารถเปนผูเรียนที่มีความสุขได และสามารถสรางสัมพันธภาพเชิงบวกกับผูอื่นได 

๖)  ผูใหญรับฟงเด็กบาง แสดงความสนใจในตัวเขาบาง 



๒๖ 

 

๗) ใหเด็กมีโอกาสพบปะกับผูใหญที่เขาใจตัวเขา ไมประณาม แตเห็นใจและสนับสนุนสงเสรมิ 

ผูใหญตองแสดงใหเด็กเห็นวาผูใหญก็มีจุดออนไมใชผูวิเศษ 

๘) ควรคํานึงถึงความบกพรองทางกายของเด็กอยางใดอยางหน่ึงที่อาจทําใหเรียนอยางไมมี

ความสุข เชน โภชนาการ การพักผอนที่พอเพียง พัฒนาทางดานการเคลื่อนไหวและดานการรับรู   

(ศรีเรือน แกวกังวาน, ๒๕๔๐, หนา ๓๗๑-๓๗๒) 

๔. วัยรุนรับวัฒนาธรรมตางชาติเขามาเปนแบบอยาง 

วัยรุนสวนใหญเขาใจวาการแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะเปนเรื่องปกติ ไมไดนาอับอายแต

อยางใด เชน การแสดงความรักตอกันในที่สาธารณะ การขาดแคลนเอาใจใสจากครอบครัว เพราะบาง

ครอบครัวมีการดูแลอยางปลอยปละละเลย ใหอิสระแกวัยรุนมากเกินไปเกินความเหมาะสม ติด

คานิยมตางประเทศเห็นไดจากเด็กวัยรุนจะชมภาพยนตรเกาหลี ญี่ปุน การทําผมลอกเลียนแบบทรง

จากเกาหลี ญี่ปุน การกินอาหาร การแตงกาย ในนักเรียนนักศึกษามีการแขงกันใชของแบรนดแนม ใน

สวนน้ีควรตองเริ่มจากการปลูกจิตสํานึกของคนไทยกลับมา ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเดิม ๆ กลับมา 

กินของไทย ใชของไทย มีการจัดกิจกรรมที่เขาถึงกลุมเปาหมายกลุมวัยรุนและสอดแทรกวัฒนธรรม

ไทยเขาไปปลุกจิตสํานึกใหกลับมาอีกครั้ง การแตงกายของคนไทยสรางคานิยมไมแตงกายโป ไมตาม

เทรนตางประเทศ มีการจัดกิจกรรมประกวดการแตงกายไทย โดยเนนใหกลุมวัยรุนเปนตนแบบ ออก

สื่อเพื่อใหทุกฝายไดชวยกันอนุรักษความเปนไทย เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง 

๕. วัยรุนมีการใชจายท่ีฟุมเฟอย 

พฤติกรรมการใชจายที่ฟุมเฟอยของวัยรุน  จนเปนที่มาของคําจํากัดความที่สื่อตาง ๆ ให   

คือ ชอปไว-ใชแหลก-ทานดวน เปนเพราะเด็กวัยรุนไทยสวนมากมีพฤติกรรมที่บริโภคนิยมและวัตถุ

นิยม จะเห็นไดวาตามหางสรรพสินคาใหญในกรุงเทพฯและตางจังหวัด จะเต็มไปดวยเด็กวัยรุนที่เขา

ไปใชบริการทั้งที่เปนนักเรียน นักศึกษา อยูในเครื่องแบบมากมาย วัยรุนกลุมน้ีจะเดินเลือกซื้อสินคา

เปนย่ีหอดัง ๆ หรือกําลังอยูในความนิยม นอกจากน้ีวัยรุนไทยยังใชจายฟุมเฟอยไปกับการเลนพนัน 

เชน การพนันบอล การติดเกมตูออนไลน ที่วัยรุนในปจจุบันใหความสนใจมาก พฤติกรรมเหลาน้ี   จะ

พบไดในสังคมทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด 

 ๖. วัยรุนมีปญหาสุขภาพจิต 

 สุขภาพจิต หมายถึง “สภาพจิตใจที่เปนสุข สามารถมีสัมพันธภาพและรักษาสัมพันธภาพกับ

ผูอื่นไวไดอยางราบรื่น สามารถทําตนใหเปนประโยชนได ภายใตภาวะสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งทางสังคม และลักษณะความเปนอยูในการดํารงชีพ วางตัวไดอยางเหมาะสมและปราศจากอาการ

ปวยของโรคทางจิตและรางกาย” โดยนายแพทยชาตรี บานช่ืน อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยถึงปญหาวา 

ปญหาสุขภาพจิตของเด็กวัยรุนไทยน้ันจะเปนปญหาดานอารมณและจิตใจ ไดแก 

๑) ปญหาความสัมพันธกับเพื่อน คิดเปนรอยละ ๗๓.๙ 
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 ๒) ปญหาพฤติกรรมกาวราว คิดเปนรอยละ ๒๙.๖ 

 ๓) ปญหาสมาธิสั้น คิดเปนรอยละ ๒๗.๘ 

 ๔) ปญหาดานอารมณ คิดเปนรอยละ ๑๓.๙ 

 นายแพทยพนม เกตุมาน (๒๕๓๕, หนา ๓๑) สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุน ภาควิชาจิตเวช

ศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดกลาววา วัยรุนเปนวัยที่มีปญหาสุขภาพจิตไดมากที่สุด

วัยหน่ึง ซึ่งแสดงออกเปนปญหาพฤติกรรมไดหลายประการ เชน ด้ือ ไมเช่ือฟง ละเมิดกฎเกณฑตางๆ 

มีแฟนและมีเพศสัมพันธ ใชยาเสพติด ทําผิดกฎหมาย ปญหาพฤติกรรมบางอยางมักเกิดข้ึนมานาน 

จนทําใหการแกไขมักทําไดยาก การปองกันปญหาจึงมีความจําเปน และสําคัญมากกวาการแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึนแลว  ควรเริ่มมีการสงเสริมสุขภาพจิตต้ังแตเด็ก เด็กที่มีพัฒนาการของบุคลิกภาพดี จะ

มีภูมิตานทานโรคทางจิตเวชตาง ๆ และชวยปองกันปญหาสุขภาพจิตในวัยรุนไดอยางมากเชนกัน พอ 

แม คร ู และอาจารย และผูที่ทํางานเกี่ยวของกับเด็กทั้งหลาย จึงควรใหความสําคัญกับการสงเสริม

สุขภาพจิตต้ังแตเด็กจนถึงวัยรุนเปนอยางย่ิง สังคมและสิ่งแวดลอมก็ควรมีสวนรวมในการสงเสริม

พัฒนาการเด็กและวัยรุนเชนเดียวกัน  

 ๗. วัยรุนพูดจาไมสุภาพ 

 พฤติกรรมการพูดจาไมสุภาพ หรือการพูดคําหยาบของวัยรุนในปจจุบัน สรางความตกใจ

ใหกับพอ แม และบุคคลรอบขางเปนอยางมาก ถึงแมจะเปนปญหาที่ไมรุนแรงนัก แตหากปลอยปละ

ละเลย ไมหาวิธีแกไขพฤติกรรมน้ีก็จะติดตัวไปตลอด อันสงผลถึงตัวเด็กเองในอนาคตเมื่ออยูในสังคม 

เน่ืองจากวัยรุนในปจจุบัน มีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด กลาแสดงออก ตองการความเปนอิสระ     

มีความเปนตัวของตัวเอง ติดเพื่อน การพูดคําไมสุภาพหรือคําหยาบเปนคําพูดที่กลุมคิดกันข้ึนมา  

สวนใหญจะพูดกันในกลุมเพื่อนสนิท โดยคิดวาเปนเรื่องปกติ เชน พูดเพื่อความโกเก เรียกรองความ

สนใจจากผูอื่น ระบายอารมณ หรือแสดงอํานาจ บางครั้งการพูดจาไมสุภาพก็เลียนแบบมาจาก

ภาพยนตร ละคร สื่อตีพิมพตาง ๆ ที่พบเห็นกันบอย ๆ พฤติกรรมดังกลาวอาจเกิดข้ึนไดในทุก

ครอบครัว เปนเรื่องของการเรียนรูและสิ่งแวดลอม 

 ๒.๓.๑  สาเหตุของปญหาวัยรุน 

สาเหตุของปญหาวัยรุนโดยทั่วไปเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกาย ความมีอารมณ      

ไมมั่นคง จิตใจ บุคลิกภาพ ความคิด การมองโลก การปรับตัว สังคม การเลี้ยงดู ปญหาของพอแม  

๑) สาเหตุท่ัวไปท่ีทําใหเกิดปญหาดานพฤติกรรม  

 สาเหตุที่ทําใหเด็กวัยรุนมีพฤติกรรมไมพึงประสงคน้ัน มาจากสาเหตุทางดานรางกาย 

จิตใจ สังคม บุคลิกภาพ อุปนิสัย ความเช่ือถือ และแรงจูงใจอื่น ๆ โดยจําแนกไดดังน้ีคือ 

 (๑)  สาเหตุมาจากตัวเด็กและเยาวชนเอง เชน สาเหตุทางดานพันธุกรรม ความผิดปกติ

ในระหวางที่มารดาต้ังครรภ ระดับสติปญญา ซึ่งเด็กที่เกิดมาแตละคนยอมมีระดับสติปญญาและความ



๒๘ 

 

เฉลียวฉลาดไมเทาเทียมกัน ภาวะทางจิตใจอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เน่ืองมาจากการ

พัฒนาการตามวัย โดยเฉพาะวัยรุนตอนตน ตอนกลาง อารมณของเด็กวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงงาย 

สับสน ออนไหว ไมมั่นคง อารมณรอนหรือเจาอารมณ ในวัยรุนตอนปลายจะอารมณที่รูวาตนเองดอย

หรือเดนในดานอะไร ในแงไหน วัยรุนจึงพยายามคนหาอัตลักษณแหงตน ทําใหผูใหญไมคอยเขาใจใน

ภาวะดังกลาว และอาจนํามาสูปญหาการเกิดชองวางระหวางวัย และเกิดปญหาตาง ๆ ข้ึนได ซึ่งสาเหตุ

จากตัวเด็กและเยาวชนเองน้ี จัดเปนสาเหตุภายในที่มีความสําคัญที่ตองใหความสนใจในแงตาง ๆ รวมกัน 

เพื่อวิเคราะหหาปจจัยในการที่จะนําไปสูการพัฒนาในระดับปจเจกบุคคลตอไป (ศรีเรือน แกวกังวาน, 

๒๕๔๐, หนา ๓๓๖) 

(๒) สาเหตุจากครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

ของเด็กและเยาวชน เชน ความแตกแยกของครอบครัว ความไมสม่ําเสมอในการกวดขันพฤติกรรม

และการลงโทษ โดยอาจจะเขมงวดกวดขันความประพฤติของเด็กมากเกินไปหรือไมก็ละเลยไมคอย

กวดขัน เปนตน การขาดความอบอุนในครอบครัว เชน พอแมมีพฤติกรรมที่ทะเลาะหรือทําราย

รางกายเปนประจํา สงผลถึงจิตใจของลูก ทําใหกลายเปนเด็กขาดความมั่นคงทางดานจิตใจและ

อารมณ เมื่อถูกกดดันมากก็จะหาทางออกดวยการกระทําผิดตาง ๆ หรือการขาดการดูแลเอาใจใส  

ถูกปลอยปละละเลยหรือถูกทอดทิ้งจากพอแม ทําใหเกิดความวาเหวขาดความรักความอบอุน          

(รศ. ดร.โสภา ชปลมันน, ๒๕๓๖, หนา ๑๓๐-๑๓๘) 

(๓) สาเหตุจากสภาพแวดลอมทางสถาบันการศึกษา หรือการไดรับการศึกษาอบรมที่ไม

เพียงพอตอการสรางเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพ ทั้งน้ี สถาบันการศึกษามีบทบาทที่คลายคลึงกับ

สถาบันครอบครัว หากเด็กและเยาวชนไมไดรับการเอาใจใสในดานการศึกษาอบรมบมนิสัยอยางดีพอ 

ยอมจะมีตอการสรางปญหาทางพฤติกรรมของเด็กได ซึ่งนักวิชาการเช่ือวาพฤติกรรมการกระทําของ

เยาวชน เปนผลสวนหน่ึงที่ไดมาจากประสบการณดานลบที่ไดรับมาจากโรงเรียน เพราะมีขอบกพรอง

เกี่ยวกับดานการศึกษา โดยเฉพาะขอบกพรองที่ไมสามารถแกไขพฤติกรรมของเด็กที่ไดรับอิทธิพลจาก

บานหรือชุมชนใหประพฤติผิดอยูแลว ขอบกพรองของโรงเรียนกลับทําใหเด็กเหลาน้ันย่ิงมีพฤติกรรมที่

แยหรือเลวรายลงไปอีก การจัดการเรียนการสอนในสังคมไทย ไดมีการแบงเปน ๒ สวน ไดแก       

สายสามัญศึกษา และสายอาชีวะศึกษา ทั้งสองระบบน้ี มิไดมุงเนนการสอนวิชาทางดานศีลธรรมและ

จริยธรรมอยางจริงจังแตเนนวิชาศีลธรรมเปนวิชารองหรือวิชาเลือกและไมเนนหนวยกิจ รูปแบบการ

เรียนการสอนน้ี เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหนักเรียนหรือเยาวชนขาดความสนใจศึกษา ในที่สุดก็ละเลย

และหางเหินจากหลักธรรมคําสั่งสอนทางศาสนา เน่ืองจากผูใหญที่เกี่ยวของมิไดใหความสําคัญกับวิชา

ศีลธรรมและจริยธรรมเทาที่ควร เด็กจึงไมไดใหความสนใจและอาจถือเปนเรื่องไมสําคัญ ประกอบกับ

อิทธิพลภายในอันเปนสิ่งย่ัวยุที่มีมากอยูแลวทําใหเด็กกอปญหาทางดานพฤติกรรมตาง ๆ ที่สะทอนให

เห็นถึงการขาดจริยธรรมไดอยางชัดเจน 



๒๙ 

 

(๔) สาเหตุจากกลุมเพื่อน สาเหตุการติดเพื่อน มาจากครอบครัวที่ปลอยปละละเลยไม

อบรมเลี้ยงดู ใหความรักความอบอุนกับลูกเพียงพอ จนนําไปสูการคบเพื่อน ถาคบเพื่อนดีเด็กก็ดีตาม 

หากคบเพื่อนช่ัวก็ทําใหมีปญหาตามมา ทั้งน้ีการรวมกลุมกันของวัยรุน ยอมทําใหวัยรุนในกลุมมี

คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมที่คลาย ๆ กัน หากคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมไมดีก็จะทําใหมีพฤติกรรมไม

ดีตามไปดวย ทั้งน้ีเพื่อนสามารถที่จะถายทอดคานิยมทางความคิดใหกับเด็กได เน่ืองจากเปนวัยที่

ใกลเคียงกัน มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน มีความชอบที่คลายคลึงกันทําใหเกิดการเลียนแบบ         

การแลกเปลี่ยนทางอารมณซึ่งกันและกันไดงายและมีอิทธิพลทําใหเกิดการคลอยตามไดงาย เชน   

อาจมีเรื่องของการถูกชักจูงหรือช้ีนําสงเสริมใหกระทําผิดตาง ๆ ในกลุมของเพื่อน การสนับสนุนการ

สรางคานิยมในกลุมเพื่อนในทางที่ผิดและยกยองผูกระทําผิดวาเปนคนเกง หรือชักจูงใหขัดขืนคําวา

กลาวตักเตือนจากพอแม เปนตน 

(๕) สาเหตุจากสภาพชุมชนและสิ่งแวดลอมทางสังคม เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของจํานวน

ประชากรทําใหเกิดปญหาชุมชนแออัด ซึ่งทําใหเกิดปญหาสังคมตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอเด็ก       

แหลงเสื่อมโทรม ปญหาการศึกษา โดยเฉพาะปญหาการไรการศึกษาที่กอใหเกิดปญหาสังคมและ

ศีลธรรม สภาพแวดลอมดังกลาวชักจูงใหเด็กและเยาวชนหันหลังและหางเหินจากหลักธรรมคําสอน

ทางศาสนา รวมถึงแหลงย่ัวยุตาง ๆ ในปจจุบันที่ลวนทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินอยูกับวัฒนธรรม 

กระแสคานิยมทางวัตถุ จนมองเห็นหลักธรรมคําสอนเปนสิ่งที่ลาสมัย ทําใหขาดที่ยึดเหน่ียวจิตใจ ที่จะ

ทําใหมีความมั่งคงเพื่อฟนฝาอุปสรรคหรือมาสุมชีวิต อันเปนเหตุใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา 

โดยเฉพาะปญหาการฆาตัวตายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เปนตน นอกจากน้ียังมีเรื่องตนแบบหรือ

ตัวอยางที่ไมดี เน่ืองจากเด็กและเยาวชนถือเอาผูใหญเปนตัวอยาง เมื่อผูใหญทําไมดีซึ่งรวมถือ

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตาง ๆ เชน มีกิริยาวาจาหยาบคาย มีความประพฤติเสื่อมเสีย ชอบด่ืมสุรา 

และทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด ทําใหเด็กและเยาวชนไดพบเห็นแตสิ่งที่ไมดีจึงทําใหเกิดการ

ลอกเลียนแบบหรือจดจําเปนตัวอยางไปกระทําสิ่งที่ผิด ๆ ได รวมถึงสาเหตุของความขัดแยงทาง

วัฒนธรรม เชน วัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเขามา และมีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชน อันมีสวนให

เด็กกระทําตามโดยขาดการพิจารณา หรือขาดการช้ีนําที่ถูกตอง และหลงช่ืนชมหรือยอมรับคานิยมที่

ไมถูกตอง หรือเหมาะสม  มาประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะคานิยมทางวัตถุที่ทําใหเกิดความฟุงเฟอ

รวมถึงการกระทําผิดจารีตประเพณี วัฒนธรรม และศีลธรรมที่ดีงาม (รศ. ดร.โสภา ชปลมันน, ๒๕๓๖, 

หนา ๒๒) 

(๖) สาเหตุจากสื่อมวลชน ในยุคโลกไรพรมแดนความเจริญทางดานเทคโนโลยีและการ

สื่อสารมวลชนเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนกระตุนใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน การกออาชญากรรมทางดาน

รางกาย อาชญากรรมทางเพศ พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอื่น ๆ เน่ืองจากสิ่งที่ ถูกถายทอดทาง

สื่อมวลชนในรูปแบบของโทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร หรือหนังสือพิมพ สื่อทางอินเตอรเน็ต เปนตน 
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เหลาน้ี ลวนทําใหเด็กเกิดความรูสึกคลอยตามและลอกเลียนแบบไดงายเพราะเด็กวัยรุนมีจินตนาการ

สูง สามารถคิดการตอไปเองได และเมื่อนําเอารูปแบบดังกลาวที่ไมดีหรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมดาน

ลบไปแสดงพฤติกรรมที่ตนอยากลอง อยากกระทํา โดยไรการพิจารณาความถูกตองเหมาะสม จะทํา

ใหเกิดปญหาตามมาได ซึ่งสาเหตุโดยทั่วไป อันเปนปจจัยที่กอใหเกิดปญหาทางดานพฤติกรรมของเด็ก

และเยาวชน  

๒) สาเหตุของปญหาเชิงจริยธรรม 

ปจจุบันปญหาของเด็กวัยรุน หากพิจารณาในแงพระพุทธศาสนาก็คือพฤติกรรมที่แสดง

ออกมาขัดกับหลักจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในทัศนะทาง

พระพุทธศาสนาน้ัน เกิดจากความขัดแยงและไมสอดคลองสัมพันธกันดวยดีหรือเปนไปในทางไมดี

ระหวางพฤติกรรม จิตใจ และปญญาของแตละบุคคล ดังน้ันพฤติกรรมปญหาของเยาวชนที่ปรากฏใน

ปจจุบัน สามารถอธิบายไดตามหลักของพระพุทธศาสนาไดวาเกิดจากการกระทําที่เปนผลมาจาก

สภาวะภายในจิตใจของปจเจกบุคคล โดยเปนไปตามอํานาจของกิเลส หรืออยูภายใตเงื่อนไขของกิเลส 

๓ ตระกูล คือ โลภกิเลส โทษกิเลส และโมหกิเลส เรียกวา “อกุศลมูล” คือสิ่งที่เปนรากเหงาของ

อกุศล ตนเหตุของอกุศล หรือตนตอที่ทําใหเกิดความไมดีทั้งหลาย ทั้งทางกระทําที่เปนพฤติกรรมสวน

บุคคลและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาหรือกอใหเกิดปญหาตาง ๆ  ที่มีผลกระทบตอ

ตนเองและสังคม หรือกลาวอีกนัยหน่ึงกิเลสทําใหมนุษยประพฤติผิดศีลธรรม เพราะกิเลสไดช่ือวาเปน

แดนเกิดของความช่ัวทั้งปวง (ขุ.อิติ.อ. ๔๕/๒๒๖) 

 พฤติกรรมไมพึงประสงค จึงเกิดจากตนตอของกิ เลสทั้ งสามประการดังกลาว ทั้ง น้ี

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกความสัมพันธระหวางจิตกับกายในฐานะที่มีความสัมพันธตอกันใน

การแสดงความรูสึกทางนามธรรมใหมีผลออกมาเปนไดทั้งนามธรรมและรูปธรรม เมื่อจิตเกิดการปรุง

แตงจากปจจัยภายนอกและถูกบงการดวยกิเลสตางๆ จึงทําใหแสดงออกทางพฤติกรรม  คือ ทางกาย

หรือวาจา การกระทําหรือพฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกมาไมวาจะเปนทางวาจา ไดแก การพูด     

หรือทางกาย ไดแกการกระทําหรือพฤติกรรรมตาง ๆ การแสดงออกมาตองอาศัยกันระหวางจิตกับ

กายจึงแสดงอาการออกมาได เพราะจิตเปนปจจัยสําคัญในการแสดงออกของการกระทําน้ัน        

หากจิตใจที่ดีการกระทําที่แสดงออกมาก็จะดี หากจิตใจรายการกระทําก็จะรายตามไปดวย (พนอม 

บุญเลิศ, ๒๕๔๗, หนา ๕๑) 

๒.๓.๒ พฤติกรรมท่ีควรสงเสริมวัยรุน 

วัยรุนบางคน บางกลุม มีความคิดในเชิงนามธรรม ใชเหตุใชผล มีจินตนาการ อุดมคติ 

อุดมการณ และปรัชญาชีวิตของตนเอง แตขณะเดียวกันก็มีความเช่ือมั่นในตนเอง ใฝหาเอกลักษณ

ของตนเอง เพื่อความเปนตัวของตัวเอง พยายามเอาชนะความรูสึกแบบเด็ก ๆ ที่ผูกพันและคอยจะ

พึ่งพาพอแม คุณธรรมที่มีในตัววัยรุน ทําใหมีความคิดที่จะทําความดีตาง ๆ ดวยสามัญสํานึกที่เกิดข้ึน
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ในใจของตนเอง มิใชทําเพื่อคําชมหรือกลัวการลงโทษ แตทําเพื่อจิตที่คิดจะใหสิ่งมีประโยชน         

ตอครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ดังจะเห็นไดจากการบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณะตาง ๆ ดังน้ี คือ 

๑.  การออกคายอาสา เปนการทําคุณประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งไมมีคาตอบแทน ไมมีการ

เรียกรองเงิน หรือสิ่งของเปนการตอบแทน เปนการอาสาจัดต้ังข้ึนขององคกรตาง ๆ เพื่อชวยเหลือ

ทางสังคมในถ่ินทุรกันดารหรือดอยโอกาสดานความเปนอยู 

๒.  การรวมกันเพื่อจัดทํากิจกรรม ในทางสรางสรรค  เชน เลนกีฬา เลนดนตรี  เพื่อ

หลีกเลี่ยงการมั่วสุมในทางที่ผิด 

๓.  ใฝการศึกษาใหถึงแกน วัยรุนในปจจุบันมุงที่จะศึกษาหาความรูใหสูงสุดของตน อันจะ

เห็นไดจากการสอบแขงขันในตางประเทศของเด็กไทย สามารถทําคะแนนไดเปนที่ยอมรับของ

ชาวตางชาติ 

๔.  การเขาวัดรักษาศีล จะเห็นไดวาวัยรุนในทุกวันน้ีไดมีการเขาวัด เพื่อฟงธรรม รักษาศีล 

เปนการรักษาใจใหมั่นคง รูถึงบาป-บุญ คุณ-โทษ 

๕.  มีการแตงกายตามวัฒนธรรมของไทย ไมเลียนแบบการแตงกายตามแฟช่ัน เปนการ

ปฏิบัติตนใหอยูในระดับของความพอดี โดยยึดถือความเหมาะสมเปนหลัก 

๖.  ไมคลอยตามวัตถุนิยมของชาวตางชาติ โดยการกินของไทย ใชของไทย เที่ยวเมืองไทย 

เปนการอนุรักษไทย ถือเปนการชวยระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

๗.  ปรึกษาความตอผูใหญ เมื่อมีปญหาหรือคิดตัดสินใจในสิ่งใดไมได ผูที่ใหคําแนะนําไดดีคือ 

พอแม ผูปกครองที่คอยใหคําช้ีแนะและเปนกําลังใจใหอยูตลอดเวลา 

๘.  มีสติรู ไมเขากลุมมั่วสุมในเรือ่งของยาเสพติด หรือสิ่งของที่เปนอบายมุข เปนตัวอยางของ

เยาวชนรุนหลังที่ดี 

  

๒.๔ ปญหาของวัยรุน 
 ปญหาของวัยรุน เปนปญหาสังคมที่มีความสลับซับซอนและถือวาเปนปญหาใหญที่ทกุคนควร

ใหการใสใจในการแกไขปญหาอยางจริงจัง เปนปญหาเฉพาะในแตละยุคสมัยที่ตองหาวิธีการแกไข 

ตามยุคสมัย ตามสภาพที่เปนอยู สภาพสังคมในปจจุบันมีการแขงขันสูงทั้งการดานประกอบอาชีพและ

การเรียน การดํารงชีวิตดวยความยุงยากมากข้ึน เด็กวัยรุนรูปญหาความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ขาวสารทางสื่อตาง ๆ ที่แสดงใหเห็นเต็มไปดวยความรุนแรง สับสน และวุนวาย ทําใหเด็กวัยรุนสมัยน้ี

มีการดําเนินชีวิตอยางไรทิศทาง จากการที่พอแมตองออกไปทํางานนอกบาน หรือการที่ตองอยูกับ

ฝายใดฝายหน่ึง เด็กวัยรุนตองเรียนรูจากการลองผิดลองถูก ทําใหเกิดปญหาทางสังคม  สังคมปจจุบัน

เปนสังคมแบบวัตถุนิยม หรือสังคมอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรฐานทางศีลธรรมลดลง มีความฟุงเฟอ มี

ความเปนอยูแบบตัวใครตัวมัน แนวทางการอบรมเลี้ยงดูจึงเปลี่ยนแปลงไป ดวยเหตุน้ีจึงจําเปนตอง



๓๒ 

 

สอนใหเด็กวัยรุนปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงน้ีโดยมีหลักยึดที่สําคัญตองมีพื้นฐานที่แข็งแรง  

เพื่อใหเด็กมีจุดมุงหมายที่ดีและมั่นคงในชีวิต 

 ๒.๔.๑ ปญหาของวัยรุนท่ัวไป 

 ปญหาของวัยรุนโดยทั่วไปน้ันสามารถแบงออกเปน ๔ ดาน ดังน้ีคือ  

 ๑. ปญหาท่ีเกิดจากพัฒนาการทางกาย 

พัฒนาการทางกายเปนสิ่งที่มองเห็นไดอยางชัดเจน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะทํา

ใหวัยรุนเกิดความวิตกกังวล  จึงทําใหเกิดปญหาตอไปน้ี 

๑) การเจริญเติบโตทางรางกายที่เร็วมากทําใหวัยรุนมีความกังวลใจ ไมมีความ

มั่นใจในตนเองเน่ืองจากมองดูรางกายผิดสัดสวนไป กอใหเกิดปญหาดานรางกาย การวางตัว ทาการ

เดิน การน่ัง 

๒) ลักษณะทางบงเพศข้ันที่สองที่เกิดข้ึนทําใหเด็กไมสบายใจ วิตกกังวลใน

ขณะเดียวกันเด็กที่มีพัฒนาการทางรางกายชากวาเพื่อนก็จะไมสบายใจ มีความกังวลใจ เชนกัน 

ลักษณะที่เกิดข้ึนทําใหเด็กหาทางปลีกตัวจากกลุมเพื่อน หลบอยูคนเดียว 

๓)  ปญหาการขยายตัวของตอมเหงื่อและขุมขน ทําใหเกิดปญหาเรื่องสิวตาม

ใบหนาและแผนหลังและการเริ่มมีกลิ่นตัว 

๔)  การเขาสูวัยรุนของตนไมพรอมกับกลุมเพื่อน ไมวาจะชาไปหรือเร็วไป ทําให

เกิดปญหาความไมสบายใจ 

๕)  เด็กตองการความสวยงาม เด็กหญิงตองการมีรูปรางสวย เด็กชายตองการหลอ 

ไมตองการใหมีสิว หรือมีสิ่งที่ทําใหลดความงามของตนเองได  

๒. ปญหาท่ีเกิดจากพัฒนาการทางอารมณ 

ปญหาทางอารมณของเด็กวัยรุน เกิดเน่ืองจากลักษณะทางอารมณตามชวงวัยคือ 

อารมณออนไหวงาย รักงาย โกรธงาย หว่ันไหวตามสิ่งแวดลอม คลอยตามเพื่อนงาย มีอารมณรุนแรง      

ขาดความย้ังคิด  การแสดงออกทางอารมณแปรปรวน เมื่อไดรับความกระทบกระเทือนใจแลวไม

สามารถแสดงออกไดตองเก็บความรูสึกไวในใจ จะพยายามหาทางระบายออกอยางอื่น บางครั้งเปน

การสรางปญหาใหครอบครัว นอกจากน้ัน เด็กวัยรุนยังมีความทะเยอทะยานอยูในระดับสูงและเมื่อ

ความสําเร็จอยูในระดับตํ่าจะไมพอใจและเริ่มไมมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง เปนชวง

ของการสลับนิสัย ความรูสึกนึกคิดวัยเด็กไปสูวัยผูใหญทําใหเกิดอารมณที่สับสน มีความลังเลใจ 

วุนวายใจ  ไมมีความแนใจในตนเอง 

พรพิมล เจียมนาครินทร (๒๕๓๙, หนา ๒๓๒-๒๔๐) นักวิชาการ ไดกลาวถึงปญหา

ทางอารมณของวัยรุนไวดังน้ี 
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๑) อารมณเครียด โดยธรรมชาติของอารมณวัยรุนน้ันมีความละเอียดออน ออนไหว

งาย หากมีปญหาในเรื่องใด ๆ เด็กมักเกิดความเครียดไดงาย โรคเครียดในวัยรุนสวนใหญเกิดจาก

สภาพในครอบครัว เชน การทะเลาะกันอยางรุนแรงของพอแม การขูวาจะแยกทางกัน หรือจะฆาฟน

กัน ทําใหเด็กเครียดมาก ความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดลอม ทําใหเด็กวัยรุนเปนโรคจิตชนิดหน่ึงที่

เรียกวา   จิตเภทได  

๒) ความขัดแยงในใจ เด็กที่มีความขัดแยงในใจจะมีพฤติกรรมไมเปนมิตรกับผูอื่น      

มีความคับของใจตลอดเวลา เด็กอาจไดรับการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยจนทําใหคิดไปเองวาตนไม

เปนที่ตองการของพอแม ตนไมมีคา หรืออาจเกิดกับเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบทะนุถนอมมากเกินไป

จนขาดความมั่นใจในตนเอง เมื่อออกไปเผชิญกับสังคมหรือเกิดกับครอบครัวที่อบรมเด็กใหอยูในจารตี

ประเพณีอยางเขมงวด มีคุณธรรมอยางมาก เด็กจะไมกลาทําอะไรเพราะกลัวผิด กลัวความลมเหลว  

พฤติกรรมของเด็กที่ปรากฏใหเห็นคือการปลีกตัวออกจากสังคม  

๓) ความกดดัน เด็กวัยรุนที่ไดรับความกดดันในเรื่องตาง ๆ จะมีปฏิกิริยาโตตอบดวย 

วิธีการสรางเกราะปองกันตนเองใหมากที่สุด  

๔) ความทุกขและความวิตกกังวล  ความทุกขของลูก คือ ความทุกขของพอแม

เน่ืองจากความรักที่มีตอลูกทําใหพอแมหว่ันไหวไปกับความรูสึกเศราใจของลูกแตอยางไรก็ตาม พอแม

ก็ไมสามารถปกปองลูกจากความไมสบายใจได ดังน้ัน จึงควรถือวาการรูจักความทุกข หรือการมีทุกข

หรือไดเผชิญกับความทุกขเปนเสมือนกับการสรางภูมิตานทานและสรางความแข็งแกรงใหแกชีวิตแต

เมื่อลูกเสียใจ การแบงปนความทุกข-ความสุขของลูกจะชวยใหความรักความเขาใจระหวางพอแมลูกมี

ความแนบแนนย่ิงข้ึน 

๕) ความโกรธ อารมณโกรธของเด็กวัยรุนมักเกิดจากการไมไดในสิ่งที่ตองการ

โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนความตองการที่ขัดแยงกับพอแม เอาแตใจตนเองและสวนมากมักเอาความ

โกรธไปเทียบกับความรัก โดยกลัววาความขัดใจลูกจะทําใหลูกไมรัก พอแมบางคนถึงกับโทษตัวเองที่

ทําใหลูกโกรธ อันที่จริงแลว วัยรุนสามารถพัฒนาความรูสึกไปสูข้ันการรับรูดวยเหตุผลไดครึ่งเดียว 

เปนการพิจารณาถึงเหตุผลของพอแมกับความพอใจของตนเองอยูก่ํากึ่งกัน วัยรุนบางคนไมแสดง

ความโกรธอยางเปดเผย แตจะตกตะกอนในความรูสึกซึ่งอาจกําจัดความขุนของน้ันดวยการทําลาย

ตัวเอง การประนีประนอม ผอนปรนเปนการดีที่สุดเพื่อใหเกิดการยอมรับระหวางกันมากข้ึน 

๖) ปญหาวัยรุนกับความเร็วและความโลดโพน วัยรุนมักแสดงพฤติกรรมตาง ๆ      

เพื่อเปนการระบายอารมณเกรี้ยวกราด รุนแรง เพื่อปกปดความรูสึกภายในจิตใจ หรือเพื่อแสดงให

เห็นวาตนไมใชเด็กอีกตอไป ดังน้ัน วัยรุนกับความเร็วของรถยนต รถจักรยานยนต จึงเปนของคูกันกับ

วัยรุนชาย ความเร็วของรถและเสียงของเครื่องยนตทําใหเด็กมีอารมณคึกคะนองและต่ืนเตน พลังงาน

ตาง ๆ ที่อยูในรายกายจะถูกถายทอดออกมาดวยความรูสกึที่ปราดเปรียว รุนแรง 
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๗) อารมณพิศวาส เปนความรูสึกที่รุนแรง การเรียนรูความสัมพันธระหวางเพศ    

ความเขาใจผิดที่เกิดข้ึนกับเด็กวัยรุนทําใหเกิดอันตรายอยางมหันตและเปนที่มาของความเลวรายทีเ่กดิ

ในสังคม เปนแบบอยางของวัยรุนที่เลว และมีผลเสียจนถึงวัยผูใหญ หนาที่ของพอแม คือ การพูดคุย 

การอธิบายโดยไมตองออกความเห็นใด ๆ เด็กจะเขาใจความรูสึกของตนเอง และเปนการเสริม

ความสัมพันธระหวางพอแมลูกใหแนบแนนย่ิงข้ึน  

๘) ปญหาทางอารมณที่เกี่ยวของกับการเรียน เด็กวัยรุนอาจมีปญหาทางอารมณ

อยางมากเกิดข้ึนในชวงปสุดทายของการเรียนการสอบในแตละระดับ เปนหวงเวลาแหงความกลัว      

หวาดวิตก และกระวนกระวายใจที่สุด เพราะนับเปนปแหงอิสรภาพที่เด็กเรียกรอง พอแมจึงควร

เตรียมเด็กของตนใหพรอมทั้งทางจิตใจและอารมณ ควรใชการสนทนาผอนคลายความหวาดวิตก 

ความกังวลที่อยูในใจของเด็กลง แบงเบาความกลัวและเติมความกลาและใหกําลังใจกับเขา รวมทั้ง

ความรูสึกที่เตรียมพรอมที่จะกาวสูโลกกวางคําบอกเลาที่เต็มไปดวยความรูสึกที่เขาใจ ความเห็นอก

เห็นใจจะกอใหเกิดความมั่นใจในตัวเองใหเกิดข้ึน  

๓. ปญหาท่ีเกิดจากพัฒนาการทางสังคม  

วัยรุนหรือเด็กที่มีปญหาทางสังคมน้ัน จําเปนตองอบรมใหเด็กเรียนรูระเบียบของ

สังคม   ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็กพัฒนาพฤติกรรมไปตามความตองการของสังคม การฝกใหเด็ก

พัฒนาระเบียบวินัย ถือเปนพื้นฐานสําคัญในการอบรมใหเด็กเรียนรูระเบียบสังคมในช้ันตนของชีวิต        

การปลูกฝงระเบียบวินัยจะทําใหบุคคลยอมทําตามระเบียบกฎเกณฑของสังคมที่ต้ังไว แมจะมีความ

ยากลําบากและจะตองฝนใจเพียงใดก็ตามเด็กก็ตองทํา เด็กที่มีปญหาทางสังคมเปนเด็กที่ไมใหความ

รวมมือกับกลุม มักทําผิดระเบียบกฎเกณฑ มีความคิดเห็นขัดแยง ตอตาน และไมยอมรับความคิดเห็น

ของผูอื่น ขาดความรับผิดชอบ ถือตัวเองเปนใหญ เด็กที่พอแมอบรมอยางเขมงวดมากเกินไปและหาก

เด็กไมมีพฤติกรรมตามที่คาดหวังจะถูกทําโทษอยางรุนแรง เด็กจะมีพฤติกรรมกาวราวปรับตัวใหเขา

กับสิ่งแวดลอมใหม ๆ ไดยาก และมีผลกระทบตอความคิดริเริ่มสรางสรรค การปลูกฝงระเบียบวินัย

ใหกับเด็กจึงตองทําแบบคอยเปนคอยไปใหมีความยืดหยุนและพอแมตองมีแนวคิดไปในทิศทาง

เดียวกัน การอบรมสั่งสอนตองสม่ําเสมอ จะทําใหเด็กเรียนรูกฎตาง ๆ ที่วางไวไดรวดเร็ว  

๔. ปญหาท่ีเกิดจากพัฒนาการทางสติปญญา  

๑) ปญหาดานความแตกตางทางสติปญญา ความแตกตางทางสติปญญา ความ

ถนัด ความสามารถของนักเรียนในหองเรียนเดียวกันมีความแตกตางกัน มีระดับความเขาใจใน

บทเรียนไมเทากัน จึงทําใหเกิดปญหาดานการเรียนการสอนไดเด็กที่มีปญหาจากความแตกตางทาง

สติปญญา 

๒) ปญหาดานการเรียนวิชาตาง ๆ การวางแผนการเรียนควรเปนไปตามสาขาวิชา

ที่ตนสนใจแตเด็กยังมีความสับสนและไมแนใจในความสามารถ ความถนัดขอตนเอง กังวลใจวาตนเอง
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จะตัดสินใจผิด ไมแนใจวาตนเองสามารถเรียนในวิชาน้ันได เด็กวัยรุนบางคนไมไดเลือกเรียนวิชาที่ตน

ถนัด แตเลือกตามเพื่อน ซึ่งทําใหเด็กมีปญหาทางดานการเรียนตามมา 

๓) ปญหาการสรางนิสัยทางการเรียนที่ดี เด็กวัยรุนมีปญหาการจัดแบงเวลาของ

การเรียน การทํากิจกรรม การพักผอน เน่ืองจากการมีกิจกรรมหลายอยางที่นาสนใจทําใหเด็กไม

สามารถจัดการกับเวลาที่มีอยูไดอยางเหมาะสม จึงเปนเหตุใหการเรียนตกตํ่าได 

๔) ปญหาการรวมกิจกรรมกับกลุมเพื่อน เด็กบางคนมีปญหาดานการปรับตัว         

เขากับเพื่อน เมื่อตองทํากิจกรรมรวมกันเด็กจะมีความวิตกกังวล หวาดกลัว เกิดความรูสึกผิด ใจนอย      

คิดมาก หวาดระแวงวาผูอื่นจะดูถูกเหยียดหยาม หากตนไมมีความคิดริเริ่ม หรือไมมีความคิดเห็น

ใหกับกลุม 

๕) ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การปฏิบัติตนตอเด็กนักเรียนทุกคนอยาง     

เสมอภาพ คือ สิ่งทีเด็กวัยรุนตองการ เด็กจะมีปฏิกิริยาตอตานหากไมไดรับความเปนธรรม ครูตอง

แมนยําในเน้ือหาที่สอน เด็กวัยรุนชอบซักไซเรื่องราวที่เขาสนใจ บางครั้งครูผูสอนอาจคิดวาเด็กลอง

ภูมิ ทําใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางผูเรียนและผูสอน หลักสูตรควรปรับปรุงใหทันสมัยและ

เหมาะสมกับความสนใจของเด็กในแตละชวงวัย การเรียนการสอนควรมุงเนนดานการจัดกิจกรรมที่

สอดคลองกับเน้ือหามากกวาการใหอานและทองจําเพียงอยางเดียว เพราะจะทําใหเด็กเบื่อหนายไม

อยากเขาเรียน เกิดปญหาการหนีเรียนตามมา 

๖) ปญหาเด็กวัยรุนในชนบท มีเด็กจํานวนไมนอยที่จบช้ันประถมศึกษาตามเกณฑ

บังคับของรัฐบาลแลว ไมรูจะทําอยางไรกับชีวิตตอไป เพราะสวนใหญพอแมพี่นองและบรรพบุรุษ 

ทํางานรับจาง เกษตรกรรม กสิกรรม ซึ่งไมมีความกาวหนาแตอยางไร เด็กอายุยางเขาวัยรุนที่เรียนจบ

ช้ันประถมศึกษาแมจะเรียนดีเพียงใดก็ยากที่จะสงเสียใหเรียนตอไดเพราะฐานะทางบานไมอํานวย 

หลายคนไมอยากประกอบอาชีพทําไรทํานาเหมือนพอแม เพราะไมอยากทํางานที่ใชแรงงาน เด็กเหลน

น้ีจึงมุงหนาเดินทางเขามาหางานทําในเมืองหลวง หรือในเมืองใหญ มาทํางานเปนเด็กรับใช พนักงาน

ตามรานอาหาร เปนกรรมกรทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือการขายบริการทางเพศ การ

แกปญหาดวยการต้ังโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา การศึกษาดวยตนเอง การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาทางโทรคมนาคม จึงเปนหนทางหน่ึงที่จะหยุดย้ังการหลั่งไหลเขามาทํางานในเมอืงหลวง

ไดเปนอยางมาก อีกทั้งเด็กที่ไดรับการศึกษาสูงจะมีโอกาสหางานทํางายกวา และมีความคิดที่

กวางไกลกวาเด็กที่มีการศึกษานอย 

กลาวโดยสรุป ปญหาทางพัฒนาการเปนปญหาที่เกิดจากการพัฒนาการทางกาย ทางอารมณ 

ทางสติปญญา และทางสังคม ซึ่งปญหาเหลาน้ีตองเกิดข้ึนกับเด็กทุกคน เมื่อมีการเจริญเติบโตข้ึนเรื่อย 

ๆกอนที่จะเขาสูความเปนผูใหญ  
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๒.๔.๒ ปญหาเชิงจริยธรรม 

ปญหาของวัยรุน มิไดเปนปญหาของสังคมอยางเดียว แตถือวาเปนปญหาเชิงจริยธรรมดวย 

ซึ่งแยกไดดังน้ีคือ 

๑. ปญหาการฆาตัวตาย 

วัยรุนเปนวัยแหงความสุข สดช่ืนราเริง เบิกบาน แตความเปนจริงแลว วัยรุนมักชอบ

เปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น มองตัวเองในแงลบ วิตกกังวลในอนาคตของตัวเอง ความผิดหวังในเรื่อง

การเรียน การสอบ และทําใจไมไดเมื่อมีปญหานอยใจพอแม มีปมดอย ทําใหถึงข้ันทอใจและคิดสั้นได 

เน่ืองจากเด็กวัยรุนอารมณรุนแรงวูวาม ปราศจากความย้ังคิด (ศรีเรือน แกวกังวาน, อางแลว, ๓๗๓.) 

สาเหตุท่ีทําใหวัยรุนฆาตัวตาย 

๑)  วัยรุนเปนชวงที่มีความเครียด ความกังวลสูงเพราะการเปลี่ยนวัย สาเหตุสําคัญของ

ความเครียดเกิดจากการแขงขันดานการเรียนและกิจกรรมนอกหองเรียน (เชนกีฬา ดนตรี)        

ความเทียมหนาเทียมตากับเพื่อนฝูง ทั้งฝายเด็กวัยรุนเองและฝายพอแม ในดานเศรษฐกิจ สังคม   

การเรียน รวมทั้งการแขงขันกันเองระหวางพี่นอง 

๒)  เด็กรูสึกสับสนในคานิยมและความคาดหวังของเพื่อน พอแม โรงเรียนและสังคม 

๓)  ความเปนไปในครอบครัว เชน พอแมทะเลาะกัน หยาราง แยกกันอยู พอแมไมมีเวลา

สนใจ การเสียชีวิตของพอแม สถานภาพทางเศรษฐกิจของพอแม ความสัมพันธกับพอแมที่ทําใหเด็ก  

มีความรูสึกวาถูก “ทอดทิ้ง” “โดดเด่ียว” นอกจากน้ันแลว “ความคาดหวัง” จากพอแมในตัวเด็ก

วัยรุนในดานการประสบผลสําเร็จตาง ๆ ก็เปนตัวแปรที่สําคัญตัวหน่ึง โดยเฉพาะในรายที่พอแมไม

สามารถยอมรับ “ความลมเหลว” ของลูกไดย่ิงทําใหเด็กรูสึกกดดันอยางรุนแรงและคิดฆาตัวตายใน

ที่สุด 

๒. ปญหาการทําแทงของวัยรุน  

คุณแมยังวัยรุนมีจํานวนเพิ่มข้ึนทุกป จึงเปนสาเหตุของการทําแทงตามมา และเน่ืองจาก

ระเบียบของสถานศึกษาที่ตองถูกไลออก ความอับอายเพื่อนเปนสวนบีบบังคับใหตองทําแทง ซึ่งเปน

อันตรายตอชีวิตและจิตใจมาก เด็กวัยรุนที่ต้ังครรภน้ันสวนมากเปนพวกออนตอโลก ขาดความรูเรื่อง

เพศ ไมรูเรื่องการคุมกําเนิดและรูเทาไมถึงการณ ปญหาการทําแทงเปนปญหาใหญที่สุด ทุกประเทศ

พยายามสรางขอกฎหมายใหมีการทําแทงไดหรือไมไดโดยพิจารณาตามเหตุผลหลาย ๆ ดาน มีการ 

อภิปรายแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง สรุปไดดังน้ี 

กลุมที่เห็นวาไมควรอนุญาตใหมีการทําแทงเสรีมีเหตุผลดังน้ี 

๑) การทําแทงเปนบาป เปนการตัดโอกาสใหชีวิตใหมลืมตาดูโลก 

๒) ทําใหเกิดปญหาการมั่วสุมทางเพศมากข้ึน ซึ่งขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 



๓๗ 

 

๓) การทําแทงอาจจะทําไดในกรณีที่มีการต้ังครรภเน่ืองมาจากการถูกขมขืน การต้ังครรภที่

เปนอันตรายตอชีวิตแม และการปวยเปนโรคบางโรคในขณะต้ังครรภ  

กลุมที่เห็นวาควรอนุญาตใหมีการทําแทงเสรีมีเหตุผลดังน้ี 

๑) การทําแทงควรเปนสิทธิสวนบุคคลของผูหญิง ที่ควรตัดสินใจเองได ชีวิตของเด็กจะมีแต

ความทุกข เน่ืองจากแมคือผูรับภาระทั้งหมดต้ังแตต้ังครรภ การคลอด และการเลี้ยงดูเด็กตลอดไปใน

รายที่พอไมรับผิดชอบ 

๒) การทําแทงเปนการตัดปญหา เด็กที่เกิดมาจากความไมเต็มใจของพอแม ชีวิตของเด็กจะมี

แตความทุกข เด็กจะขาดความรักความอบอุน ไมไดรับความสนใจใยดีจากพอแม ถูกปลอยปละละเลย

ใหชีวิตอยูตามบุญตามกรรม กอใหเกิดปญหาเด็กเรรอน จรจัด โสเภณี เด็กขายบริการทางเพศ ลักเล็ก

ขโมยนอย และสามารถประกอบอาชญากรรมไดงาย 

๓) การทําแทงควรทําไดในกรณีที่เด็กในครรภมีอายุไมเกิน ๓ เดือน โดยใหคํานึงถึงอันตรายที่

จะเกิดข้ึนกับเด็กและแมเปนสําคัญ 

๔) ปญหาของผูหญิงที่มาทําแทงสวนใหญเปนเด็กวัยรุน มีทั้งเด็กหญิงในระดับมัธยมศึกษา

และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความผิดพลาดจากการคุมกําเนิด ถูกขมขืนและมีปญหาในการศึกษาเลา

เรียน (พรพิมล เจียมนาครินทร, ๒๕๓๙, หนา ๒๗-๒๗๗.) 

 กลาวโดยสรุป ปญหาของวัยรุนเปนปญหาที่สําคัญควรเรงแกไขโดยดวน หากปลอยใหสะสม

มากข้ึนเรื่อย ๆ จะสงผลกระทบตอสังคมอันกอใหเกิดปญหาสังคมและเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ 

เพื่อใหเกิดความเจริญทั้งทางดานกาย จิตใจ เพราะเมื่อสังคมปราศจากปญหาแลว ความสงบรมเย็น 

และนาอยูอาศัยในสังคมน้ัน ๆ ก็จะเกิดแรงบันดาลใจใหคิดสรางสรรคสังคมน้ันใหเจริญและมีคุณคา

คูควรที่จะดํารงรักษาไว เปนสิ่งดีงามของประเทศชาติสืบไป 

 



 
 

บทท่ี ๓ 

ภาวนา ๔ ท่ีใชพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุน 
 

 พระพุทธศาสนาถือวา หลักคําสอนเกี่ยวกับภาวนา ๔ เปนพื้นฐานสําคัญย่ิงสําหรับการพัฒนา

ชีวิตใหมีความเจริญกาวหนา เปรียญเสมือนมาตรการวัดคาความดีงาม ความเจริญ ความกาวหนา 

และความสมบูรณของชีวิตมนุษย ภาวนา ๔ จึงเปนหลักของการประเมินผลการพัฒนาแบบองครวมที่

ครบสมบูรณทั้ง ๔ ดาน อันไดแก กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา ตามหลักคํา

สอนของพระพุทธศาสนาที่ถูกตองเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีคุณคาและเกิด

ประโยชนตอการดําเนินชีวิต ในบทน้ีเปนการศึกษาหลักคําสอนเกี่ยวกับภาวนา ๔ เพื่อใชในการพัฒนา

พฤติกรรมของวัยรุน โดยมีประเด็นตาง ๆ ดังน้ี คือ 

 ๓.๑ ความหมายของภาวนา 

 ๓.๒ ภาวนา ๔ หรือการพัฒนาชีวิต ๔ อยาง 

 ๓.๓ หลักธรรมที่สําคัญตอภาวนา 

 ๓.๔ หลักธรรมที่เปนอุปการะตอภาวนา 

 

๓.๑ ความหมายของภาวนา 
 ภาวนา ในภาษาบาลีมีรูปกิริยาศัพทเปน ภาเวติ ตรงกับคําวา วฑฺเฒติ คือ การวัฒนา      

หรือพัฒนา มีวิเคราะหวา ภาเวตพฺพา ปุนปฺปนํ วฑฺเฒตพฺพาติ ภาวนา ธรรมชาติใดอันบุคคลพึงอบรม

ใหเจริญ ธรรมชาติน้ันช่ือวา ภาวนา การทําใหเปนข้ึน การเจริญ การบําเพ็ญ การฝกอบรม การพัฒนา

เปนการทําสิ่งที่ยังไมมีใหมีข้ึน รวมถึงการปฏิบัติธรรมที่เปนการพัฒนาคุณธรรมภายในตนเองซึ่งมีคํา

แปลอยู ๒ ประการ คือ 

 ๑.  ภาวนา แปลวา ธรรมที่เปนเครื่องอบรมกระแสจิต ทําใหกุศลที่ยังไมเกิดไดเกิดข้ึน และทํา

ใหกุศลที่เกิดข้ึนแลวเจริญเพิ่มพูนย่ิงข้ึน  เปนการปรารภความเพียรอันเปนที่ต้ังของความสุขพิเศษ คือ 

ความสุขในฌาน และความสุขในมรรคผล มีอยู ๒ แบบ 

 ๑.๑  สมถะภาวนา คือ การฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบเปนสมาธิ เมื่อจิตต้ังมั่นแนวแน

อยูกับอารมณสมถะอารมณใดอารมณหน่ึงจนเปนเอกัคคตารมณ เกิดเปนฌาน เมื่อทําใหสมบูรณ

ครบถวนในฌาน เกิดเปนสมาบัติ ๘ ผลของการเจริญสมาบัติใหสมบูรณ คือเกิดอภิญญา ๕ 

 ๑.๒  วิปสสนาภาวนา คือ การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูแจงในขันธ ๕ หรือรูป-นาม 

ตามความเปนจริง วาไมเที่ยง มีสภาวะทนไดยาก ที่ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน บังคับบัญชาไมได เปนการ



๓๙ 

 

 
 

ปฏิบัติเพื่อใหเกิดญาน รูแจงอริยสัจ ๔ ที่เรียกวา “ญาน” (พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย (ประเสริฐ 

มนฺตเสวี), วิปสสนาภาวนาที่ไมถูกเขียนไวในพระไตรปฎก, ๒๕๕๗, หนา ๑๑๒, ๑๑๕-๑๑๖) 

 ๒. ภาวนา แปลวา ธรรมที่ควรเจริญ คือ ใหเกิดข้ึนบอย ๆ ในสันดานของตน  ธรรมที่บัณฑิต

ทั้งหลาย พึงทําใหเกิดข้ึนเปนครั้งแรกและครั้งหลัง ๆ ใหติดตอกันเปนนิจ จนถึงเจริญข้ึน เน้ือความ

ของภาวนาเปนธรรมที่อํานวยประโยชนใหแกผูกระทําใหไดรับความสุขกาย สุขใจ ทั้งในภพน้ี และภพ

หนา ตลอดจนกระทั่งพนจากวัฏฏสงสาร (พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ,ปรมัตถโชติกะ, ๒๕๕๔, 

หนา ๑๕)  

 ภาวนา มีความหมายถึงที่ครอบคลุมทั้งสมถะและวิปสสนา ผูทําการวิจัยไดสรุปวา ภาวนามี

ความหมาย ๓ ประการ คือ 

๑. ภาวนา หมายถึง ทําใหเกิดข้ึน คือ ทําใหสมถะและวิปสสนาเกิดข้ึน เพราะธรรมทั้ง ๒ น้ี

เกิดมีข้ึนเองไมได จะมีข้ึนไดก็ตองอาศัยความเพียร ตามพระบาลีเรียกวา อนุปฺปนฺนานํ กุสลานํ  

ธมฺมานํ  อุปฺปาทาย วายาโม คือ ความเพียรเพื่อกุศลที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน  ตองอาศัยฉันทะ คือ ความ

พอใจในธรรมอันน้ัน ถามิฉะน้ันธรรมทั้ง ๒ น้ีจะเกิดข้ึนไมไดเลย  

๒. ภาวนา หมายถึง การทําใหเปนใหมีข้ึน, การทําใหเกิดข้ึน, การเจริญ, การบําเพ็ญ,   การ

พัฒนา  การฝกอบรมหรือการเจริญพัฒนา มี ๒ อยาง คือ 

 ๑)  สมถภาวนา เปนการฝกอบรมจิตใจใหอยูกับความดีงาม เกิดความสงบ 

 ๒)  วิปสสนาภาวนา เปนการฝกอบรมเจริญปญญาใหเกิดความรูแจงชัดตามความเปนจรงิ 

 การฝกอบรม อีกนัยหน่ึง จัดเปน ๒ เหมือนกันคือ 

 ๑)  จิตตภาวนา เปนการฝกอบรมจิตใจใหเจริญงอกงามดวยคุณธรรม มีความเขมแข็ง

มั่นคง เบิกบาน สงบสุขผองใส พรอมดวยความเพียร สติและสมาธิ 

 ๒)  ปญญาภาวนา เปนการฝกอบรมเจริญปญญา ใหรูเทาทันเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความ

เปนจริง จนมีจิตใจเปนอิสระ ไมถูกครอบงําดวยกิเลสและความทุกข  

๓. ภาวนา ในภาษาไทย หมายถึง การทองบนหรือการวาซ้ํา ๆ ใหขลัง ก็มี ภาวนาปธาน 

เพียรเจริญ,เพียรทํากุศล ธรรมที่ยังไมมียังไมเกิด ใหเกิดใหมีข้ึน ภาวนามัย บุญที่สําเร็จดวยการเจริญ

ภาวนา, ความดีที่ทําดวยการฝกอบรม จิตใจใหสุขสงบมีคุณธรรม เชน เมตตา กรุณา และฝกอบรม

เจริญปญญาใหรูเทาทันสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๐, 

หนา ๒๘๖-๒๘๗)  

๑. สมถะภาวนา 

 สมถะภาวนา “กิเลเส สเมตีติ = สมโถ” ธรรมใดทําใหกิเลสมีกามฉันทนิวรณ เปนตน      

สงบลงฉะน้ัน ธรรมน้ันช่ือวา สมถะ ไดแกสมาธิ คือ เอกัคคตาที่ในมหากุศลจิต ๘ และ รูปาวจร

ปฐมฌาน 



๔๐ 

 

 
 

 หรืออีกนัยหน่ึง “จิตฺตํ สเมตีติ = สมโถ” ธรรมใดทําใหจิตที่ไมสงบเน่ืองมาจากการไดรับ

อารมณหลาย ๆ อยาง สงบลงต้ังมั่นอยูในอารมณอันเดียว ธรรมน้ันช่ือวา สมถะ ไดแก สมาธิ คือ 

เอกัคคตาที่ในมหากริยาจิต ๘ และรูปาวจรปฐมฌานกริยาจิต ๑ 

 หรืออีกนัยหน่ึง “วิตกฺกาทิ โอฬาริกธมฺเม สเมตีติ = สมโถ” ธรรมใดทําใหองคฌานชนิดหยาบ

มีวิตก สงบลง คือ ไมใหเกิด ธรรมน้ันช่ือวา สมถะ ไดแก สมาธิ คือ เอกัคคตาที่ในทุติยฌานกุศลกริยา 

จนถึงปญจมฌานกุศลกริยา (พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ,ปรมัตถโชติกะ, ๒๕๕๔, หนา ๑๖) 

 สมถะภาวนา แปลวา ความสงบ หมายถึงวิธีทําใจใหสงบ ขอปฏิบัติตาง ๆ ในการฝกอบรมจิต

ใหเกิดความสงบ จนต้ังมั่นเปนสมาธิ ถึงข้ันไดฌานระดับตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายคือสมาธิ หลักการ

ของสมถะคือ การกําหนดใจไวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง (เรียกวาอารมณ) ใหแนวแนจนจิตนอมด่ิงอยูในสิ่งน้ัน

สิ่งเดียว (เรียกวา จิตมีอารมณเปนหน่ึง หรือจิตมีอารมณเดียว) ความแนวแนหรือความต้ังมั่นของจิต

เรียกวา สมาธิ เมื่อสมาธิแนบสนิทเต็มที่แลวก็จะเกิดภาวะจิตที่เรียกวา ฌาน ซึ่งแบงเปนระดับตาง ๆ 

ระดับที่กําหนดเอารูปธรรมเปนอารมณ เรียกวา รูปฌาน หรือฌาน มี ๔ ข้ัน ระดับที่กําหนดอรูปธรรม

เปนอารมณ เรียกวา อรูปฌาน มี ๔ ข้ัน ทั้งรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ เรียกรวมกันวา สมาบัติ ๘ 

ภาวะจิตในฌานน้ันเปนภาวะที่สุขสงบผองใส ไมมีความเศราหมองขุนมัว ไมมีสิ่งรบกวนให

สะดุดหรือติดของอยางใด ๆ เรียกวา ปราศจากนิวรณ เปนความหลุดพนจากกิเลสตลอดเวลาที่ยังอยู

ในฌานน้ัน ๆ (แตเมื่อออกจากฌานแลว กิเลสกลับมีไดอยางเดิม ทานจึงเรียกวา เปนวิกขัมภนนิโรธ

หรือวิกขัมภนวิมุตติ คือ ดับกิเลส หรือหลุดพนดวยเอาสมาธิขมไว ) นอกจากฌานที่เกิดจากสมถะแลว

ยังทําใหเกิดความสามารถพิเศษที่เรียกวา อภิญญา ๕ อยาง ไดแก แสดงฤทธ์ิได อานใจคนอื่นได 

ระลึกชาติได และตาทิพยหทูิพย (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๖, หนา ๓๐๕) 

 หลักการปฏิบัติสมถะภาวนา ผูปฏิบัติจะตองทราบอารมณของสมถะกรรมฐานและเลือก

กรรมฐาน เลือกอารมณกรรมฐานที่เหมาะสมแกจิตของตน เน่ืองจากอารมณกรรมฐานมีประโยชนแก

ผูปฏิบัติ หากเลือกอารมณกรรมฐานที่ถูกกับจิตของตนจะทําใหการปฏิบัติกาวหนาไดผลอยางรวดเร็ว 

เพราะอารมณกรรมฐานเปนสิ่งที่ทําใหจิตเขาไปยึดเหน่ียวเพื่อใหเกิดความสงบที่เรียกวาอารมณของ

สมถะ ผูบําเพ็ญสมถะกรรมฐานจึงจําเปนตองศึกษาใหเขาใจในอารมณของกรรมฐานเสียกอน ใน

คัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดแสดงอารมณของสมถะกรรมฐานไว ๔๐ อยาง โดยแบงเปน ๗ หมวด 

ดังน้ี (หมายเหตุ สมถะภาวนา ตามหลักภาษาไมมี ะ แตในที่น้ียังคงตนฉบับของพระสัทธัมมโชติกะไว)  

 ๑. กสิณ ๑๐ คือ วัตถุสําหรับกําหนดเพงเพื่อจูงใจใหจิตเปนสมาธิมี ๑๐ อยาง คือ   

๑.๑ ภูตกสิณ ๔ คือ มหาภูตรูป ใชธาตุทั้ง ๔ เปนอารมณ คือ ปฐวีกสิณ ไดแก กสิณที่ใช

ดินเปนอารมณ, อาโปกสิณ ไดแก กสิณที่ใชนํ้าเปนอารมณ, เตโชกสิณ ไดแก กสิณที่ใชไฟเปนอารมณ 

และวาโยกสิณ ไดแก กสิณที่ใชลมเปนอารมณ 



๔๑ 

 

 
 

๑.๒ วรรณกสิณ ๔ คือ ใชสีเปนวัตถุสําหรับเพง มี ๔ สี คือ นีลกสิณ ไดแก เพงหรือ

กําหนดรูสีเขียว, ปตลกกสิณ ไดแก เพงหรือกําหนดรูสีเหลือง, โลหิตกสิณ ไดแก เพงหรือกําหนดรูสี

แดง, โอทาตกสิณ ไดแก เพงหรือกําหนดรูสีขาว 

๑.๓ กสิณอื่น ๆ คือ อาโลกกสิณ ไดแก เพงหรือกําหนดรูแสงสวาง, อากาสกสิณ ไดแก 

เพงหรือกําหนดรูชองวางหรือที่วาง (องฺ.ทสก. ๒๔/๒๕/๕๑) 

๒. อสุภะ ๑๐ คือ การเพงสภาพอันไมสวยงาม ๑๐ ลักษณะ คือ 

๒.๑ อุทธุมาตกะ    การเพงสภาพซากศพที่เนาพองข้ึนอืด 

๒.๒ วินีลกะ       การเพงสภาพซากศพที่เขียวคล้ําดวยสีตาง ๆ 

๒.๓ วิปุพพกระ     การเพงสภาพซากศพที่มีนํ้าเหลืองไหลเย้ิมอยูตามที่ที่แตกปริออก 

๒.๔ วิจฉีททกะ     การเพงสภาพซากศพที่ขาดจากกันเปนสองทอน 

๒.๕ วิกขายิตกะ    การเพงซากศพที่ถูกสัตวทึ้งกัดกินแลว 

๒.๖ วิกจิตตกะ      การเพงซากศพที่กระจุยกระจายหลุดขาดจากกันเปนสวน ๆ 

๒.๗ หตวิกขิตตกะ  การเพงซากศพที่ถูกสับฟนบั่นเปนทอน ๆกระจายไป 

๒.๘ โลหิตกะ       การเพงซากศพที่มีโลหิตไหลอาบเรี่ยวราดอยู 

๒.๙ ปุฬุวกะ         การเพงซากศพที่หนอนคลาดคล่ําเต็มไปหมด 

๒.๑๐ อัฏฐิกะ       การเพงซากศพที่ยังเหลืออยูแตรางกระดูกหรือทอน 

๓. อนุสสติ ๑๐ คือ การระลึกถึงอารมณบางอยางอยูเสมอ เปนการเพงใจตอสิ่งที่ไมใชรูป 

ไดแก 

๓.๑  พุทธานุสติ การระลึกถึงพระพุทธเจา คือ นอมจิตระลึกถึงพิจารณาคุณของ

พระพุทธเจา 

๓.๒  ธัมมานุสติ การระลึกถึงพระธรรม คือ นอมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระ

ธรรม 

๓.๓  สังฆานุสติ การระลึกถึงพระสงฆ คือ นอมจิตระลึกถึงพิจารณาคุณของพระสงฆ 

๓.๔  สีลานุสติ การระลึกถึงศีล คือ นอมจิตระลึกถึงพิจารณาศีลของตนที่ไดประพฤติ

ปฏิบัติบริสุทธ์ิไมดางพรอย 

๓.๕  จาคานุสติ การระลึกถึงการบริจาค คือ นอมระลึกถึงทานที่ตนไดบริจาคแลว       

และพิจารณาเห็นคุณธรรมที่มีในตน 

๓.๖  เทวตานุสติ การระลึกถึงเทวดา คือ นอมจิตระลึกถึงเทวดาทั้งหลายที่ตนเคยรู     

และพิจารณาเห็นธรรมอันทําบุคคลใหเปนเทวดาน้ัน ๆ ตามที่มีอยูในตน 

๓.๗  มรณานุสติ การระลึกถึงความตายอันจะตองมีมาถึงตนเปนธรรม พิจารณาที่จะให

เกิดความไมประมาท 



๔๒ 

 

 
 

๓.๘ กายคตาสติ การกําหนดพิจารณากายน้ีใหเห็นวาประกอบดวยสวนตาง ๆ อันไม

สะอาด ไมงาม ไมนารัก นารังเกียจ เปนทางใหรูเทาทันสภาวะของกายน้ี มิใหหลงใหลมัวเมา 

๓.๙ อานาปานสติ การต้ังสติกําหนดพิจารณาลมหายใจเขาออก การทําอานาปานสติจะ

ชวยใหจิตสงบ เพราะสามารถตัดความฟุงซานจากความวิตกกังวล และยังเปนบาทแหงการบรรลุธรรม

สูงสุดดวย 

๓.๑๐ อุปสมานุสติ การกําหนดถึงคุณทั้งหลายของนิพพาน คือ ระลึกถึงธรรมเปนที่สงบ

และพิจารณาคุณของพระนิพพาน อันเปนที่ระงับกิเลส (องฺ.เอก. ๒๐/๒๘๐/๓๙) 

 ๔. อัปปมัญญา ๔ ไดแก การระลึกถึงพรหมวิหาร ๔ แผไปโดยทั่วในมนุษยและสัตวทั้งหลาย 

โดยไมมีประมาณ ไมจํากัดขอบเขต 

 ๔.๑  เมตตา คือ การแผความรักใคร ความปรารถนาจะใหเปนสุข มีจิตอันแผไมตรี      

และประโยชนแกมนุษยและสัตวทั้งหลาย 

 ๔.๒  กรุณา คือ แผความสงสารคิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดทุกข

ยากเดือดรอนของปวงสัตว 

 ๔.๓  มุทิตา คือ แผความยินดีในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุขตอสัตวทั้งหลายที่ดํารงอยูอยางปกติสุข 

 ๔.๔  อุเบกขา คือ ความวางใจเปนกลาง ทําใหดํารงอยูในธรรมตามที่พิจารณาเห็นดวย

ปญญา มีจิตราบเรียบเที่ยงธรรม ไมเอนเอียงดวยรักและชัง (ที.ปา. ๑๖/๒๔๕/๑๑๑) 

 ๕. อาหาเร ปฏิกูลสัญญา ไดแก การกําหนดพิจารณาความเปนของไมสะอาดในอาหาร ( สํ.นิ.

๑๖/๒๔๕/๑๑๑) 

 ๖. จตุธาตุววัฏฐาน ไดแก การกําหนดพจิารณารางกาย โดยสักวาเปนธาตุ ๔  คือ ดิน นํ้า ไฟ 

ลม ที่ปรากฏในรางกายของตน (ที.ม. ๑๐/๒๗๘/๒๖๐) 

 ๗. อรูป ๔ หมายถึง ฌานที่อรูปธรรมเปนอารมณ ไดแก  

 ๗.๑  อากาสานัญจายตนะ คือ ฌาน อันกําหนดอากาศเปนชองวางหาที่สุดไมได          

เปนอารมณ 

 ๗.๒  วิญญานัญจายตนะ คือ ฌาน อันกําหนดวิญญาณหาที่สุดมิไดเปนอารมณ 

 ๗.๓  อากิญจัญญายตนะ คือ ฌาน อันกําหนดสภาวะที่ไมมีอะไร ๆ เปนอารมณ 

 ๗.๔  เนวสัญญานาสัญญายตนะ คือ ฌาน อันเขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็

ไมใช (ที.ปา. ๑๑/๒๓๕/๒๐๘)  

 กรรมฐาน ๔๐ อยางน้ี ใหผลอยางเดียวกันคือ ความมีสมาธิ ตางกันที่ความเหมาะสม      

ควรเลือกใหถูกกับจริตของแตละคน เชน 

 ๑) ราคจริต ควรใชกรรมฐานคูปรับคือ อสุภะ และกายคตาคติ 

 ๒) โทสจริต ควรใชเมตตา รวมถึงพรหมวิหารขออื่น ๆ และกสิณ 



๔๓ 

 

 
 

 ๓)  โมหจริต ควรใชอานาปานสติ และการสนทนาธรรมตามกาล 

 ๔)  สัทธาจริต ควรใชอานาปานสติ ๖ ขอตนไดทั้งหมด คือ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ 

สีลานุสติ จาคานุสติ เทวตานุสติ 

 ๕)  พุทธิจริต ควรใชมรณสติ อุปสมานุสติ จตุธาตุววัฏฐาน อาหาเร ปฏิกูลสัญญา และการ

กําหนดพิจารณาไตรลักษณ 

 ๖)  วิตกจริต ควรใชอานาปานสติและกสิณ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๒, หนา 

๘๕๓-๘๕๔) 

 ๒. วิปสสนาภาวนา 

 “วิ” แปลวา โดยประการตาง ๆ “ปสฺสนา” แปลวาการหย่ังรู หย่ังเห็น รวมความวา ปญญา

หย่ังรูหย่ังเห็นโดยประการตาง ๆ ในสภาวะลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมตามความเปนจริง    

วาไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมใชตัวตน ช่ือวา “วิปสสนา” 

 วิปสสนา คือ ปญญาเห็นแจงในอารมณตาง ๆ โดยความเปนรูป-นามที่พิเศษออกไปจาก

บัญญัติ โดยการละทิ้งสัททบัญญัติ อัตถบัญญัติเสียสิ้น และเห็นแจงในอารมณตาง ๆ มีรูปารมณ   

เปนตน โดยอาการไมงาม ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ที่พิเศษนอกออกไป  

 การเจริญวิปสสนา คือ การเพงพินิจพิจารณาสภาพธรรมตามความเปนจริง (องฺ.สตฺตก.อ.  

๓/๒๐/๑๖๕, องฺ.สตฺตก.ฏีกา ๓/๒๐/๑๙๒) 

 วิปสสนา แปลวา การเห็นแจง วิธีทําใหเกิดการเห็นแจง หมายความวา ขอปฏิบัติตาง  ๆ     

ในการฝกอบรมปญญาใหเกิดความเห็นแจงรูชัดสิ่งทั้งหลายตรงตอสภาวะ คือ ใหเขาใจตามความเปน

จริง หรือตามที่สิ่งเหลาน้ันเปน (ไมใชเห็นไปตามที่เราวาดภาพใหเปน ดวยความชอบความชัง     

ความอยากได หรือความขัดใจของเรา) รูแจงชัดเขาใจจริง จนถอนความหลงผิดรูผิดและยึดติดในสิ่ง

ทั้งหลายได ถึงข้ันเปลี่ยนทาทีตอโลกและชีวิตใหม ทั้งทาทีแหงการมอง การรับรู การวางจิตใจ และ

ความรูสึกทั้งหลาย ความรูความเขาใจถูกตองที่เกิดเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ในระหวางการปฏิบัติน้ัน เรียกวา 

ญาณ มีหลายระดับ ญาณสําคัญในข้ันสุดทายเรียกวา วิชชา เปนภาวะตรงขามที่กําจัดอวิชชา คือ

ความหลงผิดไมรูแจงไมรูจริงใหหมดไป ภาวะจิตที่มีญาณหรือวิชชาน้ัน เปนภาวะที่สุขสงบผองใสและ

เปนอิสระ เพราะลอยตัวพนจากอํานาจครอบงําของกิเลส เชน ความชอบความชัง ความติดใจและ

ความขัดใจ ไมถูกบังคับหรือชักจูงโดยกิเลสเหลาน้ัน ใหมองเห็นหรือรับรูสิ่งตาง ๆ อยางบิดเบือน    

จนพาความคิดและการกระทําที่ติดตามใหหันเหไป และไมตองเจ็บปวดหรือเรารอนเพราะถูกบีบค้ัน

หรือตอสูกับกิเลสเหลาน้ัน ญาณและวิชชาเปนจุดมุงของวิปสสนา เพราะนําไปสูวิมุตติ คือความหลุด

พนเปนอิสระที่แทจริงย่ังยืนถาวร  

 กลาวโดยสรุป ผลมุงหมายของสมถะคือ ฌาน ผลมุงหมายของวิปสสนาคือ ญาณ หรือสมถะ

นําไปสูฌาน วิปสสนานําไปสูญาณ ผูปฏิบัติสมถะอยางเดียวโดยมุงหวังผลของสมถะคือฌานสมาบัติ
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และอภิญญาทั้ง ๕ ไมตองเกี่ยวของกับวิปสสนาเลยก็ได อยูเพียงข้ันสมาธิ ไมกาวไปถึงข้ันปญญา    

แตผูปฏิบัติวิปสสนาตองอาศัยสมถะไมมากก็นอย คืออาจเจริญสมถะจนไดฌานสมาบัติกอนแลวจึง

กาวตอไปสูวิปสสนา คือเอาฌานเปนบาทของวิปสสนา เริ่มเจริญวิปสสนาไปกอนแลวจึงเจริญสมถะ

ตามหลังก็ได หรืออาจเจริญทั้งสมถะและวิปสสนาควบคูกันไปก็ได (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยฺโต),

พุทธธรรม, ๒๕๔๖, หนา ๓๐๖) 

๓.๑.๑. ความสําคัญของภาวนา 

 การอบรมจิตหรือการฝกจิต ใชคําวา “ภาวนา” อันหมายถึง การทําใหมีข้ึนเกิดข้ึน, เปนข้ึน, 

การเจริญ, การบําเพ็ญ ซึ่งหลักภาวนานิยมใชในการวัดหรือแสดงผล รูปศัพทที่พบมักแสดงคุณสมบัติ

ของบุคคลโดยเปลี่ยนเปนภาวิต คือ 

๑.  ภาวิตกาย กายที่พัฒนาแลว (กายภาวนา) คือ มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

ในทางที่เกื้อกูลและไดผลดี เริ่มแตการรูจักใชอินทรีย เชน ตาดู หูฟง เปนตน ใชอยางมีสติใหไดปญญา 

บริโภคปจจัย ๔ ตลอดจนเทคโนโลย่ี อยางฉลาดและไดผลอยางมีคุณคา 

๒. ภาวิตศีล ศีลที่พัฒนาแลว (ศีลภาวนา) คือ มีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแลวไม

เบียดเบียนกอความเดือดรอน ต้ังอยูในวินัยและมีอาชีวะที่สุจริต มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะที่

เกื้อกูล สรางสรรคและสงเสริมสันติสุข 

๓. ภาวิตจิต มีจิตที่พัฒนาแลว (จิตภาวนา) คือ มีจิตที่ฝกอบรมดีแลว สมบูรณดวยคุณภาพจิต 

คือประกอบดวยคุณธรรม มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟอ มีมุทิตา มีความเคารพ ออนโยน ซื่อสัตย กตัญู 

สมบูรณดวยสมรรถภาพทางจิต คือ มีจิตใจเขมแข็งมั่นคง มีความเพียรพยายาม กลาหาญ อดทน 

รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ และสมบูรณดวยสุขภาพจิต มีจิตใจที่ราเริง เบิกบาน สดช่ืน เอิบอิ่ม ผองใส 

และสงบเปนสุข 

๔. ภาวิตปญญา ปญญาที่พัฒนาแลว (ปญญาภาวนา) คือ รูจักคิดรูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย 

รูจักแกปญหา และรูจักจัดทําดําเนินการตาง ๆ ดวยปญญาที่บริสุทธ์ิ รูและเขาใจเหตุปจจัย มองเห็น

สิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงหรือตามที่เปน ปราศจากคติและแรงจูงใจแอบแฝงกิเลสครอบงําไมได 

เปนอยูดวยปญญารูเทาทันโลกและชีวิตเปนอิสระไรทุกข ผูมีภาวนาครบทั้ง ๔ อยาง เปนภาวิต ทั้ง ๔ 

ดานน้ีแลว โดยสมบูรณเรียกวา “ภาวิตะ” แปลวา ผูไดพัฒนาตนแลว ไดแก  พระอรหันต (พระพรหม

คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๖, หนา ๑๗๒)  นต็  

 ๓.๑.๒ ประเภทของภาวนา 

ภาวนามี ๓ ในการเจริญจิตภาวนาแตละข้ัน ดังหัวขอตอไปน้ี คือ 

๑)  บริกรรมภาวนา เกิดไดในกรรมฐานทุก ๆ อยาง เปนการเจริญสมาธิข้ันเริ่มตน คือการ

กําหนดถือเอานิมิตในสิ่งที่ใชเปนอารมณกรรมฐาน เชน เพงดวงกสิณ นึกถึงพุทธคุณเปนอารมณ 

กําหนดลมหายใจเขาออกที่กระทบปลายจมูก 
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๒) อุปจารภาวนา เกิดในกรรมฐาน ๑๐ อยาง คือ อนุสสติ ๘ ปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัฏฐาน 

๑ เปนการเจริญสมาธิข้ันอุปจาร อาศัยบริกรรมสมาธิ เอาจิตกําหนดอุคคหนิมิตตอไป จนกระทั่งแนวแน

แนบสนิทใจ เกิดเปนปฏิภาคนิมิตข้ึน นิวรณก็สงบระงับ จิตก็ต้ังมั่นเปนอุปจารสมาธิ เปนข้ันสูงสุดของ

กามาวจรสมาธิ 

๓) อัปปนาภาวนา การเจริญสมาธิข้ันอัปปนา ไดแก เสพปฏิภาคนิมิตที่เกิดข้ึนแลวน้ันอยาง

สม่ําเสมอดวยอุปจารสมาธิ พยายามรักษาไวไมใหเสื่อมหายไป พึงรักษาปฏิภาคนิมิตน้ันไว เหมือน

พระครรภที่ทรงไวซึ่งทารกผูจะเปนพระเจาจักรพรรดิ (พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, ๒๕๔๐, 

๒๑๙) โดยหลีกเวนสถานที่ บุคคล อาหาร เปนตน ที่ไมเปนสัปปายะ เสพแตสิ่งที่เปนสัปปายะ และ

ประคับประคองจิตใหพอดี จนในที่สุดเกิดเปนอัปปนาสมาธิ บรรลุปฐมญานอันเปนข้ันเริ่มแรกของรู

ปาวจรสมาธิ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๔๓, หนา ๘๕๗-๘๕๘) กรรมฐานหลายอยางสุขุม

ละเอียดเปนอารมณลึกซึ้ง ไมมีวัตถุสําหรับเพงหรือสัมผัสดวยกายไดจึงไมชัดพอ จิตไมสามารถแอบ

แนบติดสนิทอยูไดนาน จึงไมม่ีปฏิภาคนิมิตและใหผลสําเร็จไดเพียงแคอุปจารสมาธิ สวนกรรมฐานที่

เปนอารมณหยาบ เพงดูหรือสัมผัสดวยกายได ทั้งน้ีมีแปลกแตอัปปมัญญา (พรหมวิหาร) ซึ่งแมจะไมมี

ปฏิภาคนิมิต เพราะไมมีวัตถุเปนอารมณ แตก็มีสัตวเปนอารมณ จึงมีความชัดเจนเพียงพอ และใหเกิด

เปนอัปปนาสมาธิได (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๔๓, หนา ๘๕๘) อัปปนาสมาธิหรืออัปปนา

ฌาน เปนที่สุดของพรหมวิหารทั้ง ๔ คือ เมื่อบุคคลใดไดบรรลุถึงข้ันอัปปนาสมาธิข้ันสุดแลว ก็เปนอัน

หมดกิจของพรหมวิหารภาวนา การขมนิวรณ ๕ และกิเลสทั้งหลายที่ต้ังอยูในฐานะเดียวกันใหสงบ

ระงับไปน้ี เปนทามกลางของพรหมวิหารทั้ง ๔ (พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, ๒๕๔๐, ๕๗๓)  

 

๓.๒ ภาวนา ๔ หรือการพัฒนาชีวิต ๔ อยาง 
 ภาวนา ๔ เปนคุณสมบัติที่มีคุณคาแกบุคคลและมีความสําคัญในการพัฒนาบุคคลใหเปน

บุคคลสูงสุด จัดเปน ๔ อยางดังน้ีคือ  

๓.๒.๑ กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอเกี่ยวของ 

กับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรียทั้งหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ันในทางที่เปนคุณมิใหเกิดโทษ 

ใหกุศลธรรมเกิดความงอกงาม ขจัดใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ เปนการพัฒนาความสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพอยางถูกตองดีงามและเปนคุณประโยชน กายภาวนาสามารถปฏิบัติไดตาม

หลักของกุศลกรรมบถ อันหมายถึง ทางแหงการทําดี กรรมดีอันเปนทางนําไปสูสุคติ คือ กายกรรม 

ทางกาย  ๓ ประการ ดังน้ีคือ 

๑) เวนจากการฆาสัตว ทํารายสัตว หรือเบียดเบียนสัตว โดยมีความละอายตอบาปที่

กระทํา ประกอบดวยความเมตตากรุณา มีความอนุเคราะหตอสรรพสัตวทั้งหลายทั่วไปโดยไมหวังสิ่ง

ตอบแทนใดๆ 
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๒) ไมถือเอาทรัพยสินของผูอื่น โดยที่เจาของไมอนุญาตดวยตนเอง ใชสอยแตสิ่งของ

ที่เขาใหหรือแสวงหาสิ่งของไดโดยความชอบธรรม มีความประพฤติสะอาดหมดจดตลอดชีวิต 

๓) ไมละเมิดกามารมณในบุตร ภรรยา สามี ของผูอื่น ไมยุใหคนอื่นละเมิด และไม

ยินดีเมื่อคนอื่นละเมิดแลว  

ทางวจีกรรม การกลาวทางวาจา ๔ ประการ คือ 

 ๑) ไมพูดจาที่ไมมีความจริง 

 ๒) ไมพูดจาหยาบ ใหเปนที่สะเทือนใจของผูรับฟง 

 ๓) ไมพูดวาจาสอเสียด ยุยงใหผูอื่นแตกราวกัน หรือไมนินทาคนอื่น 

 ๔) ไมพูดวาจาที่ไมมีประโยชน คือวาจาใดที่พูดไปไรประโยชนจะไมพูดวาจาน้ัน 

อกุศลกรรม คือ ทางที่ไมควรดําเนินเพราะใหผลในทางที่เสื่อม หรือกรรมช่ัว มีดังน้ีคือ 

  ๑) เขนฆาชีวิต คนสัตวไมละเวน 

  ๒) ลักขโมย ยักยอก ฉอโกง โดยที่เจาของไมไดอนุญาต 

  ๓) ละเมิด ลวงเกิน ผิดประเวณี อันเปนความประพฤติที่สังคมไมยอมรับ 

  ๔) พูดเท็จ พูดไมตรงความจริง 

  ๕) พูดสอเสียด พูดใหแตกแยก พูดพาดพิง พูดใหราย 

  ๖) พูดคําหยาบ ดา สาปแชง ประจาน 

  ๗) พูดเพอเจอ พูดไรสาระ พูดไมมีเน้ือหา พูดเหลวไหล พูดไมมีประโยชน  

หากบุคคลไดปฏิบัติตามน้ีแลว ถือวาเปนการปฏิบัติดีข้ันเบื้องตนของการพัฒนา

สุขภาพทางกายที่ดี  

๓.๒.๑.๑ ความหมายและความสําคัญของกายภาวนา 

ความหมายและความสําคัญของกายภาวนา คือ การพัฒนาอินทรีย อันไดแก ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเปนสิ่งที่ใชสําหรับสัมพันธกับโลกภายนอก เปนการเช่ือมตอกับโลกภายนอก 

ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ เปนชองทางที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมทางวัตถุและทาง

ธรรมชาติทั้งหมด ในการฝกพัฒนาอินทรีย ๖ คือการฝกใหมีอินทรียสังวร เปนการสํารวมอินทรีย ๖ 

เพื่อเปนเครื่องมือใหเกิดความแข็งแกรงของศีลทางดานความประพฤติ เพื่อสนับสนุนจิตใหมพีลงัมัน่คง

พรอมทั้งเปนทางใหปญญาเจริญ 

๓.๒.๑.๒ วัตถุประสงคของกายภาวนา 

การพัฒนากายหรืออินทรีย ๖ เปนการฝกฝนอินทรียเหลาน้ันใหมีความชัดเจน มี

ความคลอง มีความไว มีความละเอียด มีความเฉียบแหลม คลายกับการฝกทักษะในการเลือกสิ่งที่มี

คุณคาและมีประโยชนมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีวิธีหลีกเวนจากสิ่งที่เปนโทษ เปนภัย หรือสิ่งที่ไมดี

ตาง ๆ ไมใหเขามาสูอินทรียภายใน โดยมีใจเปนตัวรับรูเพื่อเตรียมการปองกัน 
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๓.๒.๑.๓ การพัฒนาอินทรีย 

ในการพัฒนาอินทรียหรือการพัฒนาชีวิตน้ัน ถือเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางย่ิง อัน

หมายถึงความพรอมซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนา จะทําใหชีวิตดําเนินไปในวิถีที่ถูกตอง 

เรียกเปนคําศัพทวา “บุพนิมิตของวิถีชีวิตที่ดี” หมายถึง เครื่องหมายที่สองแสดงลวงหนาของวิถีชีวิตที่

ดีงามถูกตอง โดยมีองคประกอบ ๗ ประการดังน้ีคือ 

๑) การรูจักเลือกหาแหลงความรูและแบบอยางที่ดี ปญญาเปนแกนนําของการพฒันา

ชีวิต คนเราจะเดินหนาในการพัฒนา จะตองรูจักเลือกหาแหลงความรู แบบอยางที่ดีงาม เริ่มต้ังแต

รูจักเลือกคบคน รูจักนิยมแบบอยางที่ดี รูความเปนประโยชน รูจักคิด รูจักพิจารณาเลือกหาวาเรื่องน้ี

ควรปรึกษาใคร ควรจะคนหนังสืออะไร เรียกวา กัลยาณมิตตา ความมีกัลยาณมิตร 

๒) การมีชีวิตและอยูรวมสังคมเปนระเบียบดวยวินัย คือ รูจักจัดระเบียบชีวิตและการ

อยูรวมในสังคมใหเปนไปโดยเรียบรอยดวยดี ถาชีวิตไมเปนระเบียบ และการอยูรวมในสังคมไม

เรียบรอยก็จะเกิดความวุนวายสับสน ชีวิตที่จะทําอะไรไดจะตองมีชองมีโอกาส โอกาสน้ันเกิดจากการ

จัดระเบียบ ฉะน้ันจะตองมีการจัดระเบียบชีวิตและการจัดระเบียบการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมให

เรียบรอย คือการเตรียมพื้นที่ใหดี หรือจัดที่ทํางานใหเรียบรอยกอน การพัฒนาก็ดําเนินไปไดงาย 

เรียกวา สีลสัมปทา ความถึงพรอมดวยศีล 

๓)  การมีความพรอมดวยแรงจูงใจใฝรูสรางสรรค คือ มีแรงจูงใจที่ถูกตอง ไดแกความ

ใฝรูและใฝดีที่เรียกวาใฝธรรม จึงจะสามารถกาวไปในการพัฒนาชีวิต ตลอดจนการสรางสรรคผลิตสิ่ง  

ตาง ๆ และทําใหพนปญหาที่จะเกิดจากความใฝบริโภคเรียกวา ฉันทสัมปทา ความถึงพรอมดวยฉันทะ 

๔) การมุงมั่นพัฒนาตนใหเต็มศักยภาพ ตองมีความเช่ือมั่นในศักยภาพที่มีอยูในตน   

และมีจิตสํานึกในการที่จะพัฒนาตนอยูเสมอ โดยมุงมั่นพัฒนาศักยภาพใหเต็มพื้นที่ เรียกวา        

อัตตสัมปทา การทําตนใหถึงพรอม 

๕) การปรับทัศนคติและคานิยมใหสมแนวเหตุผล ดวยมีทาทีถูกตองตอประสบการณ  

ตาง ๆ และมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปจจัย คือ มีทัศนคติและคานิยมที่ถูกตอง ทาทีที่ถูกตองตอ

ประสบการณ ตาง ๆ คือ ไมใชทาทีของการยินดียินรายชอบชัง แตเปนทาทีของการเรียนรูและไมมอง

สิ่งตาง ๆ อยางเลื่อนลอยหลงเพลิดเพลินงมงาย แตมองตามเหตุปจจัย คนทั้งหลายที่ประสบปญหาก็

เพราะไมมีหลักในการมอง จึงมองสิ่งทั้งหลายไปตามความหลง แลวก็มองไปตามความเพลิดเพลิน   

จึงถูกสิ่งน้ันชักจูงเตลิดไป แตเมื่อมีทาทีแหงการเรียนรูและมองตามเหตุปจจัย ก็จะเกิดการคิด

วิเคราะหแยกแยะสิ่ง  ตาง ๆ ทําใหเกิดความรูจริง ทําใหปญญางอกงาม และทําใหมีคานิยมตามแนว

เหตุผล ซึ่งสอดคลองกับเจตคติที่มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปจจัย แลวก็จะมีคานิยมที่ดีงาม ซึ่งเปนสวน

สําคัญของการมีชีวิตที่ดี เรียกวา ทิฏฐิสัมปทา การทําความเห็นความเขาใจใหถึงพรอม 



๔๘ 

 

 
 

๖) การมีสติกระตือรือรนต่ืนตัวทุกเวลา คือ มีจิตสํานึกตลอดเวลาและความเปลี่ยน 

แปลง ในทางพระพุทธศาสนาสอนใหรูจักหลักอนิจจัง อันหมายถึงความเปลี่ยนแปลงอันสัมพันธกับ

กาลเวลา ซึ่งทําใหเกิดความไมประมาท จะตองมีความต่ืนตัวตอเหตุการณและสถานการณทุกอยาง 

โดยผูกพันอาศัยอยูกับกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงน้ัน จะตองรูและตระหนักวาการเปลี่ยนแปลง

ไมเปนไปอยางเลื่อนลอยแตเปนไปตามเหตุปจจัย สิ่งทั้งหลายจะเจริญหรือเสื่อมข้ึนอยูกับเหตุปจจัย 

จึงตองต่ืนตัวกับสิ่งที่เกิดข้ึนวาสิ่งน้ัน ๆ เปนเหตุปจจัยของความเสื่อมหรือเปนเหตุปจจัยของความ

เจริญ   หากเปนเหตุปจจัยของความเสื่อม ก็รีบปองกันแกไข หากเปนเหตุปจจัยของความเจริญ ก็รีบ

สรางสรรคข้ึน ความต่ืนตัวน้ีเปนตัวเรงใหเขาศึกษาเหตุปจจัยและกระทําการใหตรงเหตุปจจัย ซึ่งทาํให

มีการพัฒนาตลอดเวลา เรียกวา อัปปมาทสัมปทา ความถึงพรอมดวยความไมประมาท 

๗) การแกปญหาและพึ่งพาตนไดดวยความรูคิด คือ ตองรูจักคิดรูจักพิจารณา คิดเอง

เปน โดยคิดตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย หรือเรียกวา โยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดเองเปนและ

รูจักคิดตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย ซึ่งถือวาเปนหลักสําคัญที่ทําใหแกปญหาไดถูกตองและเปน

วิธีการที่ทําใหเกิดปญญาและเปนการพัฒนาปญญาใหงอกงามย่ิงข้ึนไป หลักการน้ีสามารถทําให

พึ่งตนเองได แกปญหาเองเปน อาศัยกัลยาณมิตรนอยลงและรูจักใชประโยชนจากกัลยาณมิตรไดดี                

เกิดความกาวหนาในการพัฒนาตน เรียกวา โยนิโสมนสิการ ความถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ 

 ๓.๒.๑.๔ กระบวนการของกายภาวนา 

กระบวนการสําหรับกายภาวนา ที่สามารถพัฒนาตนใหถึงความดับทุกขได มีข้ันตอน

ดังน้ีคือ 

ข้ันตอนที่ ๑ อินทรียภายใน + อินทรียภายนอก + วิญญาณ = ผัสสะ 

ข้ันตอนที่ ๒ เวทนา (การเสวยอารมณ) 

ข้ันตอนที่ ๓ ปญญา (โยนิโสมนสิการ) 

อธิบายไดวา เมื่อบุคคลเสพอารมณภายนอกผานประสาทสัมผัสภายใน ก็จะเกิดรับรู

ขอมูลทันที เชน ตาเห็นรูป จะปรากฏวิญญาณ หลังจากน้ันก็จะเกิดการสัมผัส ถูกตองกันแลวเกิด

เวทนา คือการเสพหรือเสวยอารมณที่ไดรับมาน้ัน ตอจากน้ันปญญา (โยนิโสมนสิการ) จะทําการตัด

ตัณหา คือความอยากในขณะน้ัน เพื่อปองกันไมใหสภาพของจิตใจหลงไปตามกระแสแหงตัณหาน้ัน ๆ 

ขณะที่เสพอารมณที่มากระทบอินทรียภายในดวยปญญา สามารถควบคุมอินทรียไมใหตกเปนทาสแหง

ตัณหาโดยการใชโยนิโสมนสิการเปนเครื่องดับทุกขได เปนการสกัดกั้นตัณหาดวยปญญา กระบวนการ

ของการพัฒนากายภาวนา จุดเริ่มตนคือการคบกัลยาณมิตร การไดรับฟงธรรม การมีความศรัทธา       

ผลเหลาน้ีสืบเน่ืองมาจากความสํารวมอินทรีย อันเปนหน่ึงขององคประกอบเหลาน้ันดวย 

 ๓.๒.๒ ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล การพัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ใหต้ังอยูใน

กฎระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนกัน หรือกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี



๔๙ 

 

 
 

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ประพฤติตนในสิ่งที่เปนประโยชน เปนหลักความประพฤติพื้นฐานสําหรับทุกคน    

เปนการรักษากายวาจาใหเปนปกติ งดเวนจากการทําความช่ัวทั้งปวง โดยศีลน้ันเปนขอปฏิบัติเบื้องตน 

เพื่อคอยควบคุมความประพฤติใหเรียบรอยดีงาม ไมทําความเดือดรอนใหแกตนเองและผูอื่น รวมทั้ง

สังคมสวนรวม เปนคุณธรรมที่ชวยผดุงใหสังคมอยูรมเย็นเปนสุขไรทุกขภัย ทําใหสังคมมนุษยมีความ

รักมีความปรารถนาดีตอกัน เคารพในสิทธิของกันและกัน  

  โดยทางพระพุทธศาสนา ศีลปรากฏในพระไตรปฎก และอรรถกถา ซึ่งมีความหมาย

ตามนัยตาง ๆ ดังน้ีคือ 

๓.๒.๒.๑ ความหมายของศีลภาวนา 

ความหมายของศีลที่ปรากฏในพระไตรปฎก กูฏทันตสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค 

พระพุทธเจาทรงตรัสเรื่องศีลในสิกขาบท โดยเปนขอฝกหัดควบคุมกาย วาจา และใจ ใหชาวพุทธ

ต้ังอยูในความดีงาม ไวดังน้ี 

๑. ศีลในพระสุตตันตปฎก 

การที่บุคคลผูมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบททั้งหลาย คือ (๑) งดเวนจากการฆาและ

การทําลายชีวิตของผูอื่น (๒) งดเวนจากการลักและขโมยทรัพยสินของผูอื่นมาเปนของตน (๓) งดเวน

จากการประพฤติในกาม คือ หามประพฤติผิดทางเพศ (๔) งดเวนจากการกลาวคําเท็จหรือคําโกหก 

ซึ่งทําใหผูอื่นหลงเขาใจผิด (๕) งดเวนจากการด่ืมเหลาหรือเครื่องด่ืมนํ้าเมา คือ สุราและเมรัย เปนการ

บูชายัญซึ่งใชทุนทรัพยและมีการตระเตรียมนอยกวา แตมีอานิสงสมากกวาการบูชายัญสมบัติ ๓ 

ประการ มีองคประกอบ ๑๖ กวานิตยทานที่ทําสืบกันมากกวาวิหารทาน และกวาสรณคมนน้ี (ที.สี. 

๙/๓๕๑/๑๔๗) 

ในปฐมอิธโลกิกสูตร อังคุตรนิกาย อัฎฐกนิบาต พระพุทธเจาทรงตรัสเรื่องศีล อันเปน

คุณลักษณะของผูมีศีลวา 

“ดูกอนวิสาขา มาตุคาม ในโลกน้ีเปนผูงดเวน จากการฆาหรือทําลายชีวิตของ

ผูอื่น จากการลักและขโมยทรัพยสินของผูอื่นมาเปนของตน จากการประพฤติผิด

พรหมจรรย คือ งดเวนจากการมีเพศสัมพันธ จากการพูดเท็จหรือพูดโกหก ซึ่งทําให

ผูอื่นเขาใจผิดคิดวาเปนถูก จากการด่ืมนํ้าเมา คือ สุราเมรัย อันเปนที่ต้ังแหงความ

ประมาท มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางน้ีแล” (องฺ.อฏฺก. ๒๓/๔๙/๓๒๖) 

 

ในขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ไดใหความหมายของศีลวา 

ศีล คือ เจตนา อันหมายถึง เจตนาของผูเวนจากปาณาติบาต หรือของผูบําเพ็ญวัตร

ปฏิบัติ (ขุ.ปฏิ.อ. ๗/๕๘๗) 



๕๐ 

 

 
 

ศีล คือ เจตสิก หมายถึง เจตนา ไดแก เจตนาในกรรมบถ ๗ ของผู เวนจาก

ปาณาติบาต เปนตน (ขุ.ปฏิ.อ. ๗/๕๘๗) 

ศีล คือ ความสํารวม อันมี ๕ อยาง คือ ๑) ปาติโมกขสังวร ความสํารวมในปาติโมกข        

๒) สติสํารวม ความสํารวมในขันติ ๓) ญาณสังวร ความสํารวมในญาณ ๔) ขันติสังวร ความสํารวมใน

ขันติ  ๕) วิริยสังวร ความสํารวมในความเพียร ขุ.ปฏิ.อ. ๗/๕๗๗-๕๘๗) 

ศีล คือ ความไมลวงละเมิด ไดแก ความไมกลาลวงละเมิดทางกายและทางวาจาของผู

สมาทาน (ขุ.ปฏิ.อ.๗/๕๘๘) 

๒. ศีลในพระอภิธรรมปฎก 

ศีล ในวิมุตติมรรค พระอุปติสสเถระ ใหความหมายของศีลไววา 

ศีล หมายถึง ศีรษะ ความเย็น สันติ ดีเลิศ การกระทํา ปกติและสภาพปกติตาม

ธรรมชาติของทุกขและสุข 

๓. ศีลในพระวินัยปฎก 

ศีล หมายถึง ความเย็น โดยอธิบายวา ไมจันทนที่มีความเย็นมากที่สุด จะชวยทุเลา

ความรอนของพิษไขในรางกายไดฉันใด ศีลก็ฉันน้ัน คือ ชวยทุเลาไขใจที่เกิดจากความสะดุงกลัว

หลังจากศีลขาด  และกอใหเกิดปราโมทย 

๔. ศีลคัมภีรตาง ๆ 

ศีล หมายถึง สันติ ถาบุคคลมีศีล เขาจะมีความประพฤติเรียบรอย ไมสรางความ

หวาดกลัวใหเกิดข้ึน (พระอุปติสสเถระ, วิมุตติมรรค, ๒๕๓๘, ๙-๑๐)  

ความหมายของศีลตามรูปศัพท ในภาษาบาลี ศีล มีรูปศัพทวา “สีลํ” หมายถึง สภาพ

เดิม ลักษณะ ภาวะ ปรกติ ดังวา จิตฺตํ สีลติ สมาทหติ เอเตนาติ สีลํ สมาธินิยโม สภาวะที่ทําใหจิตสงบ   

ช่ือวา “สีล” ไดแก สมาธิ (พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร อภิธานวรรณนา, ๒๕๓๘, ๙-๑๐) 

ในวิสุทธิมรรค กลาววา สีล คือ ความปกติ ความทรงอยูอยางเรียบรอย ความรองรับ 

เย็น และยอด ดังพระบาลีวา “สิรฏโ สีลตฺโถ สีตลฏโ (พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, 

๒๕๔๖, หนา ๑๑) 

คําวา “สีล” มีความหมายหลายนัย เชน ปกติ ธรรมชาติ นิสัย ความเคยชิน เยือกเย็น 

ยอดเกษมสุข ในที่น้ีขอกลาวถึงความเปนปกติ ธรรมชาติ ความประพฤติที่ดี ความต้ังใจงดเวน          

ความสํารวมระวัง ความไมลวงละเมิด หมายถึง บัญญัติอันชอบธรรม คือ การรักษากาย วาจา ให

เรียบรอย  ความประพฤติชอบ ความประพฤติดีทางกายและวาจา ขอปฏิบัติในการฝกหัดกายวาจาให

ดีย่ิงข้ึน ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ ขอปฏิบัติในการควบคุมตนใหต้ังอยูในความไมเบียดเบียน

หรือการควบคุมพฤติกรรมสวนตัวของคนเรา (กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ, ๒๕๕๔, หนา ๑๖๖) 
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ศีล แปลโดยศัพทวา ความปกติกาย วาจา คือ ความปกติตามระเบียบวินัย มารยาทที่

สะอาดปราศจากโทษ ขอปฏิบัติในการเวนจากความช่ัว ขอปฏิบัติในการฝกหัดกาย วาจา ใหดีย่ิงข้ึน 

ความสุจริตทางกาย วาจาและอาชีพ โดยใชเปนคําเรียกวา “อธิศีลสิกขา” อันไดแก ขอปฏิบัติข้ันตน

เพื่อการฝกตนในทางพระพุทธศาสนาอีกดวย (พระมหาประสิทธ์ิ อุตฺตมจิตฺโต (สุวรรณมณี),            

๒๕๔๑, หนา ๘๘) 

ศีล ตามความหมายขางตน ทําใหผูวิจัยประจักษวา ศีล ในภาษาบาลีใชรูปศัพทวา 

“สีลํ” หมายถึง ความปกติทั้งทางดานกายและวาจา เปนความปกติตามธรรมชาติ เปนภาวะที่สงบเย็น 

ไมรุกรานหรือเบียดเบียนบุคคลใด ๆ ทั้งทางกายและวาจา หากขาดความเปนปกติ คือ ไมมีศีล เหตุ

เพราะอํานาจภายในจิตใจผิดปกติ อันกอใหเกิดอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ และโมหะ ดังน้ัน ศีล      

จึงหมายถึง ความปกติ   

๕. ศีลในทัศนะของนักปราชญทางพุทธศาสนา 

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) (๒๕๔๙, หนา ๑-๓) ไดใหความหมายของ

ศีล ไวดังน้ีคือ 

“ศีล” ไดแก เจตนาที่เปนเหตุงดเวนอยางหน่ึง หมายถึง เจตสิก คือ เจตนางดเวนหรือ

ความงดเวนน้ันเองที่บังเกิดข้ึนในใจ หมายถึง สังวโร หรือ สังวร คือ ความสํารวมระวัง หมายถึง     

อวีติกกมะ ความไมละเมิด คือ ความที่ไมลวงละเมิด หมายถึง ความต้ังกายกรรม ไวดวยดี หมายถึงวา 

ความดํารงหรือทรงกุศลธรรมทั้งหลาย โดยเปนที่ต้ังของกุศลธรรมทั้งหลาย ศีล มีความหมายถึง 

“สิระ” ที่แปลวา เงื่อนตน “สีตละ” แปลวา เย็น “สิวะ” แปลวา ควรเสพ เปนตน 

ศีลมีอรรถ คือ เน้ือความและศัพทแปลไดหลายอยาง แตมีลักษณะเปนอยางเดียว คือ 

ความเปนปกติเหมือนอยางวารูปที่ตาเห็นแตกตางกันหลายอยาง แตมีลักษณะที่พึงเห็นไดดวยตาเพียง

อยางเดียว ลักษณะที่เปนอันเดียวกันของศีล คือ ความเปนปกติ ควรมีความหมายครอบถึง กาย วาจา 

ใจ คือ ความเปนปกติกาย ปกติวาจา และปกติใจ โดยทั่วไปมักอธิบายเพียงความปกติกาย ปกติวาจา 

ควรจะปกติใจดวย เทียบอยางกรรมบถ คือ ทางของกรรม การงานที่กระทําดวยเจตนา คือ ความจงใจ 

แบงเปนกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งฝายอกุศลและกุศล แมทางใจเมื่อปรากฏเปนกิเลสอยางแรง 

ดังแสดงไวในกรรมบถน้ัน ฝายที่เปนอกุศล คือ เมื่อถึงภิชฌา ความโลภเพงเล็งทรัพยสมบัติของผูอื่นมา

เปนของตน เปนพยาบาท ความปองรายหมายทําลายลาง เปนมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากทํานอง

คลองธรรม เห็นวาบาปบุญไมมี และเหตุแหงทุกขสุขตาง ๆ ที่เปนบาปเปนบุญไมมี มารดาบิดาไมมี 

เปนตน เมื่อเปนความเห็นที่ผิดจากทํานองคลองธรรม ก็จัดเปนมโนกรรม คือ การงานที่กระทําทางใจ

เปนอกุศล เพราะฉะน้ัน กรรม คือ การงานที่กระทําทางใจจึงมีได เมื่อมีมโนกรรมได มโนกรรมจัดอยู

ในประเภทของศีล คือ ความที่เวนจากมโนกรรมที่เปนฝายอกุศลก็จัดเปนศีล เชนเดียวกับเวนจาก

กายกรรมที่เปนอกุศล เวนจากวจีกรรมที่เปนอกุศลก็จัดเปนศีล และเมื่อมีมโนกรรมที่เปนอกุศล       
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มีวจีกรรมที่เปนอกุศล ก็จัดเปนการละเมิดศีล เพราะฉะน้ันแมกรรมที่เปนไปทางใจก็มีอยูดังกลาวน้ี 

(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ศีลในพระพุทธศาสนา, ๒๕๔๙, ๑-๓) 

และทรงแสดงความหมายของศีล ดังน้ี 

ศีล แปลตามศัพทวา ปกติ หมายความวา ความเปนปกติเรียบรอย (อยางหน่ึง) ความ

เคยชินลงรูปลงตัว ติดอยู ประจําอยู เปนปกติ (อยางหน่ึง) ความเปนปกติเรียบรอย หมายถึง ความ

ปกติเรียบรอยของความประพฤติ เพราะเวนการที่ควรเวนประพฤติการณที่ควรประพฤติ (สมเด็จพระ

ญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), ความจริงที่ตองเขาใจ, ๒๕๓๘, ๖๕) และใหความสําคัญของศีลที่

แตกตางออกไปอีกวา ศีล เปนเสมือนรั้วกันความช่ัว การรักษาศีลเปนความรูสึกโดยมากวาเหมือนเปน

การสรางรั้วลอมตนเอง ศีลย่ิงมากขอก็ย่ิงเหมือนรั้วที่แนนหนาแข็งแรง และย่ิงมีวงแคบ จะทําอะไรจะ

ไปไหนก็ลวนมีแตขอหาม จึงทําใหรูสึกไมพอใจรักษาศีล ปรารถนาจะทําอะไรไปขางไหนตามความ

พอใจ 

ศีล ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญย่ิง เปนดังกําแพงและรั้วที่ปองกันความช่ัวทั้งหลาย เสมือน

ประตูหรือหนาตาง ที่สามารถเปดและปดรับความดีและความช่ัวได เปนความปกติของบุคคลที่ละโลภะ 

โทสะและโมหะ พรอมทั้งเปนที่ต้ังแหงคุณงามความดีนานัปการ 

พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต (๒๕๔๙, หนา ๑๑๐) ไดใหความหมายของศีล ดังน้ี 

ศีล คือ รั้วกั้นความเบียดเบียน และทําลายสมบัติรางกายและจิตใจของกันและกัน ศีล 

คือ พืชแหงความดีอันยอดเย่ียมที่ควรมีประจํา ชาติมนุษยไมปลอยใหสูญหายไป เพราะมนุษย ไมมีศีล

เปนรั้วกั้น เปนเครื่องประดับตัว จะไมมีที่ซุกหัวนอนหลับสนิทไดโดยปลอดภัย แมโลกเจริญดวยวัตถุจน

กองสูงกวาพระอาทิตย แตความรุมรอนแผดเผาจะทวีคูณย่ิงกวาพระอาทิตย ถามัวคิดวาวัตถุมีคา

มากกวาศีลธรรม ศีลธรรมเปนเพียงสมบัติของมนุษย พระพุทธเจาทรงคนพบและนํามาประดับโลก   ที่

กําลังมืดมิดใหสวางไสว รมเย็นดวยอํานาจศีลธรรม เปนเครื่องปดเปาความคิดของมนุษยผูมีกิเลส ผลิต

อะไรออกมาทําใหโลกรอนจะบรรลัยอยูแลว ย่ิงปลอยใหความคิดตามอํานาจโดยไมมีศีลธรรม ชวยเปนยา

ชโลมไวบาง จะผลิตยักษใหญทรงพิษข้ึน มากวานกินมนุษยจนไมมีอะไรเหลืออยูบางเลย ความคิดของ

สิ้นกิเลสที่ทรงคุณอยางสูง คือ พระพุทธเจามีผลใหโลกไดรับความรมเย็น ซาบซึ้งกับความคิดเปนกิเลส มี

ผลใหตนเองและผูอื่นไดรับความเดือดรอน จนคาดไมถึง ผิดกันอยูมาก ควรหาทางแกไขผอนหนักใหเบา

ลงบาง กอนจะหมดทางแกไข ศีลจึงเปนเหมือนยาปราบโรค ทั้งโรคระบาดและเรื้อรัง  

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๔๖, หนา ๔๓๑-๔๓๒, ๗๖๗) ไดใหความหมาย

ของศีล ดังน้ี 

ศีล ในแงธรรมหรือธรรมข้ันศีล คือ ขอแนะนําสั่งสอนหรือหลักความประพฤติที่แสดง      

และบัญญัติไปตามกฎธรรมดาแหงความดีความช่ัว ที่เรียกวา กฎแหงกรรม ผูทําดีทําช่ัว หรือรักษาศีล 

ละเมิดศีล ยอมไดรับผลดีและผลช่ัวเองตามธรรมดาของเหตุปจจัย หรือตามกฎแหงกรรมน้ัน 
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ศีล ในแงที่เปนวินัย คือ เปนแบบแผนขอบังคับที่บัญญัติ คือ วางหรือกําหนดข้ึนไว         

เปนทํานองประมวลกฎหมาย สําหรับกํากับความประพฤติของสมาชิกในหมูชนหรือชุมชนหน่ึง     

โดยสอดคลองกับความมุงหมายของหมูคณะหรือชุมชนน้ัน โดยเฉพาะผูที่ละเมิดบทบัญญัติแหงศีล 

ประเภทวินัยน้ีมีความผิดตามอาญาของหมู  สาระของศีลอยูที่เจตนา ไดแก การไมคิดลวงละเมิด 

ละเมิด แงหน่ึง คือ ละเมิดระเบียบ ละเมิดกฎเกณฑ บทบัญญัติ ละเมิดวินัยที่วางกันไวอีกแงหน่ึง คือ 

ละเมิดตอผูอื่น หมายถึง เจตนาที่จะเบียดเบียนผูอื่น หากมองการกระทําหรืออาการ ศีล คือ ความไม

ละเมิดและการไมเบียดเบียน หากมองอีกดานหน่ึง ศีล อยูที่ความสํารวมระวัง คือ การสํารวมระวัง

คอยปดกั้นหลีกเวน ไมใหความช่ัวเกิดข้ึนน่ันเอง และถามองใหลึกที่สุด สภาพจิตของผูไมคิดจะละเมิด 

ไมคิดจะเบียดเบียนใคร น่ันแหละ คือ ตัวของศีล  

พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) (๒๕๓๙, หนา ๕๘) ไดใหความหมายของศีล 

ดังน้ี 

ศีล คือ ความเปนปกติหรือปกติภาวะตามธรรมดา หมายความวา ทุกอยางอยูตาม

หนาที่ที่ควรจะทํา แตอยูในภาวะปกติ คือ ไมเดือดรอน ไมกระวนกระวาย ไมระส่ําระสาย ไมมีความ

สกปรกความเศราหมองใด ๆ โดยเน้ือความ ศีล หมายถึง ระเบียบที่ไดบัญญัติข้ึนไวสําหรับประพฤติ

ปฏิบัติกัน เพื่อใหเกิดภาวะปกติข้ึนที่กาย ที่วาจา  

ดร.ระวี ภาวิไล (๒๕๔๐, หนา ๑๕) ไดใหความหมายของศีล ไวดังน้ี 

ศีล คือ การรับปฏิบัติตามบทบัญญัติทางจริยธรรม ซึ่งประสบการณของอดีตชนได

พิสูจนแลววา เปนเครื่องจรรโลงความมั่นคงและความผาสุกของสังคมมนุษย หรือการสํารวมกายวาจา 

วินัย ความอดกลั้นตอสิ่งย่ัวยุและลอใจตาง ๆ การละเวนการเบียดเบียนสรรพสัตว  

กลาวโดยสรุป ศีล คือ ความเปนปกติ ที่กําหนดการรูดีรูช่ัวในการที่จะกระทําในสิ่ง 

น้ัน ๆ  เปนขอปฏิบัติสําหรับควบคุมความประพฤติทางกาย ทางวาจา และทางใจ ใหต้ังอยูในความดี

งาม สรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น สังคมและสิ่งแวดลอมใหสามารถอยูรวมกันได อันเปนการจัด

ระเบียบในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสมและดีงาม 

๓.๒.๒.๒ ความสําคัญของศีลภาวนา 

ศีล เปนฐานรองรับคุณธรรม เปนเครื่องนําพาบุคคลใหประสบกับสิ่งที่ดีงาม ซึ่งศีลที่

บุคคลรักษาดีแลว ยอมนําบุคคลน้ันใหประสบกับความสุขไมใหตกไปในที่ช่ัว ดังพระพุทธเจาทรงตรัสวา  

 “เปนไปไมไดเลยที่บุคคลผูประกอบกายทุจริต หลังจากตายแลวจะไปเกิดใน

สุคติในโลกสวรรคเพราะความประกอบกายทุจริตหลังจากตายแลวจะไปเกิดในอบาย 

ทุคติ วินิบาต เพราะความประกอบกายทุจริตเปนเหตุเปนปจจัย...เปนไปไมไดเลยที่

บุคคลผูประกอบกายสุจริต หลังจากตายแลวจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 

เพราะความประกอบกายสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย แตเปนไปไดที่บุคคลผูประกอบกาย



๕๔ 

 

 
 

สุจริต หลังจากตายแลวจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค เพราะประกอบกายสุจริตเปนเหตุ

เปนปจจัย...บุคคลผูประกอบวจีสุจริต...บุคคลผูประกอบมโนสุจริต” (ที.ม. ๑๐/๑๕๐/

๙๔-๙๕) 

 

ศีล เปนสิ่งสําคัญที่ควรประพฤติปฏิบัติและรักษาไว เมื่อประพฤติปฏิบัติและรักษาไวดี

แลว ยอมกอใหเกิดความสงบรมเย็น ไมมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ยังผลใหเกิดแตความสันติสุขตอ

ตนเองและผูอื่น ความสําคัญของศีลอาจกลาวได ดังน้ี คือ 

๑) ศีล เปนที่พึ่งสําหรับการดับทุกข  

ตัณหาเมื่อสงบดับลงไป น่ันแหละเปนตัวทุกขนิโรธ ความดับทุกข และก็ตองรูจักวาขอ

ปฏิบัติตอสูกับตัณหาจนตัณหาตองแพไปน่ันแหละเปนตัวมรรคทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข

เปนอันวาไดรูจักอริยสัจ ๒ ขอ คือ ขอทุกขนิโรธ และขอมรรคในข้ันศีลน้ีเปนตัวสติปญญาในข้ันน้ี  

และศีลจะมาเปนสรณะ คือ ที่พึ่ง มีธรรมะ คือ ศีลเปนที่ต้ัง และตนเมื่อมีศีลอยู ก็ช่ือวาตนเปนที่พึ่ง

ของตนไดในข้ันศีลน้ี จึงช่ือวามีธรรมะ คือ มีศีลเปนที่พึ่งและก็มีตนเปนที่พึ่ งดวยในข้ันศีลน้ี      

(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ๒๕๔๙, หนา ๑๑-๑๒) 

๒) ศีลเปนเครื่องปดกั้นตัณหา 

เมื่อปฏิบัติศีลอยูเปนอาจิณ จะทําใหเกิดความคุนเคยในศีลจนสามารถปฏิบัติไดเปน

ปกติ ดวยความประพฤติไดน้ี เรียกวา สีลนิสัย คือ มีศีลเปนนิสัยที่อาศัย มีศีลเปนวาสนา คือ มีศีลที่อยู

ตัวคงที่คงตัว มีศีลเปนสันดาน คือ เปนเครื่องสืบตอในจิตใจที่ ดีงาม จะปฏิบัติไดมาจนถึงข้ันน้ี          

ตองประสบกับทุกขมากบางนอยบางตามแตเหตุปจจัยน้ัน ๆ เพราะการปฏิบัติในศีลเปนการปฏิบัติขัด

ตอตัณหา คือ ความด้ินรนทะยานอยากตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในจิตใจของแตละบุคคล ศีลทุกขอยอมเปนสิ่ง

ที่ขัดตอตัณหาทั้งน้ัน เปนสิ่งกั้นประตูตัณหาไมใหตัณหาออกไปได เมื่อเกิดมีตัณหาในใจก็ทําใหเกิด

ทุกขเกิดความกลัดกลุมข้ึนในจิตใจ จึงตองใชสติใชปญญากําหนดใหรูจักอริยสัจ อันเปนข้ันมูลฐาน คือ 

การกําหนดที่ใจของตนเองวา หากไดรับความเดือดรอนเพราะการปฏิบัติในศีล ก็ไมใชเปนโทษของศีล 

ศีลไมไดเปนเหตุใหเกิดทุกข แตเปนโทษของตัณหาในจิตใจ ตัณหาเปนตัวทุกข สมุทัยเหตุใหเกิดทุกข 

ฉะน้ันทุกขทั้งหลายที่ไดรับในการปฏิบัติ เกิดจากตัณหาเปนเหตุ ตัณหาที่อยูในจิตใจเพราะออกไมได 

หากมีศีลอยูทุกทางที่ตัณหาจะออกไป จึงกําหนดใหรูจักอริยสัจ ๒ ขอ คือ รูจักทุกขและรูจักสมุทัย 

เหตุใหเกิดทุกขข้ันศีล และใชขันติ ความอดทน ใชสติ ใชปญญา ไมยอมแพตอตัณหา ตลอดจนอบรม

สมาธิ อบรมปญญาใหย่ิง ๆ ข้ึนไป ตัณหาน้ันก็จะสงบไปเอง เหตุเพราะเมื่อบุคคลไมแพแลว ตัณหาก็

จะแพไปเองโดยสงบไปเอง จิตก็สงบ ไมตองทําอะไรตามตัณหา 

 

 



๕๕ 

 

 
 

๓.๒.๒.๓ ประเภทของศีลภาวนา 

ศีล ที่นํามาพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อเสริมสรางความดีงามของชีวิตและสังคม หลัก

คําสอนในสิงคาลกสูตรทั้งหมด เรียกวา คิหิวินัย หมายถึงวินัยของคฤหัสถ มี ๒ ระดับ คือ   

๑. ธรรมข้ันศีล คือ ศีลในแงธรรม หมายถึง หลักความประพฤติระดับกาย วาจา และ

อาชีวะที่นํามาแนะนําสั่งสอน โดยเนนที่ปจเจกชนเปนสําคัญ ในข้ันน้ีหมายถึง อธิศีลสิกขา หมายถึง การ

ฝกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ ซึ่งรวมเอาองคมรรค สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ

สัมมาอาชีวะเขามา คือ การดํารงตนดวยดีในสังคม รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติหนาที ่มีความรับผิดชอบ มี

ความสัมพันธและเกื้อกูลประโยชนทางสังคมไดอยางถูกตอง  

๒. วินัยที่เปนศีล คือ ศีลในแงที่เปนวินัย หมายถึง กฎระเบียบขอบังคับที่กําหนดวาง

ข้ึน  เปนบัญญัติทางสังคม เพื่อกํากับความประพฤติของบุคคลตามความมุงหมายเฉพาะของหมูชน

หรือชุมชนน้ัน โดยมากมุงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามธรรมใหแนนแฟนย่ิงข้ึนและผูฝาฝนตองไดรับ

โทษตามความรับผิดชอบตอชุมชนหรือสังคมน้ันอีกช้ันหน่ึง ตางจากผลทางจิตใจตามกฎธรรมชาติน่ัน

คือ วิธีฝกคนใหมีศีล ซึ่งเปนเปาหมายของวินัยที่เปนศีล (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๔๓, หนา

๗๖๘) ศีล ในระดับสังคมสงฆ ที่สําคัญมี ๑๐ ประการ คือ 

 ๒.๑  เพื่อความดีงามที่เปนไปโดยความเห็นชอบรวมกันของสงฆ 

 ๒.๒ ความผาสกุแหงสงฆ 

 ๒.๓ กําราบคนไมรูจักอาย 

 ๒.๔ ความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุผูมีศีลดีงาม 

 ๒.๕ ปดกั้นความเสื่อมเสีย ความทุกข ความเดือดรอนที่จะมีในปจจุบัน 

 ๒.๖ บําบัดความเสื่อมเสีย ความทุกข ความเดือดรอนที่จะมีในภายหลัง 

 ๒.๗ ความเลื่อมใสย่ิงข้ึนไปของคนที่ยังไมเลื่อมใส 

 ๒.๘ ความเลื่อมใสย่ิงข้ึนไปของคนที่เลื่อมใสแลว 

 ๒.๙ ความดํารงมั่นแหงสัทธรรม 

 ๒.๑๐ สงเสริมความเปนระเบียบเรียบรอย สนับสนุนวินัยใหหนักแนน (องฺ.ทสก. 

๒๔/๓๑/๗๔) 

๓.๒.๒.๔ กระบวนการของศีลภาวนาในมรรค ๘ 

กระบวนการของศีลภาวนาในมรรค ๘ หมายถึงการฝกฝนอบรมตน ทางดานความ

ประพฤติ ความมีระเบียบวินัย ความสุจริตทางกาย วาจาและอาชีวะ วิธีการน้ีเปนระดับข้ันพื้นฐาน 

เรียกวาหลักอริยมรรค อันแปลวา วิธีดําเนินชีวิตที่ประเสริฐหรือทางดําเนินสูความดับทุกข ในศีล

ภาวนาน้ีเปนการรวมเอามรรค ๓ อยาง ดังน้ีคือ 

 



๕๖ 

 

 
 

๑. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ไดแก 

๑.๑ ละมุสาวาท เวนการพูดเท็จ มีสัจวาจา พูดคําจริง 

๑.๒ ละปสุณาวาจา เวนการพูดสอเสียด รวมถึง สมัคกรณีวาจา พูดคําสมาน

สามัคคี 

๑.๓  ละผรุสวาจา เวนการพูดคําหยาบ รวมถึง สัณหวาจา พูดคําออนหวานสุภาพ 

๑.๔  ละสัมผัปปลาปะ เวนการพูดเพอเจอ เหลวไหล ไรสาระ ขณะเดียวกันควร

พูดแตคําที่มีประโยชน สรางสรรค  นํามาแตคุณธรรมปรุงจิตใจใหราเริง เบิกบาน เรียกวา อัตถ

สัณหิตาวาจา (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๔๘-๑๔๙/๑๘๙) 

   ดังพระพุทธองคทรงตรัสแสดงสัมมาวาจาวา 

  “ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจาเปนไฉน น้ีเรียกสัมมาวาจา คือ 

  เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ เจตนางดเวนจากวาจาสอเสียด 

  เจตนางดเวนจากวาจาหยาบ เจตนางดเวนจากการพูดเพอเจอ” (ม.มู. ๑๒/๑๓๕/

๑๒๖-๑๒๘) 

 

สัมมาวาจา ๔ ประการน้ี คือ กุศลกรรมบถ ที่เปนเครื่องชําระตัวทางวาจา ๔ อยาง 

คือ  

๑) “ละมุสาวาท เวนขาดจากการพูดเท็จ เมื่ออยูในสภาก็ดี อยูในที่ประชุมก็ดี อยู

ทามกลางญาติก็ดี อยูทามกลางชุมชนก็ดี อยูทามกลางราชสกุลก็ดี ถูกเขาอางตัวซักถามเปนพยานวา 

เชิญเถิดทาน ทานรูสิ่งใดจงพูดสิ่งน้ัน เมื่อไมรูก็กลาววาไมรู เมื่อไมเห็นก็กลาววาไมเห็น เมื่อรูก็กลาววา

รู เมื่อเห็นก็กลาววาเห็น ไมเปนผูกลาวเท็จทั้งที่รู ไมวาเหตุผลแหงตนเอง หรือเพราะเหตุแหงคนอื่น 

หรือเพราะเหตุแหงอามิสใด ๆ” 

๒) “ละปสุณาวาจา เวนขาดจากวาจาสอเสียด ไมเปนคนฟงความฝายน้ีแลวนําไปบอก

ฝายโนน เพื่อทําลายคนฝายน้ี หรือฟงความขางฝายโนนแลวนํามาบอกฝายน้ี เพื่อทําลายคนฝายโนน   

เปนผูที่สมานคนที่แตกราวกัน สงเสริมคนที่สมัครสมานกัน ยินดีในความสามัคคี ชอบในความสามัคคี 

พอใจในความสามัคคี ชอบกลาวถอยคําที่ทําใหคนสามัคคีกัน” 

๓) “ละผรุสวาจา เวนขาดจากวาจาหยาบ กลาวแตถอยคําที่ไมมีโทษ สุภาพ รื่นหู 

นารัก    จับใจ สุภาพ เปนที่พอใจของพหูชน เปนที่ช่ืนชมของพหูชน” 

๔) “ละสัมผัปปลาปะ  เวนขาดจากการพูดเพอเจอ พูดคําจริง พูดเปนอรรถ พูดเปน

ธรรม พูดเปนวินัย พูดถูกกาล กลาววาจาเปนหลักฐาน มีที่อางอิง มีกําหนดขอบเขต ประกอบดวย

ประโยชนโดยกาลอันควร” (ม.อ. ๑๔/๒๖๗-๒๗๘/๑๘๔-๑๘๖) 
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กลาวโดยสรุป สัมมาวาจา คือ การสํารวมระวังในการกลาววาจาของตนที่เปนเท็จ 

สอเสียด หยาบคาย ไมเปนประโยชน กลาวความจริงเพื่อใหเกิดความสมานสามัคคีในชุมชนหรือสังคม 

กอใหเกิดความเกื้อกูลตอกัน พูดดวยถอยคําที่ไพเราะ ออนหวาน พูดแตสิ่งที่ดีอันเปนประโยชน       

มีสาระ เช่ือถือได 

๒. สัมมากัมมันตะ  คือ การงานชอบ หมายถึง กระทําชอบ ไดแก 

๒.๑ ละปาณาติบาต เวนการทําลายชีวิต รวมถึง การกระทําที่ชวยเหลือเกื้อกูล 

๒.๒ ละอทินนาทาน เวนการเอาทรัพยหรือสิ่งของที่เขามิไดให ขณะเดียวกันก็ควร

บริจาคทรัพยใหทานตามโอกาสและฐานะ 

๒.๓ ละกาเมสุมิจฉาจาร เวนความประพฤติผิดในกาม หมายถึง ไมลวงเกินในสามี

ภรรยาอันเปนที่รักย่ิงของคนอื่น ขณะเดียวกันก็ประพฤติสทารสันโดษ คือ พอใจในคูครองของตนเอง

เทาน้ัน (ที.ปา. ๑๑/๓๔๗/๓๖๒-๓๖๔) 

  ดังพระพุทธองคทรงตรัสถึงสัมมากัมมันตะวา 

  “ภิกษุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะ เปนไฉน น้ีเรียกวา 

   สัมมากัมมันตะ คือ เจตนางดเวนจากการตัดรอนชีวิต 

   เจตนางดเวนจากการถือเอาของที่เขามิไดให 

   เจตนางดเวนจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย” 

            (ม.มู. ๑๒/๑๓๕/๑๒๖)  

สัมมากัมมันตะ คือ กุศลกรรมบถ เปนเครื่องชําระตัวทางกาย ๓ ประการ คือ  

๑) “ละปาณาติบาต เวนขาดจากการตัดรอนชีวิตวางทัณฑะ วางศัสตรา มีความ

ละอายใจ กอปรดวยเมตตา ใฝใจชวยเหลือเกื้อกูลแกปวงสัตวโลก” 

๒)  “ละอทินนาทาน เวนขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิไดให ไมยึดถือทรัพยสิน

อุปกรณ  ใด ๆ ของผูอืน่ ไมวาจะเปนของที่อยูในบาน หรือในปา ซึ่งเขามิไดใหอยางเปนขโมย" 

๓)  “ละกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากการประพฤติในกามทั้งหลาย ไมลวงละเมิดใน

สตรี เชน อยางผูที่มารดารักษา ผูที่บิดารักษา ผูที่พี่นองชายรักษา ผูที่พี่นองหญิงรักษา ผูที่ธรรมรักษา       

(เชนกฎหมายคุมครอง) หญิงมีสามี หญิงหวงหามโดยที่สุดหญิงที่หมั้นแลว” 

กลาวโดยสรุป สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติชอบ ดวยความมีเมตตา เกื้อกูลตอ

ชีวิตทั้งคนและสัตว การไมเบียดเบียน การไมลักขโมย ความพอใจในคูครองของตน ถือเปนการกระทํา

อันชอบปราศจากการลวงละเมิดทางกาย 

๓. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ไดแก ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีวิตดวยสัมมาชีพ รวมถึง

ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริต เชน ทํางานไมใหค่ังคางอากูล (ไมหมักหมม ไมผัด

เพี้ยน ไมจับจด ไมยุงเหยิงสับสน) เปนตน (องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๗๗/๒๓๓) 



๕๘ 

 

 
 

 หลักการของสัมมาอาชีวะ มิใชการทํางานเพื่อวัตถุหรือเพียงเพื่อใหไดทรัพยมา

บํารุงตนเพียงอยางเดียว ยังมีรายละเอียดที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมดังน้ีคือ 

 ๓.๑  สัมมาอาชีวะ หมายถึง การทํางานชอบที่มุงใหคนมีปจจัย ๔ พอเพียงที่

เปนอยูได มิไดมุงวาจะมีมากหรือนอย จุดหมายคือมุงใหคนทํางานเปน ตามหลักทางพระพุทธศาสนา

จะเห็นเปาหมายของสัมมาอาชีวะจากธรรมะที่เกี่ยวกับการปกครองบานเมือง หนาที่ของพระเจา

แผนดินขอที่หน่ึง (ที.ปา. ๑๑/๓๕/๖๕) คือ ทาน การชวยเหลือดวยวัตถุสิ่งของแกประชาชน โดยการ

นําสิ่งของไปชวยชาวบาน ไมใหเก็บจนเต็มทองพระคลังหลวง เปนการนํารายไดหลวงบริหารประเทศ

ใหพลเมืองอยูดี กินดี และดํารงชีวิตไดดวยองคกรของรัฐ 

 ๓.๒ สัมมาอาชีวะ มิไดหมายถึง การใชแรงงานเพื่อใหเกิดทรัพยสินเทาน้ัน แตยัง

หมายถึง การทําหนาที่ การดํารงตําแหนง การมีคุณธรรม ศีลธรรมในหนาที่การงานของตนเอง บุคคล

ผูหวังความเจริญดานสัมมาอาชีวะ พึงหลีกเวนโทษในการประกอบอาชีพคาขายสิ่งที่ไมเหมาะและให

โทษ ๕ อยาง คือ คาขายอาวุธ คาขายมนุษย คาขายเน้ือสัตว คาขายนํ้าเมา (รวมถึงสิ่งเสพติดทุก

ประเภท) และคาขายยาพิษ (องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๗๗/๒๓๓) 

 ๓.๓  สัมมาอาชีวะโดยทางธรรม หมายถึง ความสัมพันธระหวางแรงงานกับอาชีวะ

และผลตอบแทน โดยพิจารณาแบงเปน ๒ อยาง คือ สําหรับคฤหัสถ เปนการใชแรงงานในหนาที่ของ

อาชีวะโดยตรง เพื่อไดรับผลตอบแทนเปนทรัพยสินเงินทองซึ่งเปนปจจัยในการเลี้ยงชีพ เชน อาชีพ

กรรมกร ตํารวจ ทหาร ครู ผูพิพากษา นายกรัฐมนตรี เปนตน สวนพระสงฆ ไดแก การใชแรงงานใน

หนาที่ไมเปนอาชีวะ ไมมีความมุงหมายในดานอาชีวะ คือ ไมเกี่ยวของกับอาชีวะ เพราะไมเปนไปเพื่อ

ไดรับผลตอบแทนหรือเปนปจจัยเครื่องยังชีพ แตปฏิบัติงานเพื่อธรรมและเพื่อผดุงธรรมในโลก  หากเอา

แรงงานที่พึงใชในหนาที่แสวงหาปจจัย เครื่องยังชีพ จัดวาเปนมิจฉาชีพ (ม.อุ. ๑๔/๒๗๕/๑๘๖) 

 ๓.๔ สัมมาอาชีวะ ในแงของการพัฒนาจิตใจและปญญา ไดแก การรูจักทํางาน          

ใชแรงงาน เมื่อไดทรัพยอันเกิดจากกิจกรรมน้ัน ๆ ก็รูจักวิธีคิด วิธีปฏิบัติตอทรัพย คือ ใหมีความรู 

ความเขาใจคุณคาแท คุณคาเทียม และเปนไปดวยนิสสรณปญญา หมายถึง การรูเทาทันตอทรัพย    

ไมตกเปนทาสของทรัพยสิน ไมหลงมัวเมาในสมบัติที่หามาได ตองเปนนายของทรัพย นําทรัพยที่หา 

มาไดทําใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เปนการใชทรัพยในทางชอบธรรม 

กลาวโดยสรุป สัมมาอาชีวะ คือ การหาเลี้ยงชีพ รูจักแสวงหาทรัพยสิน มีความสุขจากทรัพย

ที่หามาไดและจัดสรรใชประโยชนจากทรัพยน้ันอยางเหมาะสม บุคคลผูมีการพัฒนาศีลอยูเสมอ    

ยอมนําไปสูการพัฒนาสติเมื่อสติสมบูรณจะทําการงานใด ๆ  ก็ไมมีขอผิดพลาด จึงถือวาเปนการพัฒนา

ตนดวยศีล  

๓.๒.๓ จิตภาวนา คือ การเจริญจิต การพัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคง 

เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ   
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เปนสุขผองใส จิตใจเบิกบาน ปราศจากสิ่งรบกวนหรือทําใหเศราหมอง อยูในสภาพเหมาะแกการใช

งาน โดยเฉพาะการใชปญญาอยางลึกซึ้งและตรงตามความเปนจริง 

 ๓.๒.๓.๑ ความหมายและความสําคัญของจิตภาวนา 

 การเจริญจิตหรือการพัฒนาจิตเปนสิ่งสําคัญที่ทุกคนจะตองปฏิบัติเพื่อจะไดผลแหง

การปฏิบัติน้ัน ๆ นักปราชญหลายทานไดกลาวถึงจิตภาวนาหรือการพัฒนาจิต ไวดังน้ีคือ 

 พุทธทาสภิกขุ (๒๕๔๒, หนา ๗๖, ๑๗๕-๑๗๖ ) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับจิตวา การรูเรื่อง

จิตจนสามารถควบคุมจิตได เปนสิ่งสําคัญกวาสิ่งใด สําหรับพุทธศาสนามีวิชาน้ีเปนหัวใจ เปนคุณคาที่

สูงสุด คือ วิชาที่บังคับจิตใจใหได ไมใหจิตทําความทุกขใหเกิดข้ึนอีกตอไป สมาธิทําใหจิตใจเราได

พักผอน คือ ไดผอนคลายในเรื่องตาง ๆ สมาธิทําใหเกิดความสุขเฉพาะตน ทําใหความรูสึกราย ๆ 

หายไป สมาธิรักษาโรคภัยไขเจ็บบางชนิดไดดีกวายาเสียอีก (เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๕-๑๘๓) จิตกับ

วัยรุน วัยรุนเปนวัยที่กําลังเจริญเติบโต อยากเรียนรูสิ่งใหม ๆ สําหรับชีวิต ถาไดฝกฝนจิตใจของตนก็

เปนบุญไป แตถาไมไดฝกฝนจิต พอแมก็จะลําบากไปดวย พอเด็กกําลังจะบา จับตัวมาฝกระบบอานา

ปานสติ ใหรูจักบังคับความรูสึกที่ควรจะมี ถาเด็กวัยรุนทําไดอยางน้ี ไมตองชนิดที่ไปดิสโกเธค ใหพอ

แมนํ้าตาไหลเหมือนที่เปนอยู จะไมทําใหพอแมนํ้าตาตก เหมือนเด็กที่ไมรูจักบังคับจิต  

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๔๐, หนา ๑๐-๑๑) ไดใหทัศนะของจิตเกี่ยวกับ

สมาธิวา “ลักษณะเดนที่สุดของจิตที่เปนสมาธิซึ่งสัมพันธกับความมุงหมายของสมาธิดวยก็คือ ความ

ควรแกงาน หรือความเหมาะสมแกการใชงาน และงานที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา คืองานทาง

ปญญา ไดแกการใชจิตที่พรอมดีเชนน้ันเปนสนามปฏิบัติการของปญญา ในการพิจารณาสภาวธรรมให

เกิดความรูแจงตามความ     เปนจริง สมาธิที่ถูกตองไมใชอาการที่จิตหมดความรูสึกปลอยตัวตนเขา

รวมหายไปในอะไร ๆ แตเปนภาวะที่ใจสวางโลงโปรง หลุดออกจากสิ่งบดบังบีบค้ันกั้นขวาง เปนอิสระ 

เปนตัวของตัวเอง ต่ืนอยู เบิกบาน พรอมที่จะใชปญญา  

 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) (๒๕๔๓, หนา ๒๖) ใหทัศนะของความสุขที่

เกิดจากการพัฒนาจิตวา  เปนความสุขที่เกิดจากความสงบ ไมอิงอาศัยกามคุณทั้ง ๕ คือ รูป รส กลิ่น 

เสียง และสัมผัสทางกาย จัดเปนนิรามิสสุข อันไดแก ความสุขที่ไมอิงอามิส คือ กามคุณ เปนความสุข

ที่แทจริง ไมอาจหาไดจากทรัพยสมบัติ จากอํานาจ จากกามสุข หรือแมแตเกียรติยศช่ือเสียง ความสุข

ที่แทจริงน้ันหาไดจากใจอันมีอยูในตัวเราน้ีเอง และคนที่จะไดรับความสุขชนิดน้ีไดน้ัน จะตองฝกตน

ตามหลักภาวนา ที่พระพุทธเจาทรงคนพบและพิสูจนมาแลว  

 ๓.๒.๓.๒ วัตถุประสงคของจิตภาวนา 

 เพื่อสามารถทําใหบุคคล ฝกฝนตนเองไดทางดานของการพัฒนาจิต โดยใหเกิดปญญา

ไดอยางสมบูรณพรอมในตนเอง และสามารถเขาถึงความหลุดพน ไดดังน้ีคือ 
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๑. ความหลุดพนดวยการขม คือ การขมกิเลสเอาไว เปนการระงับนิวรณธรรม ดวย

อํานาจของจิตภาวนา เรียกความหลุดพนน้ีวา วิกขัมภนวิมุตติ 

๒. ความหลุดพนดวยองคธรรมจําเพาะ คือ การพนจากอกุศลที่เปนปฏิปกษตอกัน 

หมายความวา พนความเห็นผิด ยึดถือผิดดวยอาศัยญาณ เปนความรูฝายวิปสสนาที่ตรงขามเปนคูปรับ

กัน เชน ทุกขัง (ความทุกข) เปนคูปรับ สุขัง (ความสุข) อนิจจัง (ความไมเที่ยง) เปนคูปรับ นิจจัง

(ความเที่ยง) อนัตตา (ไมใชตัวตน) เปนคูปรับ อัตตา (ตัวตน) เรียกวา ตทังควิมุตติ 

๓. ความหลุดพนตัดขาดหรือเด็ดขาด คือ การทําลายกิเลสที่ผูกรัดดวยญาณใหหลุด

พนออกไปเพื่อใหเกิดความเปนอิสระ เรียกวา สมุจเฉทวิมุตติ 

๔. ความหลุดพนดวยความสงบระงับสนิท คือ การเปนผูหลุดพนแลว เกิดความ

เปนอยูอิสระ เพราะกิเลสที่ผูกรัดไดถูกกําจัดออกไปแลว เรียกวา ปฏิปสสัทธิวิมุตติ 

๕. ความหลุดพนที่เปนภาวะหลุดรอดปลอดโปรง คือ ความเปนอิสระที่ผูหลุดพนเปน

อิสระแลวประสบอยู ช่ืนชมหรือเสวยอยูและทําใหผูน้ันปฏิบัติกิจอื่น ๆ ไดดวยดีตอไปเปนวิมุตติที่เปน

นิพพาน (พุทธทาสภิกขุ, ๒๕๔๒, หนา ๑๗๕-๑๗๖) 

ในการเจริญจิตหรือพัฒนาจิตน้ัน ถือวามีความสําคัญเพราะจิตถือวาเปนองคประกอบ

สําคัญของสังขาร ซึ่งจะขาดเสียอยางใดอยางหน่ึงไมได เมื่อมีการพัฒนาทางดานกายภาพแลว จึงตอง

มีการพัฒนาทางดานจิตภาพดวย ทางพระพุทธศาสนาถือแนวทางการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ซึ่ง

การพัฒนาทางดานศีลไดกลาวแลวเบื้องตน ในการพัฒนาจิตสามารถแบงออกเปน ๓ ดานดังน้ี 

๑) คุณภาพจิต คือ ใหมีคุณธรรมตาง ๆ ที่เสริมสรางจิตใจใหดีงาม เปนผูมีจิตใจสูง 

ละเอียดออน เชน มีเมตตา มีความรักความเปนมิตร มีกรุณา อยากชวยเหลือปลดเปลื้องความทุกข

ของผูอื่น มีจาคะคือ มีนํ้าใจเผื่อแผ มีคารวะ รวมทั้งมุงพัฒนาบุคคลใหมีจิตที่มีคุณภาพ เปนตน 

๒) สมรรถภาพจิต คือ เปนจิตใหมีความสามารถ เชน มีสติ มีวิริยะ คือ ความเพียร มี

ขันติ คือ ความอดทน มีสมาธิ คือ จิตต้ังมั่นแนวแน มีสัจจะ คือ ความจริงใจ มีอธิษฐาน คือ ความเด็ด

เด่ียวแนวแนตอจุดมุงหมาย เปนจิตใจที่พรอมและเหมาะที่จะใชงาน โดยเฉพาะงานทางปญญา คือ การ

คิดพิจารณาใหเห็นความจริง แจมแจง ชัดเจน รวมทั้งการสรางเกราะปองกัน โดยอาศัยหลักธรรมตาง ๆ  

๓) สุขภาพจิต คือ ใหเปนจิตที่มีสุขภาพดี มีความสุขสดช่ืน ราเริงแจมใส เบิกบาน 

ปลอดโปรง สงบ ผองใส พรอมที่จะย้ิมแยม มีปติ ปราโมทย ไมเครียด ไมกระวนกระวายใจ ไมคับของ

ใจ   ไมขุนมัวเศราหมอง ไมหดหู โศกเศรา รวมทั้งการสรางสุขภาพจิตที่ดีได เมื่อพัฒนาจิตไดไดดีแลว

จะสามารถบรรลุธรรมในระดับข้ันตาง ๆ ได 

๓.๒.๓.๓ กระบวนการของจิตภาวนาในมรรค ๘ 

จิตภาวนาหรือการพัฒนาจิต ตามหลักมรรค ๘ เพื่อใหเกิดคุณภาพและจิตมี

สมรรถภาพที่ดีงามพรอมที่จะใชงานทางดานปญญาอยางไดผลดีที่สุด หมายถึง อธิจิตสิกขา ซึ่งเปน

หน่ึงในไตรสิกขา โดยแบงเปน ๓ องคมรรค ดังน้ีคือ 
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๑. สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียร ความสมบูรณ ซึ่งเรียกวา สัมมัปปธาน  ๔ คือ 

๑) สังวรปธาน คือ เพียรปองกัน หรือเพียรระวัง (อกุศลที่ยังไมเกิด) กระทําโดย

การสํารวมอินทรีย ๖  คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

๒) ปหานปธาน คือ ความเพียรละ หรือเพียรกําจัด (อกุศลที่เกิดข้ึนแลว) โดยไม

ปลอยจิตใจไปตามกามวิตก ความในกาม พยาบาทวิตก ความคิดในพยาบาท วิหิงสาวิตก ความคิด

เบียดเบียนคนอื่น ๆ  

๓) ภาวนาปธาน คือ ความเพียรเจริญ หรือเพียรสราง (กุศลที่ยังไมเกิด) โดยการ

เจริญโพชฌงค ๗ ใหเกิดข้ึน  

๔) อนุรักขนาปธาน คือ ความเพียรอนุรักษ หรือเพียรรักษาและสงเสริม (กุศลที่

เกิดข้ึนแลวมิใหเสื่อมถอยลง) โดยการรักษาสมาธินิมิตที่ตนไดแลวใหมั่นคงตอเน่ือง 

๒. สัมมาสติ หมายถึง การคอยระวังถึงอยูเน่ือง ๆ การหวนระลึก สติ คือ การระลึก

ได ภาวะที่ทรงจําไว ภาวะที่ไมเลือนหาย ภาวะที่ไมลืม สติที่เปนอินทรีย สติที่เปนพละ สัมมาสติ สติ

สัมโพชฌงค ที่เปนองคมรรค นับเน่ืองในมรรค (อภิ.วิ. ๓๕/๑๘๒/๑๔๐) สัมมาสติในพระสูตร เรียกวา 

สติปฏฐาน ๔ มี ๔ ประการ คือ 

๑)  กายานุปสสนา  คือ การพิจารณากาย หรือการตามดูรูทันกาย 

๒)  เวทนานุปสสนา คือ การพิจารณากาย หรือการตามดูรูทันเวทนา 

๓)  จิตตานุปสสนา  คือ การพิจารณาจิต หรือการตามดูรูทันจิต 

๔)  ธัมมานุปสสนา  คือ การพิจารณาธรรมตาง ๆ หรือการตามดูรูทันธรรม (ที.

ปา. ๑๑/๓๐๖/๒๗๖) 

๓. สัมมาสมาธิ การฝกจิตในระดับน้ี เปนการฝกที่ละเอียดประณีตลึกซึ้งเปนการมุง

สัมมาสมาธิเปนหลักในการปฏิบัติแหงมรรคขอสุดทาย 

ผูเจริญสมาธิมีความตองการที่จะนําสมาธิที่ไดน้ัน ไปเปนเบื้องบาทแหงการเจริญ

ปญญาในระดับตอไป ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่กําลังของสมาธิ จะสงผลใหได เปนการรูเห็นสิ่ง

ทั้งหลายตามความเปนจริง ตองการทําความเห็นใหถูกตองหมดจดจนเกิดความบริสุทธ์ิ 

  ๓.๒.๔ ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา การพัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา ใหรูให

เขาใจตามความเปนจริงในสิ่งทั้งหลาย รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให

เปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดดวยปญญา 

เขาใจศิลปวิทยา เรียนรูถูกตองตามความเปนจริง ไมบิดเบือนหรือเอนเอียงดวยอคติ (ความลําเอียง) 

รูจักแกไขปญหาและทําการใหสําเร็จตามแนวทางของเหตุปจจัย ตลอดจนรูเทาทันธรรมดาของสังขาร 

ถึงข้ันที่ทําใหมีจิตใจเปนอิสระหลุดพนจากกิเลสและความทุกขโดยสิ้นเชิง  (พระพรหมคุณาภรณ 

(ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๕, หนา ๗๐) 
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  ความรูที่เขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ความรูที่สามารถสืบสาวเหตุปจจัยของ

สิ่งตาง ๆ  ความรูที่สามารถคิดพิจารณาวินิจฉัยได เลือกเฟนกลั่นกรองไดเช่ือมโยงประสานได ทําใหเอา

สุตะหรือขอมูลขาวสารวิชาการตาง ๆ ไปใชงาน สามารถจัดสรร จัดการทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จได 

ความรูอยางน้ี เรียกวา ปญญา (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๔๓, หนา ๑๘) 

๓.๒.๔.๑ ความหมายและความสําคัญของปญญาภาวนา 

ปญญา หมายถึง ความรูทั่ว ปรีชาหย่ังรูเหตุผล ความรูเขาใจชัดเจน ความรูเขาหย่ัง

แยกไดในเหตุผล ดีช่ัวคุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชนและรูที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการ ความรอบรู

ในกองสังขารมองเห็นตามเปนจริง (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๔๓, หนา ๑๖๔)                                         

การพัฒนาปญญา หมายถึง การมองดูรูจักและเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง

หรือรูเทาทันธรรมดาของสังขารธรรมทั้งหลาย ที่ทําใหเปนอยูและทําการตาง ๆ ดวยปญญา คือ รูจัก

วางใจวางทาทีและปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ในทางที่ เปนไปเพื่อแผขยาย

ประโยชนสุข มีจิตใจผองใส ไรทุกข เปนอิสรเสรี และสดช่ืนเบิกบาน (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), 

๒๕๔๓, หนา ๖๐๔) 

ในพระไตรปฎกใหความหมายของปญญาวา “ปญญา” คือ ความรูทั่ว กิริยาที่รูชัด 

ความวิจัย ความเลือกเฟน ความสอดสองธรรม ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู 

ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูอยางแจมแจง ความคิดคน ความใครครวญ ( ขุ.ม. ๒๙/๑๐/๕๔) 

ปญญาในแงของอธิปญญาสิกขา หมายถึง ความเขาใจในสิ่งทั้งหลายตามความเปน

จริง การฝกปรือปญญาใหเกิดความรู จนกระทั่งหลุดพน มีจิตใจเปนอิสระ ผองใส เบิกบานโดย

สมบูรณ โดยรวมเอาองคมรรค ขอสัมมาทิฎฐิและสัมมาสังกัปปะเขามา คือ การฝกอบรมใหเกิดปญญา

บริสุทธ์ิที่รูแจงชัดตรงตามสภาพความเปนจริง ไมเปนความรู ความคิด ความเขาใจที่ถูกบิดเบือนอํา

พราง หรือพรามัว เพราะอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชาและตัณหาเปนผูนําที่ครอบงําอยู การฝกปญญา

เชนน้ีตองอาศัยการฝกจิตใหบริสุทธ์ิเปนพื้นฐาน ขณะเดียวกันปญญาที่บริสุทธ์ิรูเห็นตามจริงที่เกิดขึ้น

แลว ก็กลับชวยใหจิตน้ัน สงบ มั่นคง บริสุทธ์ิ ผองใสแนนอนย่ิงข้ึน (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), 

๒๕๔๓, หนา ๙๑๕)  

๓.๒.๔.๒ วิถีแหงความเจริญของปญญาภาวนา 

๑) วิถีที่ใหเกิดการพัฒนาปญญาตามนัยแหงปญญาสูตร คือ การอาศัย

พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีที่นาเคารพรัก เขาไปไตถามเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธพจน ฟงธรรม แลว

ทําการสงบกายและใจ มีศีลเปนพหูสูตร ปรารภความเพียร ไมพูดเรื่องติรัจฉานกถา เห็นความเกิดและ

ดับแหง   เบญจขันธ (องฺ.อฎฺก. ๒๓/๒/๑๙๖-๒๐๐) 

๒) วิถีทําใหเกิดปญญาตามหลักปญญาวุฒิธรรม ลําดับข้ันตอนการศึกษา

ภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติตาม โดยเริ่มต้ังแตวงนอกเขาไปหาวงใน คือผูฝกฝนพัฒนา อบรมตนซึ่ง
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ตองอาศัยบุคคลผูเปนกัลยาณมิตรกอน แลวต้ังจิตฟงธรรม จากน้ันพิจารณาใครครวญไปตามกระแส

แหงธรรมที่ฟงอยู เมื่อจับสาระไดแลวก็นํามาปฏิบัติตามสมควรแกความเพียรทางจิตและปญญาความ

รอบรู เปนปญญาวุฒิธรรม โดยมี ๔ ประการ คือ 

(๑) สัปปุริสังเสวะ คือ การคบหาสัตบุรุษ หรือการคบคนดี เสวนาคนดี 

(๒) ธัมมัสสวนะ คือ การฟงคําแนะนําสั่งสอนของสัตบุรุษ 

(๓) โยนิโสมนสิการ คือ การพิจารณาใครครวญโดยแยบคาย รูจักคิด

ใหถูกวิธี 

(๔) ธัมมานุธัมมปฏิบัติ คือ การนําไปปฏิบัติใหถูกตองตามหลักตาม

ความมุงหมาย (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๔๘/๓๖๗-๓๖๘) 

๓) วิถีทําใหเกิดการพัฒนาปญญาตามนัยแหงสรภังคสูตร โดยมีใจความ

วา สรภังคดาบส เฉลยปญหาแกมาณพ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวของกับปญญา โดยมาณพถามวา 

        “บุคคลในโลกน้ี จะทําอยางไร ทําดวยอุบายอยางไร ประพฤติอะไร 

         เสพอะไร จึงจะไดปญญา ขอทานจงไดโปรดบอกปฏิปทาแหงปญญา 

         บัดน้ี นรชนทําอยางไร จึงจะเปนผูมีปญญา” 

         สรภังคดาบส จึงเฉลยปญหา 

        “บุคคลในโลกน้ีคบหาทานผูรูทั้งหลาย ละเอียดลออ เปนพหูสูตร 

         พึงเปนนักเรียนและไตถาม พึงต้ังใจคําสุภาษิตโดยเคารพ นรชนทําอยางน้ี 

         จะเปนผูมีปญญา ผูมีปญญายอมพิจารณาเห็นกามคุณทั้งหลาย โดยความเปน 

         ของไมเที่ยง เปนทุกขและเปนโรค ผูเห็นแจงอยางน้ี ยอมละความพอใจใน 

         กามทั้งหลายอันเปนทุกข มีภัยอันใหญหลวงเสียได ผูน้ันปราศจากราคะแลว 

         กําจัดโทสะได พึงเจริญเมตตาจิตไมมีประมาณ งดอาญาในสัตวทุกจําพวกแลว 

         ไมถูกติเตียน ยอมเขาถึงแดนแหงพรหม” (ขุ.ชา.๒๗/๘๒-๘๕/๖๐๘-๖๐๙) 

 

๓.๒.๔.๓ กระบวนการพัฒนาปญญาภาวนาในมรรค ๘ 

ในการพัฒนาปญญามีจุดมุงหมายหลัก คือ การชําระจิตใหบริสุทธ์ิหลุดพนมีความ

เปนอิสระโดยสมบูรณ การพัฒนาเบื้องตนตองอาศัยความรู ความเขาใจ ความเห็นที่ถูกตอง หากความ

เขาใจถูกตองการปฏิบัติก็ถูกตองไปดวย เรียกหลักน้ีวา สัมมาทิฎฐิ อันเปนแกนกลางของการศึกษา

และพัฒนามนุษยใหสามารถพัฒนาไดสูงสุดจนอาจหลุดพนไปจากกองทุกข การรูจักคิดหรือคิดเปน 

คือ การฝกฝนพัฒนาตน หรือฝกฝนพัฒนาบุคคลตามแนวทางของพระพุทธศาสนา (พระธรรมปฎก 

(ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๒, หนา ๘) การจะพูดดี ทําดี และคิดดีไดน้ัน จะตองมีความรู ความเขาใจ ในการ

อบรมฝกฝนมาจากสิ่งแวดลอมทั้งภายในตนและจากคนอื่น แลวจึงแสดงออกตามความเช่ือ ความ
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คิดเห็นและคานิยมของตน หากแสดงออกทางพฤติกรรมที่ดีก็เกิดคุณแกตนเองและสังคม คือเปนคนมี

สัมมาทิฏฐิ หมายถึง รูจักบาป บุญ คุณโทษ มีกตัญูตอบิดามารดา เกื้อกูลตอเพื่อนรวมสังคม 

กระบวนการพัฒนาปญญาภาวนาตามหลักมรรค จึงมี ๒ อยาง คือ  

๑. สัมมาทิฎฐิ คือ ความเห็นชอบ ทัศนะ ความคิด แนวคิด ความเช่ือถือ ทัศนคติ 

คานิยมตางๆ ที่ดีงามถูกตอง มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปจจัยสอดคลองกับความเปนจริง หรือตรงตาม

สภาวะ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๔๒, หนา ๑๒-๑๓) คําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิ มี ๔ 

ความหมาย คือ 

๑) ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ และความรูใน

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ที.ม. ๑๐/๒๙๙/๓๔๘) 

๒) ความรูในอกุศลและอกุศลมูล (โลภะ โทสะ โมหะ) กับ กุศลและกุศลมูล 

(อโลภะ   อโทสะ อโมหะ) 

๓) ความรูเห็นไตรลักษณ (สํ.ข. ๑๗/๑๐๓/๖๓) เห็นสภาวะความเปนจริงตาม

ธรรมชาติ ไดแก อนิจจัง (ความไมเที่ยง) ทุกขัง (ความเปนทุกข) อนัตตา (ความไมมีตัวตน) หมายถึง 

ความดําริที่ไมมีการเบียดเบียน การคิดราย หรือทําลาย โดยมุงเอากรุณามาเปนแนวปฏิบัติในการคิด 

เปนการคิดที่ปราศจากโทสะเชนกัน (ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๒๖๒) 

๔) ความรูเห็นปฏิจจสมุปบาท (สํ.นิ. ๑๖/๔๒/๒๐) เห็นการอุปการะระหวาง  

ปจจัยธรรม (ธรรมที่เปนปจจัยหรือเปนเหตุ) กับปจจยุปปนธรรม (ผลที่เกิดโดยอาศัยธรรมน้ันเปนเหตุ) 

นอกจากน้ีสัมมาทิฏฐิยังมีความหมายอีก ๒ ระดับ คือ 

(๑) ระดับโลกียสัมมาทิฏฐิ ไดแก ความเห็นชอบระดับโลกีย คือ ยังเน่ืองในโลก 

ข้ึนตอโลก ไดแก ความเห็น ความเช่ือ ความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ถูกตองตามหลักแหงความดี 

เปนไปตามคลองธรรมหรือสอดคลองกับศีลธรรม จึงจะพัฒนาปญญาไดเกิดจากปรโตโฆสะ คือ ปจจัย

ภายนอก ไดแกองคประกอบทางสังคม เชน การอบรมสั่งสอนทางศีลธรรม การถายทอดทาง

วัฒนธรรม เปนตน (ม.อุ. ๑๔/๒๕๘/๑๘๑) 

(๒) ระดับโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ไดแก ความเห็นชอบระดับโลกุตตระ คือ เหนือโลก 

ไมข้ึนตอโลก ไดแก ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ถูกตองตามความเปนจริง หรือรูเขาใจ

ตามสภาวะของธรรมชาติ สัมมาทิฏฐิชนิดน้ีเกิดจากโยนิโสมนสิการ การพิจารณาโดยแยบคาย  

(พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๓, หนา ๗๓๘) 

๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ดําริชอบ หมายถึง ความดําริชอบ ความคิด ความดําริตริ

ตรอง หรือคิดการตาง ๆ ที่ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ไมเศราหมองขุนมัว เปนไปในทาง

สรางสรรค ประโยชนสุข เชน คิดในทางเสียสละ หวังดีมีไมตรี ชวยเหลือเกื้อกูลและความคิดบริสุทธ์ิ 
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อิงสัจจะ อิงธรรมะ ไมเอนเอียงดวยความเห็นแกตัว ความคิดจะไดจะเอา หรือความคิดเคียดแคนชิงชัง 

มุงรายคิดทําลาย (ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๒๖๑) สัมมาสังกัปปะ มี ๓ ความหมาย คือ      

 ๑)  เนกขัมมสังกัปปะ (เนกขัมมวิตก) หมายถึง ความดําริที่ปลอดจากโลภะ ความ

นึกคิดที่ปลอดโปรงจากกาม ไมหมกมุนพัวพันติดของในสิ่งสนองความอยากตาง ๆ ความคิดที่

ปราศจากความเห็นแกตัว ไมปะปนดวยราคะและโลภะ น่ันเอง 

 ๒) อพยาบาทสังกัปปะ (อพยาบาทวิตก) หมายถึง ความดําริที่ไมมีความเคียด

แคน ชิงชัง ขัดเคือง หรือ เพงมองในแงรายตาง ๆ โดยเฉพาะมุงเอาธรรมที่ตรงขาม คือ เมตตา 

(ปรารถนาดีตอสรรพสัตวทั้งปวง) เปนดําริที่ปราศจากโทสะ 

 ๓)  อวิหิงสาสังกัปปะ (อวิหิงสาวิตก) หมายถึง ความดําริที่ไมมีการเบียดเบียน 

การคิดราย หรือทําลาย โดยมุงเอากรุณามาเปนแนวทางปฏิบัติในการคิดดวย เปนการคิดที่ปราศจาก

โทสะ การที่บุคคลน้ันยอมมีดําริ นึกคิด และทัศนคติตอสิ่งเหลาน่ันอยางถูกตองไมเอนเอียง และไมยึด

ติด เปนการเสริมสัมมาสังกัปปะ 

 ดังน้ัน สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ จะสงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในกระบวนการ

ของการพัฒนาปญญา โดยอธิบายไดดังน้ีคือ 

๑.  เมื่อบุคคลใดมีสัมมาทิฏฐิ คือ มองเห็นสิ่งทั้งหลายถูกตองตามความเปนจริงดวย โยนิโส

มนสิการ บุคคลน้ันยอมมีดําริ นึกคิด และทัศนคติตอสิ่งเหลาน้ันอยางถูกตองไมเอนเอียง และไมยึดติด

เปนการเสริมสัมมาสังกัปปะ 

๒. เมื่อบุคคลใดมีสัมมาสังกัปปะ คือ มีความดําริ นึกคิด ที่เปนอิสระจากความชอบใจหรือ

ความไมชอบใจ และเปนกลาง บุคคลน้ันยอมมองเห็นสิ่งทั้งหลายไดถูกตองตามสภาวะที่เปนจริง   

เปนการสนับสนุนสัมมาทิฏฐิใหมีมากข้ึน และหากทาทีของจิตใจพัฒนาไปจนถึงข้ันสูง ก็จะกลายเปน

อุเบกขา ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญย่ิงในการใชความคิดอยางไดผล (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 

๒๕๔๓, หนา ๗๕๐) 

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาตนทางดานปญญา คือการทําใหเกิดความรูแจงเห็นจริงและใช

ปญญาในการแกไขปญหาน้ัน ๆ จากการคิด พิจารณา วินิจฉัยตามเหตุตามปจจัย มองสิ่งทั้งหลายตาม

ความเปนจริง ไมบิดเบือนหรือเอนเอียงดวยอคติ รูเทาทันธรรมดาของสังขารจนถึงข้ันที่ทําใหจิตใจ

เปนอิสระหลุดพนจากกิเลสและความทุกขอยางสิ้นเชิง 

 

๓.๓ หลักธรรมที่สําคัญตอภาวนา  
 ๓.๓.๑ กัลยาณมิตตตา 

 กลฺยาณมิตฺตตา ไดแก บคุคลผูที่สมบูรณดวยคุณมีศีล เปนผูกําจัดความช่ัวราย เปนผูสงเสริม

ประโยชน เปนมิตรมีอุปการะทุกสิ่งทุกอยาง เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ 
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สมาธิ และปญญา กัลยาณมิตรเพราะถึงพรอมดวยศรัทธา ยอมเช่ือการตรัสรูของพระตถาคต ยอมไม

สละการแสวงหาประโยชนสุขในสัตวทั้งหลายที่เกิดข้ึน เพราะเหตุ การตรัสรูชอบน้ัน ถึงพรอมดวยศีล 

จึงยอมเปนที่รัก และเปนที่เคารพของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย เปนผูนายกยอง คอยตักเตือน ตําหนิ 

คอยวากลาว อดทนถอยคํา เพราะถึงพรอมดวยสุตะ จึงเปนผูกลาวถอยคําที่ลึกซึ้งมีขันธ อายตนะ 

สัจจะ ปฏิจจสมุปบาท เพราะถึงพรอมดวยจาคะ จึงเปนผูมีความปรารถนานอย เปนผูสันโดษ มีความ

สงัด เพราะถึงพรอมดวยวิริยะ จึงเปนผูเพียรพยายามในการปฏิบัติประโยชนแกตนและผูอื่น เพราะถึง

พรอมดวยสติ จึงเปนผูมีสติมั่น เปนผูถึงพรอมดวยความรอบคอบ คือสติอยางเย่ียม เปนผูระลึกได   

จําไดแมสิ่งที่ทํา คําที่พูดแมนานแลว เพราะถึงพรอมดวยสมาธิ จึงเปนผูไมฟุงซาน เปนผูมั่นคงมีจิต

แนวแน และเพราะถึงพรอมดวยปญญา จึงยอมรูสิ่งที่ไมวิปริต 

 กัลยาณมิตร แสวงหาคติธรรมทั้งกุศลและอกุศลดวยสติ รูประโยชนสุขของสัตวทั้งหลายตาม

ความเปนจริงดวยปญญา เปนผูมีจิตไมฟุงซานในอารมณน้ันดวยสมาธิ ปรามสัตวทั้งหลายจากสิ่งไม

เปนประโยชนดวยความเพียร ยอมชักชวนในสิ่งที่มีประโยชนอยางเดียว ดังพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 

   ปโย ครุ ภาวนีโย  วตฺตา จ วจนกฺขโม 

   คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา โน จฏาเน นิโยชเย 

   กัลยาณมิตร เปนผูนารัก นาเคารพ 

   นายกยอง เปนผูวากลาวตักเตือน อดทน 

   ถอยคํา กลาวถอยคําลึกซึ้ง ไมชักชวน 

   ในทางที่ไมใชฐานะ (องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔) 

 “ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณข้ึนมากอนเปน

บุพนิมิต ฉันใด ความมีกัลยาณมิตรก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิต แหงการเกิดข้ึนของ

อริยอัษฏางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันน้ัน ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร พึงหวังสิ่งน้ีได คือ จักเจริญ 

จักทําใหมาก ซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค” (สํ.ม. ๑๙/๑๒๙/๓๖) 

 “สําหรับภิกษุผูเปนเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษม

จากโยคะอันยอดเย่ียม เราไมเล็งเห็นองคประกอบภายนอกอยางอื่นแมสักอยางหน่ึง ที่

มีประโยชนมากเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร ยอมกําจัดกอกุศล

ได และยอมบําเพ็ญกุศลใหเกิดข้ึน” (ขุ.อิติ. ๒๕/๑๙๕/๒๓๗) 

 

 “ภิกษุมีกัลยาณมิตร...พึงหวังสิ่งน้ีไดคือ 

 ๑. จักเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข สมบูรณดวยอาจาระและโคจร ฯลฯ 
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 ๒. จักเปนผูมีโอกาสไดยินไดฟง ไดรวมสนทนาอยางสะดวกสบาย ตามความปรารถนา   ใน

เรื่องตาง ๆ ที่ขัดเกลาอุปนิสัย ชําระจิตใจใหปลอดโปรง คือ เรื่องความมักนอย เรื่องการบําเพ็ญเพียร 

เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปญญา เรื่องวิมุตติ เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ 

 ๓. จักเปนผูต้ังหนาทําความเพียร เพื่อกําจัดอกุศลธรรม และเพื่อบําเพ็ญกุศลธรรมให

เพียบพรอม จักเปนผูเขมแข็ง บากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม 

 ๔. จักเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาที่เปนอริยะ หย่ังรูความเกิดความดับ ชําแรกกิเลส 

นําไปสูความสูญสิ้นแหงทุกข” (องฺ.นวก. ๒๓/๒๐๕, ๒๐๗/๓๖๕, ๓๗๐ ; ขุ.อุ. ๒๕/๘๘/๑๒๗) 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนกัลยาณมิตรยอมละอกุศล  เจริญกุศล เพราะเหตุน้ัน บุคคลผู 

เปนกัลยาณมิตร อาศัยภิกษุผูเปนกัลยาณมิตร ยังกัมมัสสกตาญาณใหเกิด ยอมทําศรัทธาที่เกิดข้ึนแลว

ใหคงที่ เกิดศรัทธาแลวก็เขาไปหา ครั้นเขาไปหาแลวยอมฟงธรรม ครั้นฟงธรรมแลวยอมไดศรัทธาใน

พระตถาคต ดวยการไดศรัทธาน้ัน จึงละการอยูเรือนออกบวช ทําปาริสุทธศีล ๔ ใหถึงพรอม สมาทาน

ธุตธรรม (ธรรมอันกําจัดกิเลส) เปนไปตามกําลัง เปนผูไดกถาวัตถุ ๑๐ เปนผูปรารภความเพียรอยู  

เขาไปต้ังสติไว มีสัมปชัญญะ เจริญโพธิปกขิยธรรมตลอดคืนยันรุง ในไมชาทําวิปสสนา ใหตัดขาด

อกุศลทั้งหมด ดวยการบรรลุอริยมรรค และยังกุศลธรรมทั้งปวงใหเจริญถึงความบริบูรณดวยภาวนา 

 ดังพระพุทธองคตรัสไววา 

 ดูกอนเมฆิยะ ภิกษุผูเปนกัลยาณมิตร หวังดีตอสหายดี เพื่อนดี จักเปนผูมีศีล จักเปนผูสํารวม

ในปาฏิโมกข จักเปนผู ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร จักเปนผู เห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย           

จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย 

 ภิกษุผูเปนกัลยาณมิตร เปนผูมีถอยคําขัดเกลากิเลส ถอยคําเปดใจอยางสบาย จักเปนไปเพื่อ

ความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อนิพพาน คือ 

๑. อปฺปจฺฉกถา                ถอยคําที่ชักนําใหมีความปรารถนานอย 

๒. สนฺตุฏฐิกถา                ถอยคําที่ชักนําใหสันโดษ 

๓. ปวิเวกกถา                 ถอยคําทีชักนําใหสงัด 

๔. อสํสคฺคกถา              ถอยคําชักนําไมใหระคนดวยหมู 

๕. วิริยรมฺภกถา               ถอยคําชักนําใหปรารถนาความเพียร 

๖. สีลกถา                      ถอยคําชักนําใหต้ังอยูในศีล 

๗. สมาธิกถา                   ถอยคําชักนําใหทําใจสงบ 

๘. ปฺากถา                 ถอยคําชักนําใหเกิดปญญา 

๙. วิมุตฺติกถา                  ถอยคําชักนําใหทําใจใหพนจากกิเลส 

๑๐. วิมุตฺติาณทสฺสนกถา  ถอยคําชักนําใหเกิดความรูความเห็นในการพนจากกิเลส 

 ดวยถอยคําเห็นปานน้ี ภิกษุจักไดโดยงาย จักไดโดยไมยาก จักไดโดยไมลําบาก 
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 ภิกษุผูเปนกัลยาณมิตร มีเพื่อนดี จักเปนผูปรารถนาความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อให

เกิดกุศลธรรม เปนผูมีกําลังใจ มีความเพียรมั่นไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 

 ภิกษุผูเปนกัลยาณมิตร มีเพื่อนดี จักเปนผูมีปญญา จักเปนผูประกอบดวยอุทยัตถคามินี

ปญญา (รูความเกิดและความเสื่อม) เพื่อใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ อันเปนการตรัสรูอยางประเสริฐ 

(ขุ.อุ. ๒๕/๘๘/๑๑๐-๑๑๑) 

 กัลยาณมิตร คือ ผูประกอบดวยกัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการไดแก 

 ๑.  ปโย ความเปนผูที่นารัก คือ มีเมตตา นาเลื่อมใส เพราะมีศีลบริสุทธ์ิ คือ เขาถึงจิตใจผูฟง   

สรางความรูสึกสนิทสนมเปนกันเอง เปนการพูดที่ถนอมนํ้าใจผูฟง ชวนใจผูเรียนใหอยากเขาไปปรึกษา

ไตถาม  

  ๒. ครุ เปนผูที่นาเคารพ คือ เปนผูหนักแนน ถือหลักการเปนสําคัญ เพราะประกอบดวย

คุณธรรม มีศีล สมาธิ  มีความประพฤติสมควรแกฐานะ ทําใหเกิดความรูสึกอบอุนเปนที่พึ่งได      

และปลอดภัย 

  ๓. ภาวนีโย เปนผูที่นาสรรเสริญ นายกยอง นาเจริญใจ เพราะมีจิตใจเที่ยงธรรม ไมลําเอียง 

คือ มีความรูจริง ทรงภูมิปญญาแทจริง และเปนผูฝกฝนปรับปรุงตนอยูเสมอ ควรเอาอยาง ทําใหศิษย

เอยอางและระลึกถึง ดวยความซาบซึ้ง มั่นใจและภาคภูมิใจ 

  ๔. วตฺตา เปนผูมีความสามารถพูดช้ีแจง รูจักวา รูจักพูดใหไดผล คือ พูดเปน รูจักช้ีแจงให

เขาใจ รูวาเมื่อไรควรพูดอะไร อยางไร คอยใหคําแนะนําวากลาว ตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี 

  ๕. วจนกฺขโม เปนผูยอมรับคําตักเตือน อดทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษาซึก

ถามแมจุกจิก ตลอดจนคําลวงเกินและคําตักเตือนวิพากษวิจารณตาง ๆ อดทนฟงได ไมเบื่อหนาย   

ไมเสียอารมณและพรอมที่จะแกไขปรับปรุงตน 

  ๖. คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา แถลงเรื่องล้ําลึกได คือ กลาวช้ีแจงเรื่องตาง ๆ ที่ลึกซึ้งซับซอนให

เขาใจได พรอมทั้งเปนผูสามารถแสดงธรรมอันแจมแจง ชัดเจน และสอนศิษยใหเรียนรูเรื่องราวที่

ลึกซึ้งย่ิงข้ึนไปได 

  ๗. โน จฏาเน นิโยชเย ไมชักนําในอฐานะ คือ ไมแนะนําในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไป

ในทางเสื่อมเสีย (องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓) 

 ในการเลือกคบกัลยาณมิตร ควรตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของการเปนมิตรแท และมิตร

เทียมเพื่อปองกันความเสียหาย อันจะเกิดจากมิตรเทียมพาไป ดังคําโบราณทานสอนไววา          

“คบคนใหดูหนา ซื้อผาใหดูเน้ือ” โดยความหมายก็คือรูจักเลือกคนดีเปนมิตร ซึ่งการเลือกคบเพื่อนถือ

เปนสิ่งจําเปน สําหรับการพัฒนาความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ โดยพระพุทธองคใหความสําคัญ    

เปนอันดับแรกในมงคลสูตร คือ ใหเวนคนพาล คบหาคนดีเปนมิตร (ขุ.สุ ๒๕/๒๖๒/๕๖๒) อัน

เน่ืองจากบุคคลเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญย่ิงกวาสิ่งอื่น ๆ ดังคําโบราณที่เตือนวา “คบคนดีเปนศรีแกตัว 
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คบคนช่ัวอัปราชัย” แมในทางธรรม ทานคอยเตือนเสมอวา “ คบคนเชนไร  ก็เปนเชนคนน้ันแล” การ

คบคนช่ัวเปนมิตร จึงมีโทษตามหลักธรรม คือ นําใหเปนนักเลงการพนัน นักเลงเจาชู นักเลงเหลา นัก

ลวงเขาดวยของปลอม เปนคนลวงเขาซึ่งหนาและเปนนักเลงหัวไม คนเราที่เสื่อมเสีย พบกับความ

พินาศวอดวาย เพราะถูกเพื่อนเลว ๆ นําโทษมาให หากรูตัวคบมิตรไมดี พยายามกลับตัว สลัดตนออก

หาง เพื่อนมีทั้งภายนอกและเพื่อนภายใน มีทั้งมิตรแท มิตรเทียม ( ที.ปา. ๑๑/๒๖๐-๒๖๔/๒๐๙-

๒๑๑) เพื่อนภายนอก จะดูเพียงรูปรางหนาตา กิริยาทาทาง และอาภรณเครื่องประดับเทาน้ันไมพอ 

จะตองดูถึงหนาที่การงานและอุปนิสัยใจคอ เพราะเหตุที่คบเพื่อมุงหาผลประโยชนน้ันมีมาก ดังมีคํา

โคลงโลกนิติวา 

   “เพื่อนกินสิ้นทรัพยแลว  แหนงหนี 

         หางายหลายหมื่นมี  มากได 

     เพื่อนตายถายแทนชี-  วาอาตม 

       หายากฝากผีไข   ยากแทจักหา” 

             (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร)  

อีกลักษณะหน่ึง คือ เพื่อนกินหางายเพื่อนตายหายาก เมื่อเราไดดีมีความสุขมีบุญวาสนา             

คนก็อยากจะคบหาดวยแตถาเมื่อใดเราตกตํ่า ไรอํานาจวาสนา ไมมีใครอยากจะคบหาสมาคมดวย 

ดังคํากลอนวา 

 “ยามบุญมากาไกกลายเปนหงส  ยามบุญลงหงสเปนกานาฉงน 

 ยามบุญมาหมูหมากลายเปนคน  ยามอับจนคนเปนหมานาอัศจรรย 

 เมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมอง  เมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมา 

 เมื่อไมมีหมดมิตรมุงมองมา  เมื่อมอดมวยแมหมูหมาไมมามอง” 

(พระเทพวรคุณ, (สมาน สุเมโธ), ๒๕๔๒, หนา ๘) 

 “คนข้ึนแพนอยไปในมหาสมุทร พึงจมเสีย ฉันใด แมแตสาธุชน อาศัยคนเกียจคราน ก็ยอม

จมลงไดฉันน้ัน เพราะฉะน้ัน ควรเวนหางคนเกียจคราน มีความเพียรทรามอยางน้ันเสีย พึงอยูรวมกับ

เหลาบัณฑิตผูสงัด ผูเปนอารยะ ผูมีใจเด็ดเด่ียว เพงพินิจ ผูเรงระดมความเพียรเปนนิตย” (สํ.นิ. ๑๖/

๓๗๒/๑๙๐ ; ขุ.อิติ. ๒๕/๒๕๖/๒๘๔) 

  ๓.๓.๒ สัมปทา ๔ 

  สัมปทา ๔ คือ ความถึงพรอม, ความพรั่งพรอม สมบูรณแหงองคประกอบตาง ๆ  ซึ่งทําให

ทานที่บริจาคแลว เปนทานอันยอดเย่ียมมีผลมาก อาจเห็นผลทันตา อันประกอบดวย 

๑) วัตถุสัมปทา ความพรอมแหงวัตถุ หมายถึง ผูรบั (ปฏิคาหก) หรือ ทักขิไณยบุคคลเปนผู

พรั่งพรอมดวยคุณธรรม ทานมีคุณธรรมสูงเทาใด ยอมทําใหทานที่บริจาคไป มีผลมากข้ึนตามเทาน้ั 
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๒) ปจจัยสัมปทา ความพรอมแหงปจจัย หมายถึง สิ่งของที่ทายก นํามาทําบุญน้ัน ไดมา

ในทางบริสุทธ์ิชอบธรรม 

๓) เจตนาสัมปทา ความพรอมแหงเจตนา หมายถึง มีเจตนาดี เจตนาเพื่อสงเคราะห 

อนุเคราะห หรือบูชาคุณดวยความบริสุทธ์ิใจ มิไดหวังลาภยศ หรือช่ือเสียง มีเจตนาดีทั้ง ๓ กาล คือ  

(๑)  ปุพพเจตนา เจตนาที่จะบริจาคเกิดข้ึนในครั้งแรก มีความบริสุทธ์ิ เกิดจากศรัทธา 

และเห็นคุณคาในการบริจาคอยางแทจริง (กอนบริจาค) 

(๒) มุญจนเจตนา ในขณะที่กําลังบริจาคทานอยู ยังคงรักษาความรูสึกน้ันไวได ไมเกิด

ความเสียดายหรือมีจิตใจเศราหมอง (ขณะบริจาค) 

(๓) อปราปรเจตนา หลังจากบริจาคทนเสร็จไปแลว ไมเกิดความเสียดาย ทั้งเมื่อระลึก

ถึงการบริจาคของตน กลับมีความช่ืนชมโสมนัส มีจิตใจบริสุทธ์ิผองใส (หลังบริจาค) 

เจตนาทั้ง ๓ กาล ตองรักษาเจตนาอันเปนกุศลไว ทั้งยังประกอบไปดวยปญญาในการให

มิใชใหดวยความเขลา 

๔) คุณาติเรกสัมปทา ความพรอมแหงคุณพิเศษของปฏิคาหก (ผูรับมีคุณพิเศษ) การทําบุญ

ใหทานกับผูมีศีลธรรม คุณธรรม ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ยอมไดรับอานิสงส ประมาณมิได    

สวนการทําบุญใหทานในผูที่เต็มไปดวย ราคะ โทสะ โมหะ ยอมไมมีผลมากอันใด  

  ๓.๓.๓ โยนิโสมนสิการ 

  โยนิโสมนสิการ วาโดยรูปศัพท ประกอบดวย โยนิโส กับ มนสิการ มาจากโยนิ แปลวาเหตุ 

ตนเคา แหลงเกิดปญญา อุบาย วิธี ทาง สวนมนสิการ แปลวา การทําในใจ การคิด คํานึง นึกถึง ใสใจ 

พิจารณา เมื่อรวมเขากันจึงแปลวา การทําใจโดยแยบคาย ซึ่งมีความหมายแยกเปนแง ๆ ดังน้ีคือ 

๑) อุบายมนสิการ แปลวา คิดหรือพิจารราโดยอุบาย คือ คิดอยางมีวิธี หรือคิดถูกวิธี   เปน

การคิดถูกวิธีที่จะใหเขาถึงความจริง สอดคลองเขาแนวกับสัจจะ ทําใหหย่ังรูสภาวะลักษณะและสามญั

ลักษณะของสิ่งทั้งหลาย 

๒) ปถมนสิการ แปลวา คิดเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือการคิดไดตอเน่ืองเปนลําดับ 

จัดลําดับได หรือมีลําดับ มีข้ันตอน แลนไปเปนแถวเปนแนว เปนความคิดที่เปนระเบียบตามเหตุผลไม

ยุงเหยิงสับสน ไมใชติดพันเรื่องน้ีแลวเตลิดไปเรื่องโนน หรือกระโดดไปกระโดดมา ตอเปนช้ินเปนอัน

ไมได ทั้งน้ีรวมทั้งความสามารถที่จะชักความนึกคิดเขาสูแนวทางที่ถูกตอง 

๓) การณมนสิการ แปลวา คิดตามเหตุ คิดคนเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอยางมีเหตุผล คือ

การคิดสืบคนตามแนวความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ใหเขาใจถึง

ตนเคา หรือแหลงที่มาซึ่งสงผลตอเน่ืองมาตามลําดับ 

๔) อุปปาทกมนสิการ แปลวา คิดใหเกิดผล คือ ใชความคิดใหเกิดผลที่พึงประสงค เล็งถึง

การคิดอยางมีเปาหมาย เปนการคิดการพิจารณาที่ทําใหเกิดกุศลธรรม เชน ปลุกเราใหเกิดความเพียร 
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การรูจักคิดในทางที่ทําใหหายหวาดกลัว ใหหายโกรธ การพิจารณาที่ทําใหมีสติ หรือทําใหจิตใจ

เขมแข็งมั่นคง (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๒, หนา ๖๖๗-๖๖๘) 

 โยนิโสมนสิการ เปนการใชความคิดอยางถูกวิธี อยูในระดับที่เหนือศรัทธา เปนข้ันที่เริ่มใช

ความคิดของตนเองเปนอิสระ ใหรูจักคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองสิ่ง

ตาง ๆ อยางต้ืน ๆ ผิวเผิน เปนข้ันสําคัญในการสรางปญญาที่บริสุทธ์ิเปนอิสระ ทําใหทุกคนชวยตนเอง

ได และนําไปสูจุดหมายของพุทธธรรมอยางแทจริง ดังพระพุทธองคทรงตรัสไววา 

 “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณข้ึนมากอน เปน

บุพนิมิตฉันใด ความถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตแหงการ

เกิดข้ึนของอริยอัษฏางคิกมรรค  แกภิกษุ ฉันน้ัน ภิกษุผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ พึง

หวังสิ่งน้ีไดคือ จักเจริญ จักทําใหมากซึ่งอริยอัษฏางคิกมรรค” (สํ.ม. ๑๙/๑๓๖/๓๗) 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงเงินแสงทอง เปนบุพนิมิต

มากอนฉันใด โยนิโสมนสิการก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตแหงการเกิดข้ึนของโพชฌงค ๗ 

แกภิกษุฉันน้ัน ภิกษุผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการพึงหวังสิ่งน้ีได คือ จักเจริญ จักทํา

ใหมากซึ่งโพชฌงค ๗” (สํ.ม. ๑๙/๔๑๔/๑๑๓) 

“ภิกษุทั้งหลาย รางกายน้ี ดํารงอยูดวยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยูได, ไม

มีอาหาร หาดํารงอยูไดไม ฉันใด นิวรณ ๕ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ดํารงอยูดวยอาหาร 

อาศัยอาหารจึงดํารงอยูได, ไมมีอาหารหาดํารงอยูไดไม, อะไรเลาคืออาหาร...ก็คือการ

กระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนิการ... 

“ภิกษุทั้งหลาย รางกายน้ี ดํารงอยูดวยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยูได, ไม

มีอาหารดํารงอยูไดไม ฉันใด โพชฌงค ๗ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ดํารงอยูดวยอาหาร 

อาศัยอาหารจึงดํารงอยูได, ไมมีอาหารหาดํารงอยูไดไม, อะไรเลาคืออาหาร...ก็คือ 

การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการ...(สํ.ม. ๑๙/๓๕๗-๓๗๒/๙๔-๙๘) 

 

 โยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต เปนเหตุใหราคะไมเกิดและราคะที่เกิดแลวก็ถูกละได โยนิโส

มนสิการในเมตตาเจโตวิมุตติ เปนเหตุใหโทสะไมเกิด และโทสะที่เกิดแลวก็ถูกละได โยนิโสมนสิการ

เปนเหตุใหโมหะไมเกิด และโมหะที่เกิดแลว ก็ถูกละได (อง.ติก. ๒๐/๕๐๘/๒๕๘) 

 เมื่อใชโยนิโสมนสิการ นิวรณ ๕ ยอมไมเกิด ที่เกิดแลวก็ถูกกําจัดได ในขณะเดียวกันก็เปนเหตุ

ใหโพชฌงค ๗ เกิดข้ึนและเจริญเต็มบริบูรณ (สํ.ม. ๑๙/๔๔๖-๔๔๗/๑๒๒) 

 “ธรรม ๙ อยางที่มีอุปการะมาก ไดแก ธรรม ๙ อยาง ซึ่งมีโยนิโสมนสิการเปนมูล กลาวคือ 

เมื่อโยนิโสมนสิการ ปราโมทยยอมเกิด เมื่อปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อมีใจปติ กายยอมสงบระงับ  

เมื่อกายสงบระงับ ยอมไดเสวยสุข ผูมีสุข จิตยอมเปนสมาธิ ผูมีจิตเปนสมาธิ ยอมรูเห็นตามความเปน
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จริง เมื่อรูเห็นตามความเปนจริง ยอมนิพพิทาเอง เมื่อนิพพิทาก็วิราคะ เพราะวิราคะ ก็วิมุตติ” (ที.ปา. 

๑๑/๔๕๔/๓๒๙) 

 โยนิโสมนสิการ ถือเปนวิธีสืบคนหาเหตุผลไปตามลําดับจนถึงตนเหตุ จึงเปนวิธีการแหง

ปญญา ซึ่งการใชความคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ คิดวิเคราะห โดยมีวิธีการคิด ๑๐ วิธี ดังน้ี 

 ๑.  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย  คือ พิจารณาปรากฏการณที่เปนผล ใหรูจักสภาวะที่เปนจริง

หรือพิจารณาปญหา หาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่สัมพันธสงผลสืบทอด

กันมา หรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท ถือเปนโยนิโสมนสิการแบบพื้นฐาน 

 ๒.  วิธีคิดแบบแยกแยะตัวประกอบ หรือกระจายเน้ือหา เปนการคิดที่มุงใหมองและใหรูจักสิ่ง

ทั้งหลายตามสภาวะของมันเอง ในทางธรรมมักใชพิจารณาเพื่อใหเห็นความไมมีแกนสารหรือความไม

เปนตัวตนของสิ่งทั้งหลาย ใหหายยึดติดถือมั่นในสมมุติบัญญัติ โดยเฉพาะการพิจารณาเห็นสัตวบุคคล

เปนเพียงการประชุมกันเขาขององคประกอบตาง ๆ ที่เรียกวา ขันธ ๕ และขันธ ๕ แตละอยางก็

เกิดข้ึนจากสวนประกอบยอยตอไปอีก การพิจารณาเชนน้ีชวยใหมองเห็นความเปนอนัตตา 

 ๓.  วิธีคิดแบบสามัญลักษณ หรือ วิธีแบบรูเทาทันธรรมดา คือ มองอยางรูเทาทันความเปนไป

ของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งจะตองเปนอยางน้ัน ๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะที่มันเปนสิ่งที่เกิดจากเหตุ

ปจจัยตาง ๆ ปรุงแตงข้ึน จึงตองเปนไปตามเหตุปจจัย ธรรมดาที่วาน้ัน ไดแกอาการที่สิ่งทั้งหลายทั้ง

ปวงที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง เมื่อเกิดข้ึนแลวก็จะตองดับไป ไมเที่ยงแท ไมคงที่ ไมย่ังยืน ไมคงที่

ตลอดไปเปนอนิจจัง ปจจัยทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกทุกอยางก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไป

ตลอดเวลาเสมอเหมือนกัน เมื่อเขามาสัมพันธกันจึงเกิดความขัดแยง ทําใหสิ่งเหลาน้ันมีสภาวะถูกบีบ

ค้ันกดดัน ไมอาจคงอยูในสภาพเดิมได จะตองมีการแปรปรวนเปลี่ยนสลาย เปนทุกข เมื่อตองเปนไป

ตามเหตุปจจัยมันก็ไมอาจเปนของของใคร เชนเดียวกับที่ไมอาจเปนตัวตนของมันเอง และไมอาจมีอยู

โดยตัวของมันเอง มันไมอาจเปนไปตามปรารถนาของใคร ไมมีใครคิดอยากบังคับมันได ไมมีใครเปน

เจาของครอบครองมันไดจริง เพราะมันเปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไปตามใจอยากของใคร      

เปนอนัตตา รวมความวารูเทาทันสิ่งทั้งหลายเปนธรรมชาติ มีลักษณะความเปนไปโดยทั่วไปเสมอ

เหมือนกันตามธรรมดาของมันในฐานะที่เปนของปรุงแตงเกิดจากเหตุปจจัยและข้ึนตอเหตุปจจัย

ทั้งหลายเชนเดียวกัน 

 ๔.  วิธีคิดแบบอริยสัจจ หรือคิดแบบแกปญหา เปนวิธีแหงการดับทุกข โดยมีหลักการ คือ 

การเริ่มตนจากปญหาที่ประสบอยู โดยกําหนดรู ทําความเขาใจกับปญหาใหชัดเจน แลวสืบคนสาเหตุ

เพื่อแกไข ขณะเดียวกันกําหนดเปาหมายของตนใหแนชัดวาคืออะไร จะเปนไปไดหรือไมและเปนไปได

อยางไร และคิดวางวิธีปฏิบัติที่จะกําจัดสาเหตุของปญหาโดยสอดคลองกันการที่จะบรรลุจุดหมายที่

กําหนดไวน้ัน 
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 ๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ หรือคิดตามหลักการและความมุงหมาย คือ พิจารณาให

เขาใจความสัมพันธระหวางธรรมกับอรรถ หรือหลักการกับความมุงหมาย เปนความคิดที่มี

ความสําคัญมาก เพื่อใหไดผลตามความมุงหมายไมคลาดเคลื่อน เลื่อนลอยหรืองมงาย ซึ่งถือวาเปน

หลักความจริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการนําไปปฏิบัติ 

 ๖.  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก หรือพิจารณาใหเห็นครบทั้งอัสสาทะ อาทีนวะ และ

นิสสรณะ เปนการมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงอีกแบบหน่ึง เนนการยอมรับความจริงตามที่สิ่ง

น้ัน ๆ เปนอยูทุกแงทุกดาน ทั้งดานดีและดานเสีย เปนวิธีคิดที่ตอเน่ืองกับการปฏิบัติ คือ ในการ

แกปญหาจะตองเขาใจปญหาใหชัดเจนเสียกอน หรือกอนจะละจากสิ่งหน่ึงไปหาอีกสิ่งหน่ึง จะตอง

รูจักทั้งสองฝายดีพอที่จะใหเห็นไดวาการละและไปหาน้ัน หรือการทิ้งอยางหน่ึงไปหาอีกอยางหน่ึงน้ัน 

เปนการกระทําที่รอบคอบสมควรและดีจริง 

 ๗.  วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม เปนการพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนา คือ การใชสอยหรือ

บริโภค เปนวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา เปนข้ันฝกหัดขัดเกลากิเลสหรือตัดทางไมใหกิเลสเขา

มาครอบงําจิตใจแลวชักจูงพฤติกรรมตอ ๆ ไป วิธีน้ีใชมากในชีวิตประจําวัน เพราะเกี่ยวของกับการ

บริโภคใชสอยปจจัย ๔ และวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวก เปนสิ่งที่สามารถสนองความตองการ

ของเราไดถือวามีคุณคาหรือมีประโยชน โดยคุณคาในที่น้ีแบงเปน ๒ ประเภท คือ  

 ๗.๑ คุณคาแท คือ สิ่งของทั้งหลายน้ันมีประโยชนสนองความตองการของชีวิตโดยตรง

หรือนํามาใชแกปญหา เพื่อใหเกิดความดีงามในการดํารงอยูของชีวิตหรือเพื่อประโยชนสุขของตนและ

ผูอื่น คุณคาน้ีอาศัยปญญาเปนเครื่องตีคาหรือวัดราคา หรือจะเรียกวาคุณคาสนองปญญาก็ได 

 ๗.๒  คุณคาเทียม คือ ประโยชนของสิ่งทั้งหลายที่มนุษยพอกพูนใหแกสิ่ง น้ัน เพื่อ

ปรนเปรอการเสพ หรือเสริมขยายความมั่นคงย่ิงใหญของตัวตนที่ยึดถือไว คุณคาน้ีอาศัยตัณหาเปน

เครื่องตีคาหรือวัดราคา หรือเรียกวาคุณคาสนองตัณหาก็ได 

 ๘. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม หรือวิธีคิดแบบเรากุศล เปนแนวคิดแนวสกัดกั้นหรือ

บรรเทาและขัดเกลาตัณหา เปนขอปฏิบัติระดับตนเพื่อสงเสริมความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรมและ

สรางเสริมสัมมาทิฐิที่เปนโลกียะ มีความคิดและการกระทําที่ดีงามเปนประโยชน ขจัดนิสัยราย ๆ ของ

จิตที่สะสมไว หากปราศจากอุบายขอน้ีจะทําใหความคิดและการกระทําเดิม ๆ มีกําลังแรงมากข้ึน 

 ๙.  วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจบุัน หรือวิธีคิดแบบมีปจจุบันธรรมเปนอารมณ ซึ่งในสติปฏ

ฐาน ๔ กลาวถึงการต้ังสติ ระลึกรู ต่ืนอยูกับสิ่งที่กําลังเกิดข้ึน กําลังเปนอยู กําลังรับรู หรือกําลัง

กระทําในปจจุบันทุก ๆ ขณะ ความคิดชนิดน้ีเปนอยูในปจจุบันเปนการคิดในแนวทางของความรูหรือ

คิดดวยอํานาจปญญา ไมวาจะเปนเรื่องปจจุบันขณะ หรือเรื่องลวงไปแลวหรือเรื่องกาลภายภาคหนา 

การมีสติตามทันสิ่งที่รับรูเกี่ยวของ หรือตองทําอยูในเวลาน้ัน ๆ แตละขณะทุก ๆ ขณะ โดยไมติดของ

วนเวียนกับภาพในอดีต หรือไมเลื่อนลอยไปกับอนาคต อันเน่ืองมาจากอํานาจตัณหา 



๗๔ 

 

 
 

 ๑๐.  วิธีคิดแบบวิภัชชวาท ไมใชวิธีคิดโดยตรงแตเปนวิธีพูดหรือการแสดงหลักการแหงคํา

สอน การคิดกับการพูดเปนกรรมที่ใกลชิดกันมาก กอนจะพูดก็ตองคิดกอน สิ่งที่พูดลวนสําเร็จมาจาก

ความคิดทั้งสิ้น ลักษณะของความคิดและการพูดแบบน้ีคือ การมองและแสดงความจริง โดยแยกแยะ

ออกใหเห็นตอละแงละดานครบทุกแงทุกดาน ไมใชจับแงใดแงหน่ึง หรือบางแงข้ึนมาวินิจฉัยตีคลุมลง

ไปอยางน้ันทั้งหมด หรือประเมินคุณคาความดีความช่ัว โดยถือเอาสวนเดียวหรือบางสวนแลวตัดสิน 

 กลาวโดยสรุป โยนิโสมนสิการ คือ การทําในใจโดยแยบคาย เปนการใชความคิดใหถูกวิธี การ

รูจักคิดอยางถูกวิธี  โดยมองเห็นสิ่งทั้งหลายดวยความคิดพิจารณาสืบคนถึงตนเคา สาวหาเหตุผล

ตลอดสายและแยกแยะออกมาวิเคราะหดูดวยปญญา ที่คิดเปนระเบียบพรอมโดยอุบายวิธีใหเห็นสิ่ง

น้ัน ๆ หรือปญหาน้ัน ๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย 

 

๓.๔ หลักธรรมอันมีอุปการตอภาวนา ๔ 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่สามารถนํามาประยุกตใชหรือเปนเครื่องสนับสนุน เพื่อใชใน

การพัฒนาตนน้ัน มหีลายหลักธรรม ในการศึกษาวิจัยน้ีจะไดนําหลักธรรมที่เปนพื้นฐานของการพัฒนา

ตนมาประมวลไว ดังตอไปน้ีคือ 

 ๓.๔.๑ หลักไตรสิกขา  

ไตรสิกขา แปลวา สิกขา ๓ หมายถึง ขอสําหรับศึกษา, การศึกษาขอปฏิบัติที่พึงศึกษา,    

การฝกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา เปนการเรียนรูเมื่อเรียนรูแลวไมเขาใจตองทําใหเขาใจ       

หรือกระบวนการเริ่มตนเรียน พิจารณาในเน้ือหาสาระ และปฏิบัติตามไตรสิกขา (รศ.ดร.ทองหลอ      

วงษธรรมา, ๒๕๓๘, หนา ๑๙๖) โดยม ี๓ อยาง คือ 

ไตรสิกขา มคุีณคาที่แสดงถึงความสัมพันธและความเกี่ยวเน่ืองกันของ ศีล สมาธิ และปญญา 

อันเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยใหดํารงอยูดวยดีในสังคม ทั้งในระดับบุคคลและ

สังคม  

ในระดับบุคคล ไดแบงเปน ๓ ดาน ดังน้ีคือ 

๑. ดานของการดํารงตนใหอยูในสังคมดวยดี ดวยการประพฤติสุจริตทางกาย วาจา   ดวยศีล 

คือ การดํารงตนอยูดวยดี มีชีวิตเกื้อกูลทามกลางสภาพแวดลอมที่ตนมีสวนชวย สรางสรรค รักษาให

เอื้ออํานวยตอการมีชีวิตที่ดีงามรวมกัน เปนพื้นฐานที่ดีสําหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและการเจริญ

ปญญา” (พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๓๙, หนา ๖๐๔)  

๒. ดานการพัฒนาจิต ใหเกิดจิตที่มีสํานึก ดวยสมาธิ  คือ การพัฒนาคุณภาพจิต หรือการ

ปรับปรุงจิตใหมีคุณภาพและสมรรถภาพสูง เอื้อแกการมีชีวิตที่ดีงามและพรอมที่จะใชงานทางปญญา

อยางไดผลดีที่สุด” 



๗๕ 

 

 
 

๓. ดานการรูเทาทันธรรมดาทั้งหลายของโลกและชีวิต ดวยปญญา คือ การมองดู รูจักและ

เขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง หรือรูเทาทันธรรมดาของสังขารธรรมทั้งหลายที่ทําใหเปนอยูและ

ทําการตาง ๆ ดวยปญญา คือรูจักวางใจทาที และปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม

ในทางที่เปนไปเพื่อประโยชนสุข มีจิตใจผองใสไรทุกข เปนอิสรเสรีและสดช่ืนเบิกบาน” 

ในระดับชุมชนและสังคม 

คุณคาและความสําคัญของไตรสิกขาไมไดแสดงออกเฉพาะที่การปฏิบัติของบุคคลเทาน้ัน   

แตหมายรวมถึงการที่มนุษยจะตองจัดเตรียมกิจกรรมและวิธีการตาง ๆ  ดวยการจัดวางระบบและ

วางแผน จัดต้ังสถาบันและกิจกรรมในระดับชุมชนและสังคม  

๑. ดานศีล  หมายถึง การจัดสรรสภาพแวดลอมทั้งทางวัตถุ และทางสังคม ที่ปดกั้นโอกาสใน

การทําความช่ัว และสงเสริมโอกาสในการทําความดี เฉพาะอยางย่ิงการจัดระเบียบชีวิตและระบบ

สังคมโดยวางหลักเกณฑ กฎขอบังคับ บทบัญญัติตาง ๆ เพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคล จัด

กิจการของสวนรวม สงเสริมการอยูรวมกันดวยดี จึงเปนการจัดวางระเบียงสังคมอยางเหมาะสมและ

เกื้อกูลกับการดํารงอยูรวมกันอยางสันติและสงบสุข 

๒. ดานสมาธิ หมายถึง วิธีการและอุปกรณทั้งหลายที่ชวยชักจูงจิตของคนใหสงบ มีจิตที่ยึด

มั่นและมั่นคงในคุณธรรม มีใจที่ฝกใฝ และมีวิริยะอุตสาหะ ในการสรางความดีงามย่ิง ๆ ข้ึนไป

ตลอดจนอุบายวิธีตาง ๆ  ที่ชวยสงเสริมคุณภาพจิตของคน ดวยการสรางบรรยากาศในสถานที่อยูอาศัย 

สํานักงาน สถานประกอบการใหสดช่ืนแจมใส ประกอบดวยความเมตตากรุณา ชวนใหอยากสรางแต

ความดีและยังทําใหสุขภาพจิตดีย่ิงข้ึน 

๓. ดานปญญา หมายถึง การฝกปรือความรูความคิดหรือที่เรียกวาการศึกษาเลาเรียน  ใหมี

ความรูความเขาใจชัดเจนในวิชาชีพ และวิทยาการตาง ๆ ยังไมเพียงพอตองมีปญญารูและเห็นชอบ

ตามครรลองคลองธรรมและหากสามารถทําไดย่ิงกวาน้ันคือตองรูจักมองโลกและชีวิตอยางรูเทาทัน

ตามความเปนจริง (พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๓๙, หนา ๖๐๔) 

กลาวโดยสรุป ไตรสิกขาเปนหลักคําสอนเพื่อศึกษาและปฏิบัติที่มีความเกี่ยวพันตอเน่ืองกนัไป 

คือ การฝกอบรมกาย วาจา ใหเรียบรอย  การฝกอบรมจิตใหสงบน่ิงแกรงกลาและเกิดพลัง การพัฒนา

ปญญาที่เกิดจากการบมเพาะ กาย วาจา และจิต มาเปนอยางดีแลวทําใหเกิดปญญาที่รูแจงตามความ

เปนจริงในสัจธรรม 

๓.๔.๒ หลักฆราวาสธรรม  

ฆราวาสธรรม เปนหลักธรรมสําหรับฆราวาสผูครองเรือน พระพุทธเจาทรงตรัสไวใน       

อาฬวกสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เพื่อตอบปญหาที่อาฬวกยักษทูลถามวา “คนไดปญญาอยางไร

หนอ  ทําอยางไรหนอจึงจะหาทรัพยได คนไดช่ือเสียงอยางไรหนอ ทําอยางไรจึงจะผูกมิตรไวได คนละ

โลกน้ีแลวไปสูโลกหนา ทําอยางไรจึงจะไมเศราโศกและเสียใจ” 



๗๖ 

 

 
 

พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 

      บุคคลเช่ือพระธรรมของพระอรหันต เพื่อบรรลุนิพพาน ผูฟงอยูดวยดี

ยอมไดปญญา บุคคลเปนผูไมประมาท มีความรอบคอบ ทําการเหมาะเจาะ ไมทอดธุระ 

เปนผูหมั่นขยัน ยอมหาทรัพยได คนยอมไดช่ือเสียงเพราะความสัตย ผูใหยอมผูกมิตรไว

ได บุคคลผูอยูครองเรือนประกอบดวยศรัทธา ผูใดมีคุณธรรม ๔ ประการน้ี คือ สัจจะ 

ทมะ ขันติ จาคะ บุคคลน้ันละโลกน้ีไปแลว ยอมไมเศราโศก เชิญทานถามสมณ

พราหมณเปนอันมากเหลาอื่นดูซิวา โลกน้ีมีอะไรย่ิงไปกวา สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ น้ัน

เลา (สํ.ส. ๑๕/๒๔๖/๓๔๒) 

 

ฆราวาสธรรมน้ี เปนคําสอนที่สรางความสัมพันธอันดีงาม เพื่อใหการครองรักครองเรือนดํารง

อยูและดําเนินไปอยางเปนสุข โดยตองดําเนินชีวิตอันประกอบดวยธรรม ๔ ประการ คือ 

๑) สัจจะ คือ ความจริง ความดํารงมั่นใจสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจตอกัน จริงตอคําพูด 

จริงจัง ทําไดจริงตามที่พูด เปนคนมีสัตยทั้งตอหนาและลับหลัง จะทําอะไรก็เปนที่เช่ือถือไววางใจได 

ปญหาที่เกิดข้ึนระหวางสามีภรรยาในสังคม สวนหน่ึงมาจากสามีภรรยาไมมีความจริงใจตอกัน 

ประพฤตินอกใจซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดปญหาการหยาราง ความไมเขาใจกัน ปญหาครอบครัว

แตกแยก ในที่สุดแมแตการทํารายซึ่งกันและกัน สวนหน่ึงมาจากคูสามีภรรยาประพฤตินอกใจกัน   

ขอน้ีจึงเหมาะอยางย่ิงที่สังคมพึงนํามาประพฤติปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อหลีกเลี่ยงและแกไขปญหาที่

จะเกิดระหวางสามีภรรยา ที่สําคัญตองมีรักเดียวใจเดียว ซื่อสัตยจริงใจตอกัน 

๒) ทมะ คือ การฝกตน ความเปนผูรูจักฝกฝนอบรมตนเอง รูจักควบคุมตนเอง รูจักปรับตัว

ไมพูดไมทําตามอํานาจของความโลภ ความโกรธและความหลงที่เขาครอบงํา เสมือนเปนเครื่องยับย้ัง

ใจ ไมใหถลําไปในทางที่ไมถูกตอง ไมชอบธรรม การบังคับตน ปรับปรุงตน สามีภรรยาถามีปญหาใด

เกิดข้ึนในครอบครัว ไมวาจะเปนปญหาสวนตัว เชน ชอบด่ืมเหลา ชอบเลนการพนัน หรือฝายภรรยา

พูดไมไพเราะออนหวานกับสามี เปนตน ถาการประพฤติปฏิบัติใดที่ทําแลวทําใหเกิดความแหนงหนาย

กัน ทั้งสองตองพยายามปรับปรุงตนเอง แกไขสิ่งที่ไมดีทั้งหลายไมใหเกิดข้ึนในครอบครัว เมื่อทั้งสอง

ฝายตางปรับปรุงตัวเขาหากันดวยความถูกตองตามธรรม ครอบครัวจะมีแตความสุขความเจริญ     

การครองรักกันก็จะเปนไปไดยาวนาน 

๓) ขันติ คือ ความอดทน มุงมั่นทําหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ทนตอ

ความรอน ความหนาว ความหิวความกระหาย อดทนตอความลําบากทางรางกาย ทนความลําบาก

ตรากตรํา ทนตอความคับแคนใจ ไมหว่ันไหว มุงมั่นในจุดหมายและไมทอถอย สามีและภรรยาเมื่อ

ฝายใดฝายหน่ึงทําสิ่งที่ไมถูกตองหรือไมดี สิ่งใดไมหนักจนเกินไป พอที่จะใหอภัยกันไดก็ใหอภัย พูดกัน
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ดวยเหตุและผล หากฝายหน่ึงใจรอนอีกฝายหน่ึงตองใจเย็น เพื่อจะระงับความโกรธที่จะแผกระจาย 

สามแีละภรรยาตองถนอมนํ้าใจซึ่งกันและกัน 

๔) จาคะ คือ ความเสียสละ มีนํ้าใจ เอื้อเฟอ ชวยเหลือเกื้อกูล บําเพ็ญประโยชน ใหปน

สิ่งของของตนแกคนที่ควรใหปน เสียสละอารมณความรูสึกอันเปนขาศึกตอความจริงใจ เสียสละความ

ขัดของหมองใจตอกัน ไมใจแคบเห็นแกตัวหรือเอาแตใจตน รวมงานกับคนอื่นได (พระธรรมปฎก 

(ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๓, หนา ๔๓-๔๔) 

 ฆราวาสธรรม เปนหลักธรรมสําหรับผูครองเรือนใชเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิตและตอง

ปฏิบัติเพื่อประโยชนของผูปฏิบัติเอง ฆราวาสผูครองเรือนตองมีความสัมพันธอันดีตอกัน มีความรู

ความเขาใจที่ดีตอกัน สงผลใหครอบครัวมีความสุขความอบอุน เปนเหตุใหหนวยสังคมที่เล็กที่สุดมี

ความเขมแข็ง ผูนําหลักฆราวาสธรรม ไปใชในการดําเนินชีวิต และครอบครัวน้ันจะดํารงอยูอยางมี

ความสุข 

กลาวโดยสรุป เมื่อปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ประการน้ีแลว ยอมไดรับประโยชนจาก

การปฏิบัติทั้งทางดานรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะดานจิตใจถือวาสําคัญที่สุด เน่ืองจากจิตใจยอมเปน

ใหญในทุกสิ่ง หากรูจักขมใจได ยอมเกิดประโยชนตอตนเองและสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได

อยางเปนสุข 

๓.๔.๓ สังคหวัตถุ ๔  

สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง ธรรมเครื่องสงเคราะหตอกัน สําหรับยึดเหน่ียวนํ้าใจซึ่งกันและกัน 

เปนการชวยประสานความสามัคคีของคนในสังคมมิใหแตกแยก เปนหลักธรรมสงเสริมเกื้อหนุน      

ใหมิตรสหายมีความรักใครปรารถนาดีตอกันย่ิงข้ึน เปนธรรมที่ใชเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของมิตร

สหายไวได ทําใหมีความประสานสามัคคีกลมเกลียวกันชวยเหลือซึ่งกันและกันยามตกทุกขไดยาก 

ประกอบดวย (ที.ปา. ๑๑/๓๑๓/๒๙๕) 

๑) ทาน หมายถึง ใหปนสิ่งของของตนใหแกคนอื่นที่ควรใหปนเปนการชวยเหลือเกื้อกูลกัน

ดวยวัตถุสิ่งของบาง ดวยการใหสติบาง ใหคําแนะนะความรู สงเคราะหกันตามกําลังความสามารถ ผูรู

จักใหเปนที่รักใครของบุคคลทั่วไป ในสังคมปจจุบันที่คบกันไมนาน สวนหน่ึงเปนเพราะไมชวยเหลือ

กัน เชน เมื่อคบกันมานานในเมื่อเพื่อนตกทุกขไดยาก ตองการความชวยเหลือก็ไมยอมชวย แตเวลา

เพื่อนอยูดีสบายถึงเวลาตนเองเดือดรอนก็กลับมาหาเพื่อนใหม แตมันก็สายไปแลว เพราะตนเองเคย

ทําทํานองน้ีกับเพื่อนมากอนความเปนมิตรภาพก็ตองจบลง หากเปนลักษณะเชนน้ีก็ประสาน

ความสัมพันธที่ดีใหเหมือนเดิมไมได  ดังน้ัน การที่เราจะคบกันเปนมิตร จะตองชวยมิตรดวยความ

จริงใจ ไมใชจะเปนแตผูรับอยางเดียว ซึ่งเปนการปฏิบัติที่ไมถูกตอง 

๒) ปยวาจา หมายถึง เจรจาดวยวาจาที่ออนหวาน พูดแตคําที่เปนประโยชนคําสุภาพ

เหมือนกับคนรักญาติมิตรผูกตอกัน รูจักพูดใหถูกกาลเทศะ บุคคล มักเปนผูประสานประโยชนกับผูอื่น
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ไดดี มิตรสหายจะตองพูดกันดวยคําที่ประสานสามัคคีตอกัน ไมพูดในสิ่งที่เปนปมดอยของเพื่อน สิ่งที่

เพื่อนขาดหายไมมีเหมือนกับตนก็ไมควรพูดถึง เชน ฐานะทางสังคม ถาเราพูดถึงแตในเรื่องของความ

แตกตาง ก็จะทําใหการคบกันไมย่ังยืน และการพูดคําหยาบ สอเสียดหรือใหรายกันย่ิงไมควรพูด     

ในปจจุบันการทํางานธุรกิจรวมกัน การเมืองหรืออะไรก็ตามหากฝายหน่ึงฝายใดเหน็บแหนมกัน   

บอย ๆ ความขัดแยงก็อาจเกิดข้ึนกับอีกฝายหน่ึงได การรวมงานกันก็จะเปนไปไดไมดีเทาที่ควร ดังน้ัน

การพูดคําที่ไพเราะออนหวาน ชวนใหผูฟงช่ืนใจจึงมีสวนสําคัญในการนํามาประยุกตใชในสังคม

ปจจุบันเปนอยางย่ิง 

๓) อัตถจริยา หมายถึง ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น เปนการชวยเหลือในกิจธุระของ

ผูอื่นที่ทําคนเดียวไมไหว ไมน่ิงดูดายรีบไปชวยเหลือ รวมถึงการชวยบําเพ็ญสาธารณะประโยชนทาง

สังคม บุคคลผูทําตัวใหเปนประโยชนตอผูอื่นแมตกทุกขไดยากก็มีคนชวยเหลือ ในการคบหากันเปน

มิตรสหาย จะตองมีการทําประโยชนชวยเหลือกันในบางโอกาส เชน การทํางานรวมกัน ไมพึงคอย

เพงเล็งจับผิดแตผูอื่น จะทําใหภาพพจนของความเปนมิตรภาพหดหายไป สังคมไทยในปจจุบันมีการ

ชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยการบําเพ็ญประโยชนตาง ๆ เชน ชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ บําบัดผูติด

ยาเสพติด สงเคราะหคนชรา เปนตน สิ่งเหลาน้ีลวนเปนสาธารณะประโยชนทั้งสิ้น 

๔) สมานัตตตา หมายถึง ความเปนคนมีตนเสมอไมถือตัว เปนผูรูจักการวางตัว ไดถูกตองตอ

สถานที่ บุคคล และสังคมน้ัน ๆ วางตนไดเสมอตนเสมอปลาย และเสมอภาคกับทุกคน มีความ

ยุติธรรม เปนผูวางตนไดเหมาะสม เปนคนนานับถือ นาคบหาตอผูพบเห็น ทําตัวเขากับผูอื่นไดดี 

ประพฤติตนเสมอตนเสมอปลายตอมิตรสหาย ตอหนาประพฤติปฏิบัติตนอยางไรลับหลังก็ประพฤติ

ปฏิบัติตนอยางน้ัน ไมเอารัดเอาเปรียบเพื่อน มีการแกปญหารวมกัน เปนเพื่อนรวมทุกขรวมสุข      

ไมทอดทิ้งกัน เปนตน ในการประพฤติตนเสมอน้ันคือตองคํานึงถึงกาลเทศะดวย เพราะบางทีเพื่อนมี

ตําแหนงงานที่สูงกวา การที่เราจะไปสนิทสนมจนเกินไปก็ไมสมควรเชนกัน เปนการใหเกียรติเพื่อนใน

เวลาทํางาน ซึ่งถือเปนขอยกเวนในการประพฤติปฏิบัติในขอน้ี 

๓.๔.๔ สัมปรายิกัตถประโยชน ๔ หมายถึง ประโยชนในภายหนา ความสุขที่ใหผลในภพ

ชาติหนา เปนคุณธรรมที่นอกจากทําใหชีวิตในปจจุบันน้ีมีคุณคาแลวยังสงผลใหเปนหลักประกันของ

สมบัติ ๓ อยาง คือ มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ ที่ผูปฏิบัติสามารถไดรับผลตาม

สมควรแกการปฏิบัติ 

๑) สัทธาสัมปทา หมายถึง ความถึงพรอมดวยศรัทธา เปนความเช่ือดวยปญญาเช่ือใน

สิ่งที่ควรเช่ือหลังจากที่ใชปญญาพิจารณาไตรตรองแลว เช่ือเรื่องกรรมคือการกระทํา เช่ือเรื่องผลของ

กรรม เช่ือวาสัตวมีกรรมเปนของตน และเช่ือการตรัสรูของพระพุทธเจา คนที่จะประสบความสําเร็จก็

เพราะมีความเช่ือมั่นตอสิ่งที่ทํา 
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๒) สีลสัมปทา หมายถึง ความถึงพรอมดวยศีล เปนผูรักษาศีลใหบริสุทธ์ิ งดเวนการ

ประพฤติผิดทางกายวาจา ควบคุมการประพฤติทางกายวาจาใหเรียบรอย  

๓) จาคสัมปทา หมายถึง ความถึงพรอมดวยการบริจาค เปนผูเสียสละวัตถุสิ่งของเงิน

ทอง และประโยชนสุขสวนตัวเพื่อประโยชนสุขของคนอื่นและสวนรวม รูจักแบงปนแกผูอื่น 

๔) ปญญาสัมปทา หมายถึง ความถึงพรอมดวยปญญา เปนผูรูทั่วในเหตุผล รูถึงบาป

บุญคุณโทษ ประโยชนและสิ่งที่ไมเปนประโยชน รูสิ่งที่ควรทําหรือไมควรทําและเปนธรรมที่คอยกํากับ

ศรัทธาใหมีความเช่ืออยางมีเหตุผล ไมใชหลงงมงาย 

๓.๔.๕ ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน หมายถึง ประโยชนในปจจุบัน ความสุขในปจจุบันที่เห็นทันตา      

ในชาติน้ี เปนหลักธรรมที่อํานวยประโยชนสุขข้ันตน หรือเรียกวา โลกียสุข 

๑) อุฎฐานสัมปทา หมายถึง ความถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร ตอสูปญหาอุปสรรค ไม

ทอแทตอการศึกษาเลาเรียน การทํามาหาเลี้ยงชีวิต ในการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ มีความขยันหมั่นเพียร

ในการปฏิบัติหนาที่การงานและการประกอบอาชีพสุจริต ในการประกอบอาชีพการงานน้ัน ทําเพื่อ

การเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว มีความขยันทํางานตามหนาที่ หรือตามอาชีพของตนโดยไมเกียจ

ครานไมน่ังคุยหรือทํากิจอื่นใดที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่จนทําใหเสียเวลาไปโดยไรประโยชน แม

บางครั้งการทํางานน้ันอาจไมใชการหาทรัพยโดยตรง 

๒) อารักขสัมปทา หมายถึง ความถึงพรอมดวยการรักษา รูคุณคาของสิ่งของที่หามาได รูจัก

เก็บดูแลรักษาทรัพยสินสิ่งของเหลาน่ันใหคงอยู ใชอยางเปนประโยชนและคุมคา 

๓) กัลยาณมิตตตา หมายถึง ความมีเพื่อนเปนคนดี ไมคบคนช่ัว รูจักเลือกคบเพื่อนที่ไม

ชักชวนกันไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการรูจักการเลือกคูครอง 

๔) สมชีวิตา หมายถึง ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หามาได รูจักการใชสอย

ทรัพยสมบัติใหพอเหมาะพอดี กินอยูอยางพอเพียง ไมสุรุยสุราย หรือฝดเคืองจนดูตระหน่ี 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน เรียกอีกอยางวา หัวใจเศรษฐี เพราะทําใหผูที่ปฏิบัติตามความ 

สามารถกอรางสรางตัวจนมีฐานะที่มั่นคงได 

กลาวโดยสรุป ภาวนา คือ ธรรมที่ควรเจริญ เปนการทําใหเกิดข้ึนบอย ๆ ในสันดานของตน 

เปนเครื่องอบรมกระแสจิต พรอมทั้งทําใหกุศลที่ยังไมเกิดไดเกิดข้ึน และทําใหกุศลที่เกิดข้ึนแลวเจริญ

เพิ่มพูนย่ิงข้ึน เปนการเจริญหรือพัฒนาใหดีย่ิงข้ึนไปตามลําดับของการกระทําน้ัน ๆ จึงถือวามี

ความสําคัญตอการพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุน เพื่อใหเปนการพัฒนาที่ดีและย่ังยืน จึงมีหลักธรรมที่มา

สนับสนุนดังกลาวขางตน 

หลักธรรมที่มีอุปการะ หมายถึง หลักธรรมที่นํามาประยุกตใชหรือเปนเครื่องสนับสนุน ใชใน

การพัฒนาตน เพื่อใหเกิดความสมบูรณย่ิงข้ึนในการดําเนินชีวิต ดังที่กลาว คือ หลักกัลยาณมิตตตา 



๘๐ 

 

 
 

หลักสัมปทา ๔ หลักโยนิโสมนสิการ หลักไตรสิกขา หลักฆราวาสธรรม หลักสังคหวัตถุ ๔ 

หลักสัมปรายิกัตถประโยชน ๔ และหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ซึ่งหลักธรรมที่มีอุปการคุณตอ

ภาวนา ๔ ที่นําใชในการพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนน้ี สามารถทําใหวัยรุนดําเนินชีวิตในแนวทางที่

ถูกตอง เหมาะสม พรอมที่จะเปนเยาวชนที่ดีและกอประโยชนใหแกตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทท่ี ๔ 

การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนตามหลักภาวนา ๔ 
 

 การพัฒนามนุษย ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ไดวางหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไว 

เพื่อใหมนุษยมีความสมบูรณทั้งทางรายกายและจิตใจ โดยเฉพาะการลดพฤติกรรมที่เปนปญหาของ

วัยรุน และเพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอตนเอง ชุมชน และสังคม ไมวาจะอยูในชนช้ันหรือสังคมใดก็ตาม 

เมื่อไดทําการฝกฝน อบรมตนเองตามหลักการพัฒนาแลว ยอมเปนผูที่มีรางกายและจิตใจทีดี่งาม และ

เกื้อกูลตอสังคม เรียกวา เปนคนมีการพัฒนาตนดี ซึ่งในบทน้ีจะเปนการศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรม

ของวัยรุนตามหลักภาวนา ๔ โดยมีหัวขอดังตอไปน้ี คือ 

 ๔.๑ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยกายภาวนา 

 ๔.๒ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยศีลภาวนา 

 ๔.๓ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยจิตภาวนา 

 ๔.๔ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยปญญาภาวนา 

 

๔.๑ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยกายภาวนา  
 พระพุทธศาสนาใชเกณฑมาตรฐานข้ันพื้นฐาน ในการวัดการพัฒนา คือ การไมเบียดเบียนทั้ง

ตนเองและไมเบียดเบียนผูอื่น คนที่มีการพัฒนาไมเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น ระบบทั้งหมดที่

พัฒนาถูกทางก็ไมกอความเบียดเบียน เกณฑมาตรฐานน้ีมิใชเปนเพียงเครื่องวัดความถูกตองชอบธรรม

เทาน้ัน แตเปนเครื่องวัดความสามารถดวย คนที่ไดรับการพัฒนายอมมีความสามารถมาก ๆ ย่ิงข้ึน  

ในการที่จะสรางผลดีหรือทําประโยชนแกตน โดยไมตองเบียดเบียนกอโทษแกผูอื่น คือ คนย่ิงพัฒนา 

ย่ิงมีความสามารถ ย่ิงเกง ก็ย่ิงทําใหโลกเบียดเบียนกันนอยลง  

  ๔.๑.๑ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานความไรระเบียบ 

  พฤติกรรมของวัยรุน เปนการแสดงออกของความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในขณะที่ไดสัมผัส

หรือขณะกําลังรับรูแลวแสดงออกเปนพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองอารมณความรูสึกของตนเอง 

บางครั้งการแสดงออกทางดานพฤติกรรมตาง ๆ ก็กอใหเกิดปญหาทั้งตอตนเองและสังคม เชน 

พฤติกรรมความไรระเบียบ หรือเรียกวา เด็กเกเร อันมีผลมาจากการที่เด็กถูกบั่นทอนความรูสึกผูกพัน

ตอพอแม เพราะเด็กจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดี เพียงใดน้ันข้ึนอยูกับความสามารถของพอแมและ

ความสัมพันธที่มีตอเด็ก นิสัยที่ฝก คือ นิสัยที่เปนที่ยอมรับของสังคมและตองพยายามแกนิสัยที่ไมเปน



๘๒ 

 

ที่ยอมรับของสังคมใหหายไป ปญหาการกระทําผิดของวัยรุนสวนใหญมักเริ่มจากปญหาพฤติกรรมไร

ระเบียบ ซึ่งลักษณะของการกระทําผิด คือ การลักทรัพย ติดยาเสพติด ทํารายรางกาย ว่ิงราวทรัพย 

เลนการพนัน เน่ืองจากสภาพการขาดความรักความอบอุนจากครอบครัว 

 ในที่น้ี ผูวิจัยไดต้ังประเด็นของความไรระเบียบไว ๒ ประเด็น คือ 

 ๑. ไมมีความเช่ือฟง 

 ๒. ทําตามใจตนเอง 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดานไมมีความเช่ือฟงและทําตามใจตนเอง โดยใชกายภาวนา      

มีกระบวนการดังน้ี คือ การจัดกิจกรรมดนตรีและกีฬา ซึ่งตองปฏิบัติดังน้ี 

๑. ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกติกา  

๒. เคารพและเช่ือฟงหัวหนาทีม 

๓. แสดงความมีนํ้าใจที่เปนมิตรและใหเกียรติผูอื่น 

๔. มีความสุภาพเรียบรอย ไมแสดงความเยอหย่ิงหรือโออวด 

๕. รูจักควบคุมอารมณและสติไดดี ไมแสดงกิริยาอาการที่ไมสมควร 

๖. รูแพรูชนะ มีนํ้าใจเปนนักกีฬา 

ในการเขารวมกิจกรรมดนตรีและกีฬาน้ัน ตองมีการเช่ือฟงหัวหนาทีมเพื่อใหอยูในกฎกติกา   มี

การพบปะพูดคุยกันกับเพื่อน ๆ ไดแสดงความคิดเห็นหรือซึ่งกันและกัน แนวคิดในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของตนเองก็เกิดข้ึน เปนการรูจักควบคุมตนเองและเขาใจผูอื่น เมื่อวัยรุนไดรับการฝกฝนใน

ลักษณะเชนน้ีเปนประจําจนเกิดความเคยชิน นิสัยของการไมเช่ือฟงผูอื่นโดยไมมีเหตุผล หรือการจะทํา

อะไรตามแตใจตนเองก็ไมเกิดข้ึน จะทําใหเปนผูที่สามารถควบคุมตนเอง ในสวนของ กาย วาจา และใจได

ดี ซึ่งเปนการรูจักระมัดระวังตนไมใหกอโทษทางกายและรูจักปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพที่เหมาะสม ผูวิจัยมีความเห็นวาสามารถพัฒนาพฤติกรรมดานความไรระเบียบไดอยางแนนอน 

 จากกระบวนการดังกลาวขางตน ที่นํามาใชพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานความไรระเบียบ

แลว ยังมีหลักธรรมที่เปนอุปการะที่สําคัญตอการพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานความไรระเบียบ คือ 

การเลือกคบคนดีหรือเลือกคบเพื่อที่เปนกัลยาณมิตร ซึ่งเพื่อนที่เปนกัลยาณมิตรน้ัน พระพุทธเจาได

ทรงแสดงลักษณะของบุคคลที่เปนกัลยาณมิตร ทําหนาที่สั่งสอนใหการศึกษาผูอื่น อันประกอบดวย

คุณลักษณะ ๗ ประการ คือ 

๑.  ปโย ความเปนผูที่นารัก คือ มีเมตตา ใสใจคนและประโยชนสุขของเขา เปนผูที่นาเลื่อมใส 

เพราะมีศีลบริสุทธ์ิ คือ เขาถึงจิตใจ สรางความรูสึกสนิทสนมเปนกันเอง เปนการพูดที่ถนอมนํ้าใจผูฟง 

ชวนใจผูเรียนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม 



๘๓ 

 

๒.  ครุ  ความเปนผูที่นาเคารพ คือ เปนผูหนักแนน ถือหลักการเปนสําคัญ เพราะ

ประกอบดวยคุณธรรม มีศีล สมาธิ มีความประพฤติสมควรแกฐานะ ทําใหเกิดความรูสึกอบอุนเปนที่

พึ่งไดและปลอดภัย 

๓.  ภาวนิโย ความเปนผูที่นาสรรเสริญ นายกยอง นาเจริญใจ เพราะมีใจเที่ยงธรรม       ไม

ลําเอียง คือ มีความรูจริง ทรงภูมิปญญาแทจริง เปนผูที่ฝกฝนปรับปรุงตนเองอยูเสมอ ควรถือเปน

แบบอยาง ทําใหศิษยระลึกถึง ดวยความซาบซึ้ง มั่นใจและภาคภูมิใจ 

๔. วตฺตา ความเปนผูรูจักพูดใหไดผล มีความสามารถพูดช้ีแจง รูจักวาเมื่อไรควรพูดอะไร 

อยางไร คือ พูดเปน รูจักช้ีแจงใหเกิดความเขาใจ ควรพูดอะไร อยางไร พรอมทั้งคอยใหคําแนะนํา

ตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี 

๕. วจนกฺขโม ความเปนผูยอมรับคําตักเตือน อดทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษา

ซักถาม แมถามเรื่องจุกจิก ตลอดจนคําลวงเกินและคําวิพากษวิจารณตาง ๆ อดทนฟงได  ไมเบื่อหนาย 

ไมเสียอารมณและพรอมที่จะแกไขปรับปรุงตน 

๖.  คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา แถลงเรื่องล้ําลึกได คือ กลาวช้ีแจงเรื่องตาง ๆ ทียุ่งยากลึกซึ้งซับซอน

ใหเขาใจได พรอมทั้งเปนผูสามารถแสดงธรรมอันแจมแจง ชัดเจน และสอนศิษยใหเรียนรูเรื่องราวที่

ลึกซึ้งย่ิงข้ึนไปได 

๗.  โน จฏาเน นิโยชเย ไมชักนําในอฐาน คือ ไมแนะนําในเรื่องเหลวไหลไมสมควร หรือชัก

จูงไปในทางเสื่อมเสีย (องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓) 

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานความไรระเบียบดวยกายภาวนา ในสวนของ

การไมเช่ือฟงและการทําตามใจตนเองน้ัน กระทําไดโดยผานกิจกรรม คือ ดนตรีและกีฬา อันเปนการ

ฝกฝนใหรูจักควบคุมตนเอง ในเรื่องของกาย วาจา ใจ เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี สวน

หลักธรรมที่เปนอุปการะ คือ กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการน้ัน  เมื่อวัยรุนไดรับการพัฒนาตนที่ดีแลว 

สามารถเปนผูนําได หรือเปนที่ปรึกษาของเพื่อนรวมทีมเพื่อปฏิบัติตอรุนนองตอไป ซึ่งในการเขารวม

กิจกรรมดังกลาว ยอมกอใหเกิดประโยชนตอตนเองในการเปนผูมีความประพฤติในทางที่ดี  ไม

ประพฤติตนในทางที่ไมเหมาะสม ดํารงตนอยูในกรอบของความถูกตองและดีงาม สามารถเปนบุคคล

ตัวอยางที่ดีของสังคมได หากประพฤติตนไดดังน้ีถือวาเปนผูนําพาตนสูการพัฒนาแลวและเปนเยาวชน

ที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติ 

 ๔.๑.๒ ผลจากการพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานกายภาวนา 

 กายภาวนา คือ การที่มีกายพัฒนาแลว หมายถึง การพัฒนาในสวนของกายตนเพื่อใหมี

สุขภาพสมบูรณแข็งแรง สามารถดํารงชีวิตอยูได เพราะการอาศัยปจจัย ๔ เปนเครื่องมือในการเลี้ยง

ชีวิตอยางพอเพียง และการปฏิบัติตอสิ่งที่เกี่ยวของเน่ืองดวยกายอยางถูกตอง ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ที่เกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งภายนอก (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๔/๒๕) คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เชน 
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การรูจักใชสอยปจจัย ๔ อยางถูกตอง ไดแก อาหาร เสื้อผาเครื่องนุงหม ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย 

อันเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงอยูของกาย โดยรูจักใชสอยปจจัย ๔ เพื่อตอบสนองความตองการที่

จําเปนของกาย (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๙/๑๕) 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงผลของการพัฒนากายวา กายภาวนา หมายถึง 

การพัฒนากาย ใหมีความสัมพันธที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ในทางที่เกิดประโยชนแกชีวิต 

โดยมีความสัมพันธที่ดีกับวัตถุ สิ่งแวดลอม เริ่มแตปจจัย ๔ จนถึงความสัมพันธกับธรรมชาติแวดลอม 

(พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๓๙, หนา ๑๒) การสัมพันธกับปจจัย ๔ น้ัน จะตองเปนไปอยาง

ถูกตองดีงามตามความมุงหมายของการดํารงชีวิตอยูไดอยางผาสุก เพื่อใหเกิดคุณคาแท ไมใชคุณคา

เทียม เชน การกินอาหารก็กินเพื่อสงเสริมรางกายใหมีสุขภาพดี ไมใชกินเพียงเพื่อความเอร็ดอรอย หรือ

การใชปจจัย ๔ ที่เปนไปในทางที่โกเก อวดฐานะวัดความมั่งมีกัน (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต),  

๒๕๓๒, หนา ๗๕) เหลาน้ีไมไดเปนไปเพื่อการพัฒนากาย การพัฒนากายมีนัยยะตรงขามกับสิ่งที่กลาว

น้ันและความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุที่เสริมความเปนอยู โดยเฉพาะเทคโนโลยี ที่จะตองเรียนรู

วิธีการสราง วิธีการใชอยางไรใหเกิดคุณคาและเปนประโยชนอยางแทจริง ไมกอใหเกิดผลเสียตามมาจาก

การใชงาน ตลอดถึงการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ โดยรูจักเอาใจใสคํานึงถึง

ธรรมชาติ ไมปลอยใหธรรมชาติเปนพิษเกิดผลรายตอตนเอง แตจะตองมีความสัมพันธที่ดีงามตอ

ธรรมชาติ ไมเอาเปรียบธรรมชาติ รักษาธรรมชาติใหอยูในสภาพที่ดีงาม ถือเอาประโยชนจากธรรมชาติใน

ลักษณะที่ถูกตอง การปฏิบัติโดยทําใหถูกตองใหดีข้ึนในเรื่องเหลาน้ี จัดเปนการพัฒนากายทั้งสิ้น (เรื่อง

เดียวกันหนา ๗๕-๗๖) และหากมีการพัฒนากายที่สมบูรณแลว เรียกวา ภาวิตกาย คือ การที่มีกาย

พัฒนาแลว  รูจักใชสอยบริโภคปจจัย ๔ รูจักใชอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการเสพหรือใชสอย

วัสดุอุปกรณ ตลอดจนเทคโนโลย่ีทั้งหลายในทางที่เปนการสงเสริมคุณภาพชีวิต (พระพรหมคุณาภรณ 

(ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๐, หนา ๑๒๓) 

กลาวโดยสรุป การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยกายภาวนา คือ การพัฒนากายหรือการ

ฝกอบรมกาย ควบคุม พัฒนาตนในการที่จะเขาไปเกี่ยวของกับปจจัยแวดลอมทางกายภาพและ

สุขภาพ ซึ่งมีปจจัย ๔ เปนปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต เปนการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

ทางกายภาพอยางถูกตองดีงามและเปนคุณประโยชน  

 

๔.๒ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยศีลภาวนา 
 การพัฒนาตนดวยศีลหรือการพัฒนาตนทางดานสังคม “สังคม” หมายถึง คนจํานวนหน่ึงที่มี

ความสัมพันธตอเน่ืองกันตามระเบียบ กฎเกณฑ โดยมีวัตถุประสงครวมกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 

๒๕๕๔, หนา ๑๑๕๙) มนุษยทุกคนที่เกิดมาจะตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลอื่นอยูตลอดเวลา 

เพราะทุกคนจะมีชีวิตอยูรอดและดําเนินชีวิตไปไดน้ัน จําเปนตองอาศัยพึ่งพิงซึ่งกันและกัน นับต้ังแต
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เกิดมาตองอาศัยพอแมเลี้ยงดู พอโตก็มีความสัมพันธเกี่ยวของกับครูบาอาจารย เพื่อนฝูงที่ศึกษาเลา

เรียนดวยกัน จนกระทั่งทํางานก็มีความเกี่ยวของกับผูรวมงาน ซึ่งเปนความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคล

อื่นอยูตลอดเวลา จึงทําใหเกิดสภาพของการอาศัยพึ่งพิง ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อันเปนสิ่ง

สําคัญที่ทําใหมนุษยสามารถดําเนินชีวิตอยูไดอยางผาสุก จึงถือไดวาลักษณะทางธรรมชาติที่สําคัญของ

มนุษยคือการที่จะตองอยูรวมกัน มีความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยบุคคลที่อยูในสังคมน้ัน ๆ 

หากปฏิบัติหรือกระทําสิ่งที่ถูกตองดีงามและเปนประโยชนตอสวนรวม สังคมน้ันยอมเกิดความสงบ

เรียบรอยปราศจากการเบียดเบียนทํารายกัน 

 ๔.๒.๑ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการติดยาเสพติดและของมึนเมา 

 การเขาไปใชยาเสพติดของวัยรุนเปนเรื่องของความ “อยากลอง” ความเปนวัยรุนของเขาทํา

ใหเขาอยากลองในสิ่งแปลกใหม รวมกับการ “ตามเพื่อน” วัยรุนจะสนใจเพื่อน อยากจะลอง อยากจะ

เปนอยางคนน้ันอยากจะเปนอยางคนน้ี เด็กบางคนหันเขาไปหายาเสพติดเพียงเพราะติดยาเสพติด

คอนขางจริงจัง คือ เปนปญหาในเรื่องของภาวะทางอารมณ เด็ก ๆ หลายคนไมมีความสุข รูสึกเศราใจ 

มีความทุกขใจ มีปญหาตาง ๆ รอบตัวโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัว ความไมลงรอยกันในครอบรัว 

ความขัดแยงกันของผูใหญ การทะเลาะเบาะแวงทํารายรางกายกัน ทําใหเด็กรูสึกไมมีความสุข ความ

กลัดกลุมใจ ทุกขใจ ทําใหเด็กจมอยูกับยาเสพติด บางคนอาจลองดวยความต้ังใจ เพราะรูสึกวาใน

ขณะที่ชีวิตไมมีความสุขน้ัน มีบางสิ่งบางอยางที่ใหความสุขได ทําใหลืมความทุกข ตาง ๆ ไปได หาก

ครอบครัวมีความสุข เด็กจะไมคิดสนใจพึ่งยาเสพติด 

 ความหมายของยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนด

ความหมายของคําวา ยาเสพติดใหโทษ ไวดังน้ี คือ สารเคมหีรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกาย 

ไมมีจะโดยวิธี รับประทาน ดม สูบ หรือดวยวิธีการใด ๆ แลวเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะ

สําคัญ เชน  -  ผูที่เสพยา ตองเพิ่มขนาดการเสพติดมากข้ึนเปนลําดับ 

 -  ผูที่เสพยา จะเกิดอาการถอนยา เมื่อหยุดใชยาหรือขาดยา 

 -  ผูที่เสพยา จะเกิดความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจ อยางรุนแรงตลอดเวลา 

 -  ผูที่เสพยา จะมีสุขภาพรางกายที่ทรุดโทรมลง 

 -  หรือกลาวไดวาเปนยาหรือสารที่ออกฤทธ์ิตอจิตประสาท ที่ผูน้ันใชอยูประจําแลวยาหรือ

สารน้ัน ทําใหมีความผิดปกติที่ระบบประสาทกลาง ซึ่งจะถือวาผูน้ันติดยาเสพติด ถามีอาการตอไปน้ี 

อยางนอย ๓ ประการ คือ ผูปวยจะทําทุกอยางเพื่อใหไดยาหรือสารน้ันมาไว แมเปนวิธีที่ผิดกฎหมาย 

เชน ลักขโมยก็กระทํา 

 -  ผูปวยไมสามารถปฏิบัติงานตามปกติได เน่ืองจากมีอาการพิษ อาการขาดยาหรือสารน้ัน 

 -  พฤติกรรมของผูปวยเปลี่ยนไป เชน หยุดงานบอย หรือไมเอาใจใสครอบครัว 

 -  ผูปวยตองเสพยาเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ 
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 -  เมื่อหยุดเสพหรือลดปริมาณการเสพลงมา จะเกิดอาการขาดยาหรือสารน้ัน 

 จากความหมายดังกลาวขางตนจะเห็นวายาเสพติดหรือสารเสพติด มีผลใหโทษตอผูเสพทัง้สิน้ 

ซึ่งโทษของยาเสพติดมีดังตอไปน้ี คือ  

๑. ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ ทําใหการปฏิบัติทําหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ทางรางกาย

ทรุดโทรม เน่ืองจากสารเสพติดไปทําลายระบบประสาท สมอง สมรรถภาพการทํางานเสื่อมลง        

มีอารมณและจิตใจไมเปนปกติ วิตกกังวล ฟุงซาน เสียบุคลิกภาพเพราะขาดความสนใจในตัวเองทั้ง

ทางดานความประพฤติและสติ ไมสามารถทํางานได สภาพรางกายออนเพลีย ผอมซูบซีด ขาดความ

กระปกระเปรา เกียจคราน เฉ่ือยชา กินไมไดนอนไมหลับ บางครั้งเกิดอาการคลุมคลั่งถึงข้ันอาละวาด 

ความเคลื่อนไหวของรางกายผิดปกติ ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บไดงาย อาเจียน เบื่ออาหาร และจะ

เสียชีวิตในที่สุด 

๒. ดานทรัพยสิน เมื่อติดยาเสพติดหรือของมึนเมาแลว ในการใชจายเกี่ยวกับการเสพสิ่ง

เหลาน้ี จะตองใชทรัพยซื้อจายอยางตอเน่ือง ทรัพยที่หามาไดหมดไปกับการเสพติด บางครั้งไมพอกับ

รายรับที่หามาไดหรือที่พอ แมให นอกจากน้ันแลวยังตองเสพหรือด่ืมรวมกับเพื่อน ๆ โดยสวนใหญ

แลวการเสพยาหรือของมึนเมาวัยรุนจะรวมกลุมกัน ตองเสียทรัพยเพิ่มข้ึนอีก อันอาจนําความ

เดือดรอนมาสูครอบครัวหรือญาติพี่นอง 

๓. ดานอุบัติเหตุ เมื่อรางกายไดรับสารเสพติดแลว ระบบการควบคุมกลามเน้ือและระบบ

ประสาทบกพรอง สติที่จะควบคุมตนในการทําสิ่งใด ๆ จะเลื่อนลอยหรือควบคุมไมได กอใหเกิดความ

ประมาทและเสี่ยงตออุบัติเหตุตลอดเวลา ซึ่งอุบัติเหตุสามารถแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๓.๑  อุบัติเหตุในเชิงของการทะเลาะวิวาท เมื่อเสพหรือด่ืมแลวขาดสติในการครองตน 

เพื่อนพูดไมถูกใจก็จะถกเถียงกัน ถึงข้ันลงไมลงมือกัน หรือไมก็เปนการทะเลาะวิวาทกับผูอื่นที่พบเห็น 

 ๓.๒  อุบัติเหตุของยานพาหนะ ในปจจุบันมีการรณรงคเรื่องการขับข่ียานพาหนะมากข้ึน 

เน่ืองจากเกิดอุบัติเหตุมีผูสูญเสียชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก สาเหตุมาจากผูขับข่ีเกิดความมึน

เมาสุราทั้งสิ้น  

 อุดมมงคลขอที่ ๒๐ ไดกลาววา มชฺชปานา จ ส ฺโม การสํารวมจากการด่ืมสุรา คือ ใหเวน

จากการด่ืมนํ้าเมา เพื่อรากฐานในการสรางสติ พระพุทธองคจึงตรัสถึงการสํารวมหรือเวนจากการด่ืม

นํ้าเมา “นํ้าเมา” ในที่น้ีหมายถึง ของเสพติดที่ใหโทษ ที่ทําจิตใหมึนเมาทุกชนิด รวมทั้งฝน กัญชา 

เฮโรอีน ผงขาว ยาบา นํ้ามันทินเนอร เปนตน 

 “สํารวม” น้ัน มีความหมาย ๒ อยาง คือ 

 ๑) ระมัดระวัง 

 ๒) เวนขาด 



๘๗ 

 

 โทษของการด่ืมสุรา การด่ืมสุรา จัดเปนอบายมุข คือ ความแหงทางเสื่อม ความฉิบหายอยาง

หน่ึง ในอบายมุข ๖ ประการ ที่พระพุทธองคตรัสสอนใหเวนเสีย คือ  

๑) ด่ืมนํ้าเมา 

๒) เที่ยวกลางคืน 

๓) เที่ยวดูการเลน 

๔) เลนการพนัน 

๕) คบคนช่ัวเปนมิตร 

๖) เกียจครานทําการงาน 

 โทษของการด่ืมนํ้าเมา มีอยู ๖ ประการ คือ 

(๑) ทําใหเสียทรัพย 

(๒) ทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท 

(๓) ทําใหเกิดโรค 

(๔) ทําใหเสียช่ือเสียง 

(๕) ทําใหขาดความละอาย 

(๖) ทําใหสติปญญาเสื่อม 

 ดังมีเรื่องปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาค ๕ พระพุทธเจาตรัสคาถาปรารภบุตรเศรษฐีวา 

  “พวกคนเขลา ไมประพฤติพรหมจรรย 

  ไมไดทรัพยในคราวยังหนุมสาว ยอมซบเซา 

  ดังนกกระเรียนแกซบเซาอยูในเปลือกตมที่หมด 

  ปลาฉะน้ัน พวกคนเขลาไมประพฤติพรหมจรรย 

  ไมไดทรัพยในคราวเปนหนุมสาว ยอมนอนทอดถอน  

  ถึงทรัพยเกา เหมือนลูกศรที่ตกจากแลง ฉะน้ัน” 

 

เศรษฐีบุตรผูมีทรัพยถึงความฉิบหาย เพราะสุราเปนเหตุดังกลาวมาน้ี เพราะฉะน้ัน โทษของ

สุรามีมาก พระพุทธเจาจึงตรัสวา ถาใครสํารวมจากการด่ืมนํ้าเมาได จึงเปนมงคลอยางย่ิง 

 โทษขามภพขามชาติของการด่ืมสุรา 

 การด่ืมสุราหาไดมีโทษเฉพาะคนด่ืมเทาน้ัน แตยังกอความทุกขเดือดรอนใหแกพอแม พี่นอง 

บุตร ภรรยา ญาติมิตร และสาธารณชนอีกดวย และไมใชจะใหโทษในชาติน้ีอยางเดียว แตยังกอผลไป

ถึงชาติตอไปอีกดวย การด่ืมสุราเปนบาปเพราะทําใหจิตทรามลง โทษของสุรายอมกอผลในชาติตอไป 

ดังน้ี คือ 

 



๘๘ 

 

๑. ตายแลวไปตกนรก 

๒. ทําเกิดเปนคนโง เปนคนโรคจิต โรคประสาท 

๓. ทําใหเกิดเปนคนบา 

๔. ทําใหเกิดเปนคนปญญาออน 

 อานิสงสแหงการสํารวมจากการด่ืมนํ้าเมา 

 การไมด่ืมนํ้าเมายอมไดรับคุณคาแกชีวิตและปองกันความเสื่อมไดมาก คือ 

๑) ทําใหเปนคนมีสติดี 

๒) ทําใหไมลุมหลงในนํ้าเมา 

๓) ทําใหไมเปนบาไมเปนใบ ไมเปนคนปญญาออน 

๔) ทําใหปลอดจากโรคพิษสุราและโรคอื่น ๆ 

๕) ทําใหมีความสุข มคีนนับถือยําเกรง 

๖) ทําใหมีช่ือเสียง เปนที่รักใครของคนทั่วไป 

๗) ทําใหไมพูดหยาบคาย  

๘) ทําใหมีหิริโอตตัปปะ 

๙) ทําใหมีความเห็นถูก มีปญญามาก 

 ดังน้ัน บุคคลเมื่อเล็งเห็นอานิสงคแหงการสํารวมจากการด่ืมนํ้าเมาแลว งดเวนไมด่ืมนํ้าเมา

เสียได จึงเปนความเจริญรุงเรืองในชีวิต เพราะการงดเวนจากการด่ืมนํ้าเมา เปนอุดมมงคลอยางหน่ึง

ในพระพุทธศาสนา 

 เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาสิ่งเสพติดและของมึนเมาน้ันใหโทษทั้งสิ้น ทั้งดานรางกาย จิตใจ 

ทรัพยสิน เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งทําใหเกิดอาชญากรรมและการสูญเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งเยาวชนจึงควร

ตองรูและตระหนักในเรื่องน้ีใหมาก 

 ในการแกไขหรือพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานการติดยาเสพติดและของมึนเมา ดวยการใช

ศีลภาวนาโดยการนําศีลขอที่ ๕ มาแกไข ผูวิจัยไดใชกระบวนการ ดังน้ี คือ  

๑.  การเขาคายบําบัดยาเสพติดและของมึนเมา ซึ่งเปนการบําบัดรักษาทางยา เปนการลาง

พิษของสารเสพติดที่อยูในรางกาย โดยใชระยะเวลาตามลักษณะของการติดวามากหรือนอยเพียงใด 

ควรอยูในความควบคุมของเจาหนาที่คายบําบัดดูแล ในการเขาคายบําบัดน้ัน ทุกคนจะตองปฏิบัติตาม

ระเบียบของคาย เชน การตรงตอเวลา การสมาทานศีลและรักษาศีล ในระดับของวัยรุนควรถือศีล ๕ 

เปนศีลพื้นฐาน การที่ผูเสพติดไดมาเขาคายและอยูรวมกันมีความตองการที่จะละสิ่งเสพติดเหมือนกัน

กอใหเกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เปนการกอใหเกิดความสามัคคี ในการทํากิจกรรมของคาย

ผูที่ไดรับการบําบัดจะไดเรียนรูอยางเหมาะสมกับตนเอง เพราะกิจกรรมในคายน้ันมีทั้งศาสตรและ



๘๙ 

 

ศิลป ที่ใหความรูและการปฏิบัติตนโดยอิงแอบหลักธรรมะ เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเขา

รับการบําบัด 

๒. ควรปฏิบัติธรรม ผูที่ไดเขารับการปฏิบัติธรรม จะเริ่มเห็นจิตของตนเอง สามารถควบคุม

จิตใจของตนเองได เรื่องของการติดยาเสพติดจะไมมีข้ึน  

๓. การเลือกคบมิตรที่ดี เพราะมิตรที่ดีจะไมนําพากันไปในทางเสื่อมเสีย  

กลาวโดยสรุป การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานการติดยาเสพติดและของมึนเมาของวัยรุน 

โดยการใชศีลภาวนา ดวยการนําไปเขาคายบําบัดน้ัน ทําใหวัยรุนเกิดความมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นใน

สังคมดวยดีและถูกตอง ไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและของมึนเมาอีก เปนการควบคุมกายและ

วาจาของตนเอง เพื่อมิใหไปกระทบตอบุคคลอื่น ในการที่จะเบียดเบียนผูอื่น ละเมิดในทรัพยสิน     

ทําผิดในคนที่เขารัก การไมมีสัจจะ และเสพสิ่งเสพติดก็ไมเกิดข้ึน พรอมทั้งเปนการพัฒนาตนดวยดี

และสามารถนําหลักธรรมะไปใชใหเกิดประโยชน ในการดํารงอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางสันติและ

สงบสุข เปนเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

๔.๒.๒ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการพูดจาไมสุภาพ 

พฤติกรรมการพูดจาไมสุภาพ หรือการพูดคําหยาบของวัยรุนในปจจุบัน สรางความตกใจ

ใหกับพอ แม และบุคคลรอบขางเปนอยางมาก ถึงแมจะเปนปญหาที่ไมรุนแรงนัก แตหากปลอยปละ

ละเลย ไมหาวิธีแกไขพฤติกรรมน้ีก็จะติดตัวไปตลอด อันสงผลถึงตัวเด็กเองในอนาคตเมื่ออยูในสังคม 

เน่ืองจากวัยรุนในปจจุบัน มีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด กลาแสดงออก ตองการความเปน

อิสระ มีความเปนตัวของตัวเอง ติดเพื่อน การพูดคําไมสุภาพหรือคําหยาบเปนคําพูดที่กลุมคิดกัน

ข้ึนมา สวนใหญจะพูดกันในกลุมเพื่อนสนิท โดยคิดวาเปนเรื่องปกติ เชน พูดเพื่อความโกเก เรียกรอง

ความสนใจจากผูอื่น ระบายอารมณ หรือแสดงอํานาจ บางครั้งการพูดจาไมสุภาพก็เลียนแบบมาจาก

ภาพยนตร ละคร สื่อตีพิมพตาง ๆ ที่พบเห็นกันบอย ๆ พฤติกรรมดังกลาวอาจเกิดข้ึนไดในทุก

ครอบครัว เปนเรื่องของการเรียนรูและสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานการพูดจาไมสุภาพ ดวยศีลภาวนา ผู วิจัยไดใช

กระบวนการ วัฒนธรรมกลุมมีกัลยาณมิตรที่ดีใหความชวยเหลือ จัดทํากิจกรรมกลุมสงเสริมในการ

พูดจาใหสุภาพ โดยทําในรูปแบบตาง ๆ ดังน้ี คือ 

๑. การประกวดการพูดคําสุภาพตอ พอ แม 

๒. การประกวดเขียนคําสุภาพ 

๓. การประกวดการสวดมนต ทํานองสรภัญญะ 

๔. มีรางวัลสําหรับครอบครัวพูดสุภาพ 



๙๐ 

 

โดยการใชสื่อกลางประชาสัมพันธ และมรีางวัลมอบใหแกผูชนะการประกวด เพื่อเปนการฝกหรือเชิญ

ชวนใหสนใจในการพูดจาใหสุภาพข้ึน วิธีการน้ีผูวิจัยคิดวาจะทําใหวัยรุนพูดจาสุภาพได ซึ่งในการ

พูดจาใหสุภาพน้ันกอใหเกิดผลดี ดังน้ีคือ 

 ๑. เปนที่ช่ืนชมของผูสนทนาดวย 

 ๒. สรางความเช่ือมั่นใหกับตนเอง 

 ๓. เปนการสรางมิตรไมตรีที่ดีกับผูคบคาสมาคม 

 ๔. เปนการพูดความจริง ในเวลาที่เหมาะสม 

 ๕. ทําใหอยากสนทนาดวย 

 การพูดจาใหสุภาพ ตรงกับธรรมที่เปนเครื่องสงเคราะหตอกัน สําหรับยึดเหน่ียวนํ้าใจซึ่งกัน

และกัน เปนการยึดเหน่ียวจิตใจของมิตร ใหประสานสามัคคีกลมเกลียวกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน คือ  

 ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเปนที่รัก กลาวคําสุภาพออนหวานสมานฉันท สามัคคี ใหเกิด

ไมตรีและความรัก นานับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยม

ยินดี (ที.ปา ๑๑/๔๐/๑๖๗) การพูดดีมีคุณคา เปนสื่อสรางความรู ความเขาใจอันดี คนที่พูดดี จะชวย

ใหการทํางานสําเร็จ การสื่อสารอันดีตอกันของบุคคล เมื่อมีการพูดคุยกันอยางเปนมิตรก็เกิด

สัมพันธไมตรีอยางดีของบุคคล 

 ปยวาจา คือ คําพูดที่กลาวออกมาจากใจ จริงใจ จับใจ และจูงใจ มีหลัก ๔ ประการ คือ 

 ๑) แจมแจง คือ ขอความที่กลาวความชัดเจน 

 ๒) จูงใจ คือ พูดแลว จูงใจใหคนทําดี มีกําลังใจ 

 ๓) แกลวกลา คือ ทําใหมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง 

 ๔) ราเริง คือ ทําใหผูฟงมีความสนุก ราเริง บันเทิงใจ 

 ปยวาจา หมายถึง เจรจาดวยวาจาที่ออนหวาน พูดแตคําที่เปนประโยชนคําสุภาพเหมือนกับ

คนรักญาติมิตรผูกตอกัน รูจักพูดใหถูกกาลเทศะ บุคคล มักเปนผูประสานประโยชนกับผูอื่นไดดี   

มิตรสหายจะตองพูดกันดวยคําที่ประสานสามัคคีตอกัน ไมพูดในสิ่งที่เปนปมดอยของเพื่อน สิ่งที่เพื่อน

ขาดหายไมมีเหมือนกับตนก็ไมควรพูดถึง เชน ฐานะทางสังคม ถาเราพูดถึงแตในเรื่องของความ

แตกตางก็จะทําใหการคบกันไมย่ังยืน และการพูดคําหยาบ สอเสียดหรือใหรายกันย่ิงไมควรพูดใน

ปจจุบันการทํางานธุรกิจรวมกัน การเมืองหรืออะไรก็ตามหากฝายหน่ึงฝายใดเหน็บแหนมกันบอย ๆ 

ความขัดแยงก็อาจเกิดข้ึนกับอีกฝายหน่ึงได การรวมงานกันก็จะเปนไปไดไมดีเทาที่ควร ดังน้ันการพูด

คําที่ไพเราะออนหวาน ชวนใหผูฟงช่ืนใจจึงมีสวนสําคัญในการนํามาประยุกตใชในสังคมปจจุบัน 

 หลักการของศีลภาวนาที่นํามาใชในมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาวาจา การเจรจาชอบ เปนเครื่อง

ชําระตัวทางวาจา ๔ ไดแก 



๙๑ 

 

 ๑. “ละมุสาวาท เวนการพูดเท็จ เมื่ออยูในสภาก็ดี อยูในที่ประชุมก็ดี อยูทามกลางญาติก็ดี 

อยูทามกลางชุมชนก็ดี อยูทามกลางราชสกุลก็ดี ถูกเขาอางตัวซักถามเปนพยานวา เชิญเถิดทาน ทาน

รูสิ่งใด จงพูดสิ่งน้ัน เมื่อไมรู เขาก็กลาววา ไมรู เมื่อไมเห็น ก็กลาววาไมเห็น เมื่อรู ก็กลาววารู เมื่อเห็น

ก็กลาววาเห็น ไมเปนผูกลาวเท็จทั้งที่รู ไมวาเพราะเหตุแหงตนเอง หรือเพราะเหตุแหงคนอื่น หรือ

เพราะเหตุเห็นแกอามิสใด ๆ” 

 ๒. “ละปสุณาวาจา เวนการพูดสอเสียด ไมเปนคนฟงความขางน้ีแลวเอาไปบอกขางโนน เพื่อ

ทําลายคนฝายน้ี หรือฟงความขางโนน แลวเอามาบอกขางน้ี เพื่อทําลายคนฝายโนน เปนผูสมานคนที่

แตกราวกัน สงเสริมคนที่สมัครสมาน ชอบสามัคคี ยินดีในสามัคคี พอใจในความสามัคคี ชอบกลาว

ถอยคําที่ทําใหคนสามัคคีกัน” 

 ๓. “ละผรุสวาจา เวนขาดจากวาจาหยาบ กลาวแตถอยคําชนิดที่ไมมีโทษ รื่นหู นารัก จับใจ 

สุภาพ เปนที่พอใจของพหูชน เปนที่ช่ืนชมของพหูชน” 

 ๔. “ละสัมผัปปลาปะ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ (พลอย ๆ) พูดถูกกาล พูดคําจริง พูดเปน

อรรถ พูดเปนธรรม พูดเปนวินัย กลาววาจาเปนหลักฐาน มีที่อางอิง มีกําหนดขอบเขต ประกอบดวย

ประโยชนโดยการอันควร พูดแตคําที่มีประโยชน สรางสรรค นํามาแตคุณธรรมปรุงจิตใจใหราเริง เบิก

บาน (องฺ.จตุกกฺ. ๒๑/๑๔๘-๑๔๙/๑๘๙) 

 ดังพระพุทธองคทรงตรัสแสดงสัมมาวาจาวา 

 “ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจาเปนไฉน น้ีเรียกสัมมาวาจา คือ เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ 

เจตนางดเวนจากวาจาสอเสียด” (ม.มู. ๑๒/๑๓๕/๑๒๖-๑๒๘) 

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานการพูดจาไมสุภาพ โดยการใชศีลภาวนา 

ดวยการใชวัฒนธรรมกลุม โดยมีกัลยาณมิตรเปนผูชวยเหลือ การคบเพื่อนที่ดีจะพากันสูแนวทางที่

ถูกตองและเหมาะสม สิ่งที่ผิดหรือสิ่งตองหามจะไมเขาไปของเกี่ยว ปฏิบัติตนอยูในกรอบของความ

ถูกตอง เหมาะสม และดีงาม เปนการผูกมิตรไมตรีที่ดีในการอยูรวมกันและกอประโยชนในสังคมน้ัน ๆ   

๔.๒.๓ ผลจากการพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยศีลภาวนา 

  ศีลภาวนา คือ การมีศีลที่พัฒนาแลว หมายถึง การมีพฤติกรรมทางกาย วาจา อันไม

เบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนคนอื่น เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกคนทั้งปวง ดวยเหตุวา ศีล สามารถ

ทําใหมนุษยอยูรวมกันอยางสงบสุขและเปนการเวนบาปทางกาย วาจา (ขุ.ธ. ๒๕/๓๓๓/๑๓๗) แมแต

ชีวิตครอบครัว ก็ขาดศีลไมไดเมื่อมีศีลแลวก็ทําใหเกิดปญญาในการดําเนินชีวิต จึงทําใหประสบ

ความสุขในชาติปจจุบันน้ีได (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๙๔) ไมตองรอไปชาติหนา และผลของศีลในดาน

อานิสงส ยอมทําใหมีโภคทรัพย มีกิตติศัพทอันงามยอมฟุงขจรไป จะเขาไปสูบริษัท ก็แกลวกลา ไมทํา

บาป เพราะละอายใจตนเอง ไมหลงลืมสติตาย และภายหลังเมื่อตายไปแลวเขาสูสุคติ โลกสวรรค ( 

ที.ปา. ๑๑/๓๑๕/๑๔/๓๐๕) 



๙๒ 

 

  พระพรหมคุณาภรณ  (ป .อ .ป ยุ ตฺ โต)  ไดกล าวถึงผลของการพัฒนาศีลตามหลัก

พระพุทธศาสนาวา ศีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาศีล ไดแก การมีความสัมพันธที่เกื้อกูลกับเพื่อน

มนุษยในสังคม ศีลภาวนาเปนเรื่องของการพัฒนาคน ใหมีระเบียบในการดําเนินชีวิตและในการอยู

รวมกับผูอื่นในสังคม โดยที่ไมใหมีการเบียดเบียนกัน (พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๓๙, หนา 

๑๔) ศีล น้ันมุงเนนไมใหทําความเดือดรอนแกผูอื่น แกสังคม ในขณะเดียวกันก็ใหประพฤติสิ่งที่เปน

ประโยชนเกื้อกูลตอผูอื่นและสังคม การมีระเบียบวินัย การอยูรวมกับผูอื่นดวยดีและการประกอบ

อาชีพสุจริตดวย ความขยันหมั่นเพียรและรวมไปถึงการฝกฝนในสัมมาอาชีวะ เหลาน้ีเปนเรื่องของศีล

ทั้งหมด ไมใชเพียงแคการรักษากายกับวาจาใหเรียบรอยเทาน้ัน (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), 

๒๕๓๒, หนา ๗๖) ศีล ยังเปนพื้นฐานแหงการพัฒนาจิตใจ การที่จะควบคุมบังคับตนเองในทาง

รางกาย เปนผลใหมีการบังคับควบคุมจิตใจไปดวยในตัว จึงเห็นไดวา ศีล เปนพื้นฐานสําคัญตอ

กระบวนการพัฒนาจิตใจและเมื่อใดที่มีการพัฒนาศีลข้ึนมาอยางสมบูรณแบบ เรียกวา ภาวิตศีล การ

มีศีลที่พัฒนาแลว คือ มีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแลว ไมเบียดเบียนกอความเดือนรอนแกผูอื่น 

ดํารงตนอยูในวินัยและอาชีวะที่สุจริต มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูลสรางสรรคและ

สงเสริมสันติสุข (เรื่องเดียวกัน) 

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยศีลภาวนาหรือการพัฒนาตนทางดานสังคม  

คือ การพัฒนาความประพฤติใหมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลรอบขาง เพื่อใหอยูในกฎระเบียบวินัย    

มีการอาศัยพึ่งพิงชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมกอความเดือดรอนเสียหายใหกับผูอื่นที่อยูในสังคมเดียวกัน 

ประพฤติตนในทางที่ดีงามและทําคุณประโยชน ซึ่งศีลเปนหลักธรรมปฏิบัติเบื้องตนที่คอยควบคุม

ความประพฤติใหเรียบรอยดีงาม เปนการรักษากาย วาจา ใหเปนปกติ เวนจากการทําความช่ัวทั้งปวง 

ไมทําความเดือดรอนใหแกตนเองและผูอื่น อันทําใหสังคมน้ัน ๆ อยูดวยความมีคุณธรรม ทุกคนมี

ความปรารถนาดีตอกัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน อันนํามาซึ่งความสงบสุข 

  

๔.๓ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยจิตภาวนา 
 เน่ืองจากพฤติกรรมทุกอยางเกิดจากความต้ังใจหรือเจตนา เปนไปตามเจตจํานงและแรงจงูใจ

ที่อยูเบื้องหลัง หากจิตใจไดรับการพัฒนาที่ดีงามแลว ก็จะควบคุมดูแลและนําพฤติกรรมไปในทางที่ดี

งามดวย การพัฒนาจิตน้ีเพื่ออบรมจิตใหยึดมั่นในคุณธรรมจนจิตมีความแนวแนมั่งคงไมหว่ันไหวอยูใน

ธรรมซึ่งเปนสมาธิ มีความสงบ เยือกเย็น เขมแข็งมีพลัง มั่นคงแนวแนอยูในธรรม เปนจิตที่มีสํานึกใน

คุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติสมถะกรรมฐาน แบบอานาปานสติ เปนวิธีการที่เหมาะสมในการ

นํามาปฏิบัติฝกอบรมจิต ซึ่งทําใหจิตบริสุทธ์ิ ปราศจากกิเลสรบกวน ทําใหจิตมั่นคง เกิดปญญา

เน่ืองจากจิตสงบ สามารถคิดพิจารณาสิ่งตาง ๆ ไดอยางรอบคอบมีเหตุมีผล สงผลใหการตัดสินใจใน

สิ่งตาง ๆ ไดถูกตองไมเกิดขอผิดพลาด 



๙๓ 

 

  ๔.๓.๑ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานสุขภาพจิต 

 วัยรุนเปนวัยที่มีปญหาดานสุขภาพจิตมากที่สุดวัยหน่ึง ซึ่งแสดงออกเปนพฤติกรรมไดหลาย

อยาง เชน ด้ือ ไมเช่ือฟง ละเมิดกฎเกณฑตาง ๆ มีแฟนและมีเพศสัมพันธ ใชยาเสพติด ทําผิดกฎหมาย 

พฤติกรรมบางอยางเกิดข้ึนมานานจนยากแกการแกไข การปองกันจึงมีความจําเปนและสําคัญ

มากกวาการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนแลว โดยเริ่มการสงเสริมสุขภาพจิตต้ังแตเด็ก เด็กที่มีพัฒนาการของ

บุคลิกภาพดี จะมีภูมิตานทานโรคทางจิตเวชตาง ๆ และชวยปองกันปญหาสุขภาพจิตไดอยางมาก พอ

แม ครูอาจารย และผูที่ทํางานเกี่ยวของกับเด็กทั้งหลาย จึงควรใหความสําคัญกับการสงเสริม

สุขภาพจิตต้ังแตเด็กจนถึงวัยรุนเปนอยางย่ิง สังคมและสิ่งแวดลอมก็ควรมีสวนรวมในการสงเสริม

พัฒนาการเด็กวัยรุนเชนเดียวกัน (พนม เกตุมาน, ๒๕๓๕, หนา ๓๑)   

 การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานปญหาสุขภาพจิตดวยจิตภาวนา ผูวิจัยไดต้ังประเด็นของ

ปญหาสุขภาพจิตไว ๒ ประเด็น คือ  

 ๑. มีสมาธิสั้น 

 วัยรุนที่มีสมาธิสั้น จะทําอะไรวองไว ไมมีสมาธิจดจอ เคลื่อนไหวมากเกินไป หุนหัน ใจ

รอน ไมมีระเบียบวินัย มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคมยาก การที่วัยรุนมีสมาธิสั้น อาจมีสาเหตุมา

จาก  

๑.๑ ความบกพรองทางพันธุกรรม  

๑.๒ สิ่งแวดลอมเปนพิษ   

๑.๓ พอแมเสพสารเสพติด  

๑.๔ การเจ็บปวยขณะต้ังครรภ หรือไดรับมลพิษขณะต้ังครรภ 

 วิธีการแกไขที่ดีที่สุด คือ 

 ๑) ความรักความใกลชิดจากครอบครัว จะทําใหสมาธิสั้นคืนสูสภาวะปกติไดเร็วข้ึน 

 ๒) การน่ังสมาธิ เพื่อเปนการรูจักควบคุมอารมณ และผลกระทบที่จะตามมา 

 ๒. หงุดหงิดงาย 

 วัยรุนเปนวัยของการเรงเจริญเติบโตทั้งในทางชีวะ สรีระ และจิตวิทยา เปนวัยเรงสรางสุข

นิสัย เรงปรับตัว เรงทางวิชาการ และเริ่มเลือกอาชีพ อารมณของวัยรุนมักแปรปรวนอยูเสมอ การที่

วัยรุนมีอาการหงุดหงิดงาย อาจมีสาเหตุมาจาก 

     ๒.๑ เพราะระดับฮอรโมนในรางกายกําลังเปลี่ยนแปลง  

     ๒.๒ การพักผอนไมเพียงพอ  

     ๒.๓ เกิดความเครียด ไดรับฟงอะไรหนอย รับไมได ชอบโวยวาย 

 การแกไขอาการหงุดหงิดของวัยรุน ดวยตนเองสามารถกระทําไดโดยใชหลักของ 
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๑) ทมะ หมายถึง การขมใจขมอารมณไวได รูจักควบคุมตนเอง ไมหุนหันพลันแลนไปกับการ

กระทําหรือคําพูดที่เต็มไปดวยโทสะ แตรูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น รวมถึงการรูจักปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองของตนใหดีข้ึน 

๒) ขันติ หมายถึง ความอดทนอดกลั้น ความหยุดย้ังใจไมใหหุนหันพลันแลนเมื่อประสบกับ

สิ่งที่ไมดี รวมถึงการอดทนตอการประกอบหนาที่การงาน มุงมั่นทําไปไมหว่ันไหวตออุปสรรคปญหา 

 ซึ่งทั้ง ๒ ลักษณะน้ี ผูวิจัยไดใชกระบวนการ ครอบครัวบําบัด เน่ืองจากครอบครัวเปนแรง

สงเสริมที่ดี อันประกอบดวยความรัก ความเมตตาเอื้ออาทร พรอมทั้งความเปนอยูที่ราบเรียบ เพื่อ

เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหดีข้ึน โดยกระทําไดดังน้ี 

๑. พอ แม เปนผูที่ใหคําปรึกษาที่ดี 

๒. ใหความรักความอบอุนที่เพียงพอ 

๓. เขาใจในความเปนวัยรุน 

๔. ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

๕. ทํากิจกรรมรวมกันในวันหยุด 

๖. ดูแลเอาใจใสในเรื่องของสุขภาพซึ่งกันและกัน 

๗. พอ แม เปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก 

๘. พอ แม ตองอดทน ใจเย็น มีเมตตาและใหอภัย  

 จิตเมื่อไดรับการพัฒนาแลว จะเปนจิตที่ดีงามพรั่งพรอมดวยคุณสมบัติ ๓ ประการ คือ 

 ๑)  คุณภาพจิต คือ ใหเปนจิตมีคุณธรรมตาง ๆ ที่เสริมสรางจิตใจใหดีงาม เปนผูมีจิตใจสูง 

ละเอียดออน เชน มีเมตตา มีความรักความเปนมิตร มีกรุณา อยากชวยเหลือปลดเปลื้องความทุกข

ของผูอื่น มีจาคะ มีนํ้าใจเผื่อแผผูอื่น มีความกตัญู รวมทั้งมุงพัฒนาตนใหเปนจิตที่มีคุณภาพ 

 ๒)  สมรรถภาพจิต คือ ใหเปนจิตที่มีความสามารถ เชน มีสติ มีวิริยะ คือ ความเพียร มีขันติ 

คือ ความอดทน มีสมาธิ คือ จิตต้ังมั่นแนวแน มีสัจจะ คือ ความจริง มีอธิษฐาน คือ ความเด็ดเด่ียว

แนวแนตอจุดหมาย เปนจิตที่พรอมและเหมาะที่จะใชงานทางปญญา คือ คิดพิจารณาใหเห็นความจรงิ 

 ๓)  สุขภาพจติ คือ ใหเปนจิตที่มีสุขภาพดี มีความสุขสดช่ืน ราเริงเบิกบาน ปลอดโปรง สงบ 

ผองใส พรอมที่จะย้ิมแยมได มีปติ ปราโมทย ไมเครียด ไมกระวนกระวายใจ ไมคับของใจ ไมขุนมัว

เศราหมอง ไมหดหูโศกเศรา รวมทั้งการสรางสุขภาพจิตที่ดีได  

พฤติกรรมดานสุขภาพจิตในสวนของสมาธิสั้นและความหงุดหงิดงายก็จะไมเกิดข้ึน ทั้งยังทํา

ใหเกิดความมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันในครอบครัวอยางมีคุณภาพ และเปนการเสริมสรางเสถียรภาพใน

สถาบันครอบครัวใหแข็งแรงและมั่นคง 

 จากหลักการดังกลาวที่นํามาใชในการพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุน ในสวนของปญหา

สุขภาพจิตแลวยังมีหลักธรรมที่เปนอุปการที่สําคัญ คือ หลักการครองรักครองเรือนดํารงอยูและ
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ดําเนินไปอยางเปนสุข โดยตองดําเนินชีวิตดวยธรรม ๔ ประการ หลักฆราวาสธรรมเปนหลักธรรม

สําหรับฆราวาสผูครองเรือน ซึ่งเปนคําสอนที่สรางความสัมพันธอันดีงามในครอบครัว เพื่อมิใหเกิดการ

หยารางกัน อันเปนผลกระทบตอบุตรที่เปนวัยรุนโดยตรง หลักธรรม ๔ ประการ คือ 

๑.  สัจจะ คือ ความจริง ความดํารงมั่นในสัจจะ ซื่อสัตย ซื่อตรง จริงใจตอกัน ทําไดจริงตามที่

พูด เปนคนมีความสัตยทั้งตอหนาและลับหลัง จะทําอะไรก็เปนที่เช่ือถือและไววางใจได สามีและ

ภรรยามีความจริงใจตอกัน ไมประพฤตินอกใจกัน มีความเขาใจ และที่สําคัญตองมีรักเดียวใจเดียว ขอ

น้ีเหมาะสมอยางย่ิงที่สังคมในปจจุบันพึงนํามาประพฤติปฏิบัติอยางเครงครัด 

๒. ทมะ คือ ฝกตน บังคับตน ปรับปรุงตน ความเปนผูรูจักฝกฝนอบรมตนเอง รูจักควบคุม

ตนเอง ไมทําตามอํานาจของความโลภ ความโกรธและความหลงครอบงํา เสมือนเปนเครื่องยับย้ังใจ 

ไมใหถลําไปในทางที่ไมถูกตอง ไมชอบธรรม เปนการแกไขสิ่งที่ไมดีทั้งหลายไมใหเกิดข้ึนในครอบครัว 

สามีและภรรยาตองปรับปรุงตัวเขาหากันดวยความถูกตองตามครรลองครองธรรม ครอบครัวจึงจะมี

แตความสุขความเจริญ การครองรักกันจึงจะยืนยาว 

๓. ขันติ คือ ความอดทน มุงมั่งทําหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง อดทนตอ

ความลําบากทางรางกาย ทนความลําบากตรากตรํา ทนตอความคับแคนใจ ไมหว่ันไหว มุงมั่นใน

จุดหมายและไมทอถอย เมื่อฝายหน่ึงฝายใดทําสิ่งใดไมถูกตองหรือไมดี สิ่งใดที่ไมหนักจนเกินไป 

พอที่จะใหอภัยกันไดก็ใหอภัย พูดคุยกันดวยเหตุและผล หากอีกฝายใจรอน ฝายหน่ึงตองใจเย็น    

เพื่อระงับความโกรธที่จะแผขยายไป สามีและภรรยาจึงตองถนอมนํ้าใจซึ่งกันและกัน 

๔. จาคะ คือ ความเสียสละ มีนํ้าใจ เอื้อเฟอ ชวยเหลือเกื้อกูล บําเพ็ญประโยชน ใหปน

สิ่งของตนแกคนที่ควรใหปน เสียสละอารมณความรูสึกอันเปนขาศึกตอความจริงใจ เสียสละความ

ขัดของหมองใจตอกัน ไมใจแคบเห็นแกตัวหรือเอาแตใจตน รวมงานกับผูอื่นได  (พระธรรมปฎก 

(ป.อ.ปยตฺโต), ๒๕๔๔, หนา ๔๓-๔๔) 

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานปญหาสุขภาพจิตของวัยรุน ดวยจิตภาวนา

และหลักธรรมที่นํามาสนับสนุนคือหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยเริ่มจากครอบครัวที่เปนแรงสงเสริมให

เด็กวัยรุนมีสุขภาพจิตที่ดีไมบกพรอง ดวยความรัก ความเมตตาเอื้ออาทร มีความเปนอยูอยาง

ราบเรียบ โดยยึดหลักของฆราวาสธรรม ปลูกจิตสํานึกใหกับเด็กในเรื่องของการดําเนินชีวิตที่ปลอดภัย

และดีงาม เพื่อเปนเยาวชนที่ดีในอนาคตของประเทศชาติ  

 ๔.๓.๒ ผลจากการพัฒนาจิตภาวนา 

 จิตภาวนา คือ เปนผูมีจิตที่ฝกดีแลว หมายถึง เมื่อฝกจิตดีแลวก็จะเกิดความสุขเชนกัน   (ขุ.ธ. 

๒๕/๓๕/๓๖) จึงควรคุณคาของจิตที่ฝกดีแลวน้ัน แมญาติพี่นองก็ทําใหไมไดเลย (ขุ.ธ.๒๕/๔๓/๓๙) 

เพราะวาจิตที่มีคุณภาพยอมหนักแนนไมหว่ันไหวในสุขและทุกข ในทางตรงกันขามเมื่อจิตที่ต้ังมั่นแลว 
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จะรูตามสภาพความจริงของสิ่งน้ันดวยปญญา (ม.มู. ๑๒/๓๖๙/๔๐๔) และบุคคลที่รักษาจิตของตนใหดี

แลว ช่ือวาเปนผูรักษากายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมดวย (อง.ฺติก. ๒๐/๑๑๐/๓๕๒) 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๕๐, หนา ๑๑๘) กลาวถึงผลของการพัฒนาจิตตาม

หลักพระพุทธศาสนาวา จิตภาวนา หมายถึง การพัฒนาจิต ไดแก การทําจิตใจใหเจริญงอกงามข้ึนใน

ความดีงาม ความเขมแข็ง มั่นคง สงบสุขและเปนอิสระ  เปนการฝกอบรมเสริมสรางจิตใจใหพรั่ง

พรอมสมบูรณดวยคุณสมบัติ ๓ ดาน คือ 

๑) คุณภาพจิต คือ ใหมี คุณธรรมตาง ๆ ที่ เสริมสรางจิตใจให ดีงาม เปนผูมีจิตใจที่สูง

ละเอียดออนและประณีต ใหมคีวามรัก ความเมตตา  ความเปนมิตร ความปรารถนาประโยชนสุขแกผูอื่น 

มีความกรุณาอยากชวยเหลือปลดเปลื้องความทุกขของผูอื้น มีความเสียสละ มีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผ มี

สัมมาคารวะ เห็นความสําคัญของผูอื่น มีกตัญูรูคุณคาแหงการกระทําของผูอื่น รวมทั้งมุงพัฒนาบุคคล

ใหมีจิตที่มีคุณภาพ เปนตน 

๒) สมรรถภาพจิต คือ จิตที่มีความสามารถ เชน ความมีสติดี มีวิริยะ เปนความเพียรพยายาม 

มีขันติ คือ ความอดทน มีสมาธิ คือ จิตที่ต้ังมั่นแนวแน มีสัจจะ คือ มีความจริงใจ มีอธิษฐาน คือ 

ความเด็ดเด่ียวแนวแนตอจุดมุงหมาย เปนจิตใจที่มั่นคงสมบูรณพรอมจะทํางานใหไดผลสําเร็จบริบูรณ 

โดยเฉพาะงานทางปญญา คือ การคิดพิจารณาใหเห็นความจริงแจมแจง ชัดเจน รวมทั้งการสราง

เกราะปองกัน โดยอาศัยหลักธรรมตาง ๆ 

๓) สุขภาพจิต คือ ใหเปนจิตที่มีสุขภาพดี มีความสุขสดช่ืน ราเริงแจมใส เบิกบาน ปลอด

โปรง ผองใส สงบ พรอมที่จะย้ิมแยม มีปติ ปราโมทย ไมเครียด ไมกระวนกระวายใจ ไมหดหู ไม

ขัดของใจ ไมขุนมัวเศราหมอง ไมโศกเศรา รวมทัง้การสรางสุขภาพจิตที่ดีได เปนตน (พระธรรมปฎก,

(ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๐, หนา ๘๐-๘๑) 

 คุณสมบัติของจิตทั้ง ๓ ดานน้ี เมื่อมีการพัฒนาถึงพรอมแลว เรียกวา ภาวิตจิต เปนจิตที่มี

การพัฒนาแลว คือ มีจิตใจที่ฝกอบรมดีแลว สมบูรณดวยคุณภาพจิต ประกอบดวยคุณธรรม มีเมตตา 

กรุณา มีความเอื้อเฟอ อารี มีมุทิตา มีความเคารพออนนอม มีความกตัญูกตเวที สมบูรณดวย

สมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจมั่นคง เขมแข็ง มีความเพียร วิริยะ อุตสาหะ รูรับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ 

และสมบูรณดวยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจที่สดช่ืน ราเริง เบิกบาน แจมใส เอิบอิ่ม ผองใส และสงบสุข 

(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๐, หนา ๑๒๓-๑๒๔) 

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยจิตภาวนา คือ การพัฒนาจิต เปนการฝกอบรม

จิตใจใหมีความเขมแข็งมั่นคง มีความเจริญดวยคุณธรรมตาง ๆ เชน เมตตา กรุณา ฉันทะ 

ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิ ปราศจากสิ่งรบกวนที่ทําใหเกิดความเศราหมอง มีสภาพจิตใจเบิกบาน 

ผองใส เปนจิตที่อยูในสภาพของความพรอมที่จะใชงานทางปญญา เมื่อจิตใจเกิดความพรั่งพรอม

สมบูรณ อันเกิดจากการฝกอบรม ยอมเกิดคุณสมบัติ ๓ ดาน คือ ๑. คุณภาพจิต หมายถึง การมี
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คุณธรรมตาง ๆ ทําใหเปนผูมีจิตใจสูงอยากชวยเหลือปลดเปลื้องความทุกขของผูอื่น รูคุณคาแหงการ

กระทําของผูอื่น ๒. สมรรถภาพจิต หมายถึง จิตที่มีความสามารถ มีสติดี เปนสมาธิที่แนวแนมั่นคงตอ

จุดหมาย และพรอมที่จะทํางานน้ัน ๆ ใหไดผลสําเร็จบริบูรณ ๓. สุขภาพจิต หมายถึง การมีจิตที่มี

สุขภาพดี ราเริงแจมใจ เบิกบาน สงบ ไมเศราหมอง และสามารถสรางสุขภาพจิตที่ดีได 

   

๔.๔ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยปญญาภาวนา 
 ปญญาที่ไดรับการอบรมบมเพาะใหเกิด ความรูชัด รูทั่ว ทั้งทางโลกและทางธรรม ยอม 

กอใหเกิดความเขาใจหย่ังรูถูกรูผิด รูดีรูช่ัว ประโยชนมิใชประโยชน พิจารณาสิ่งใดดวยเหตุและผล 

ชวยสงเสริมใหการดําเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม อยูในศีลธรรมอันดีงามและถูกตอง 

ตระหนักรูเทาทันของสิ่งทั้งหลายที่เปนไปตามกฎของธรรมชาติ คือ มีความเกิดข้ึน เสื่อมไปตามเหตุ

ปจจัยของสิ่งน้ัน ๆ ซึ่งทําใหเกิดความวางใจวางทาทีตอสิ่งตาง ๆ ไดถูกตอง โดยมีจิตใจเปนอิสระ 

สามารถวินิจฉัยแยกแยะการอันควรและไมควร กําหนดความพอเหมาะพอดี และการที่จะใชคุณธรรม

อื่น ๆ อยางเหมาะสมตอไป 

  ๔.๔.๑ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการไมมีความสุขในการเรียน 

 วัยรุน เปนระยะข้ันสุดทายหรือเกือบสุดทายของการเรียนแบบทางการ กอนเขาสูโลกอาชีพ

และโลกครอบครัว การเรียนรูในระยะน้ีเปนระยะที่หนักหนาจริงจังและแขงขัน เด็กบางกลุมมีความ

ดอยในความสามารถในการเรียนรู หากไดรับการแกไขในวัยเด็กตอนปลายจะเรียนไดดีมีความสําเร็จ

ในชวงวัยรุน เด็กวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอยาง “ไมมีความสุข” โดยมี

พฤติกรรมรวม ๆ คือ ทําผิดซ้ําแลวซ้ําอีก ถูกกลาวหาวาเปนเจาปญหา ดุดาหรือลงโทษดวยวิธีตาง ๆ 

และเด็กมีปฏิกิริยาโตตอบ เรียนแยลง หนีเรียน ไมยอมทํางาน ฝาฝนกฎระเบียบ สูบบุหรี่ ด่ืมเหลา 

ประพฤติผิดทางเพศ ทํารายตนเอง หรือฆาตัวตาย เปนตน 

 ไดมีผูทําการศึกษาเด็กวัยรุนเหลาน้ี พบวา ไมใชเด็กโง รูดีวาอะไรผิด อะไรถูก อะไรควร อะไร

ไมควร ไมชอบตัวเองพรอมกับเกลียดชังผูอื่น เบื่อ ไมอยากทําอะไร ไมรูวาจะทําไปทําไม วัยรุนเหลาน้ี

มักทอดอาลัย มองไมเห็นวาตนเองจะเปลี่ยนเปนคนดีมีความรับผิดชอบตอตนเองและการเรียน

อยางไร มักเปนเด็กที่พอแมทอดอาลัย ไมอยากรับผิดชอบตออนาคตของเด็ก พอแมสนใจเมือเด็กมี

ปญหาเทาน้ัน เมื่อเด็กทําดีไมเคยใหกําลังใจหรือพยายามรับรูความสามารถของเด็ก เด็กเหลาน้ีมีความ

สนิทสนมกับผูใหญไมกี่คน ไมมีความสุขที่ไดอยูกับพอแมแมระยะสั้น ๆ สิ่งที่ประทับใจก็คือ พอแม

หรือผูใหญที่ตนรูจัก ไมเคยยกยอมช่ืนชมตนเลย มีแตคําสั่งหรือคําแนะนํา ใหทําโนนทําน่ี ผูใหญนึกไม

ถึงวาการบอกแนะนําเด็ก คือ การตําหนิติเตียน แตเด็กถือวาเปนการลงโทษ 



๙๘ 

 

 ในการพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานไมมีความสุขในการเรียน ดวยปญญาภาวนา ผูวิจัยไดใช 

กระบวนการ ของครอบครัวและกัลยาณมิตร ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อใหเกิดการมีความสุขใน

การเรียน โดยสามารถกระทําไดดังน้ีคือ 

 ๑. พอ แม ชวยแนะแนวในการศึกษา 

 ๒. ไมวากลาวหรือตําหนิในการเรียนไมดี 

 ๓. คอยสอบถามและชวยเหลือเมื่อมีปญหาในการเรียน 

 ๔. เปนกําลังใจใหเสมอ 

 ๕. คบเพื่อนที่เรียนดี 

 ๖. ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนในกลุม 

 ๗. ช้ีใหเห็นประโยชนของการเรียน 

 ๘. ใหเด็กรูวาตนเองมีคา 

 ๙. ใหเด็กมีศรัทธาในตนเอง รูวาตนเองสามารถพัฒนาตนได 

 ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อใหวัยรุนมีความสุขในการเรียนและเกิดประโยชนดังน้ี คือ 

 ๑. มีวิชาความรูทางวิชาการดานตาง ๆ 

 ๒. สามารนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพและพัฒนาวิชาชีพของตนได 

 ๓. นําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตของตน เพื่อใหเกิดคุณภาพของชีวิตที่ดี 

 วัยรุนที่ไมมคีวามสุขในการเรียน ควรใชหลักการคิดของโยนิโสมนสิการที่วา 

 การคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน หรือการคิดในสิ่งที่เปนปจจุบัน กําลังรับรู กําลังพิจารณา

เกี่ยวของตองกระทําอยู ไมเปนการคิดที่เลื่อนลอยหรือติดกับอารมณชอบหรือไมชอบ 

ดังพุทธพจนที่วา 

 “ไมพึงหวนละหอยถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมพึงเพอหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง, สิ่งใดเปน

อดีตสิ่งน้ันก็ลวงเลยไปแลว สิ่งใดเปนอนาคต สิ่งน้ันก็ยังไมถึง; สวนผูใดมองเห็นแจงชัด 

ซึ่งที่เปนปจจุบันในกรณี  น้ัน ๆ อันไมงอนแงน ไมคลอนแคลน ครั้นรู ชัดแลว พึง

บําเพ็ญสิ่งน้ัน” (ม.อุ. ๑๔/๕๒๖-๕๓๔/๓๔๘-๓๕๑) 

 

 อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา ขอที่ ๗ ไดกลาววา 

 พาหุสจฺจ ฺจ  ความคงแกเรียน 

 ความคงแกเรียน หมายถึง การเปนพหูสูต ไดศึกษาเลาเรียนมามาก เปนนักปราชญ นัก

การศึกษา เปนผูมีความรูในดานตาง ๆ มาก ซึ่งแปลมาจาก “พาหุสัจจะ” อันหมายถึง “การเปนผูได

ฟงไดศึกษาเลาเรียนมามาก” จุดมุงหมายของมงคลขอน้ีคือ ตองการใหไดรับการศึกษาเลาเรียนมาก 

หรือสงเสริมใหบุตรหลานและญาติพี่นองของตน หรือชนในชาติของตนไดรับการศึกษาเลาเรียนมาก 



๙๙ 

 

 ความสําคัญและประโยชนของการเรียน 

 การเรียนมีความสําคัญตอชีวิตมาก เพราะกอใหเกิดความรู ความสามารถ ในการหาความสุข 

ความเจริญ และในการปองกันความทุกข ความเสื่อม สําหรับตนเองและผูอื่นไดดี 

 ความรูเปนกุญแจไขประตูชีวิตของคน นําไปสูทรัพยสมบัติ ยศ ไมตรี ช่ือเสียง และทุกสิ่งที่ตน

ตองการ ดังน้ัน มนุษยทุกยุคทุกสมัยจึงพยายามขวนขวายแสวงหาความรูกันมาก ทั้งสําหรับตนเอง 

บุตรหลาน และสังคมที่ตนเกี่ยวของ แมจะใชทุนทรัพย ใชความพยายามและเวลามาก ก็ตองยอม 

เพราะกอใหเกิดผลดีตอตนเองและสวนรวมอยางมหาศาล ย่ิงในปจจุบันดวยแลว ทุกคนย่ิงตองเห็น

ความสําคัญของการศึกษามากย่ิงข้ึน และมีวิชาที่ขยายแขนงตาง ๆ ออกไปเปนจํานวนมาก ครอบครัว 

หรือตระกูลใน ประเทศใด มีคนไรการศึกษา ก็จะมีแตความลาหลังและยากจน ไมอาจจะพัฒนาตน

และพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทันอารยชนหรืออารยประเทศเขาได ฉะน้ัน รัฐบาลของทุก

ประเทศในปจจุบันจึงทุมเทงบประมาณของประเทศเปนจํานวนมาก เพื่อใหการศึกษาแกประชาชนใน

ชาติของตน 

 พระพุทธเจานับเปนพระบรมศาสดาพระองคเดียวในโลก ที่ไดรับการศึกษาสูงมาก ทั้งดาน

ทางโลกและทางธรรม ในสมัยที่พระองคยังเปนพระราชกุมาร พระองคไดรับการศึกษาอยางดี จนจบ

ศาสตรถึง ๑๘ แขนง เมื่อผนวชแลวทรงไดรับการศึกษาดานสมาธิทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน

สํานักอาฬารดาบสและอุทกดาบส จนสําเร็จ ฌาน และฌาน ๘ พระองคทรงเพียบพรอมดวยความรู

และความประพฤติ ทรงเห็นถึงประโยชนของการศึกษามาก จึงทรงยํ้าเรื่องการศึกษาไวในคําสอนของ

พระองค ทั้งในดานคดีโลกและคดีธรรม ใหพอแมใหลูกของตนไดรับการศึกษา และทรงสรรเสริญการ

คงแกเรียนวา เปนมงคลชีวิต 

 ตามหลักพระพุทธศาสนาน้ัน ติเตียนคนที่ไมไดรับการศึกษาเลาเรียน เพราะถือวาเปนไปเพื่อ

ความเจริญของตนเองและของผูอื่น แตกลับยกยองคนแกเรียนเพราะเปนคนมีความรูดีและความ

ประพฤติดี เปนการสรางที่พึ่งใหแกตนเองสงเสริมใหตนเองมีความรู ใหลูกหลานและผูที่เกี่ยวของให

ไดรับการศึกษาเลาเรียน ถือวาเปนอุดมมงคลแกชีวิต 

 คนที่ไมไดรับการศึกษาเลาเรียน เน้ือหนังเทาน้ันที่เจริญข้ึน แตปญญาหาไดเจริญข้ึนไม ดังที่

พระพุทธองคตรัสไววา 

  อปฺปสฺสุตายํ  ปุริโส ปลิพทฺโทว  ชีรติ 

  มํสานิ  ตสฺส  วฑฒฺนฺติ ป ฺ  ตสฺส  น  วฑฺฒติ 

  คนที่ไดรับการศึกษาเลาเรียนนอยน้ี  

  ยอมทรุดโทรมไปเหมือนโคถึก เน้ือของเขาเทาน้ัน  

  ยอมเจริญข้ึน แตปญญาของเขาหาเจริญข้ึนไม 

        (ขุ.ธ. ๒๕/๒๑/๓๕) 



๑๐๐ 

 

 หากประพฤติไดดังน้ี ผูวิจัยคิดวาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุนที่ไมมีความสุขในการ

เรียนใหมีความสุขและสนุกกับการเรียนได เพื่อเปนการพัฒนาชีวิตไปสูความสําเร็จในอนาคตอันดี 

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนที่ไมมีความสุขในการเรียน ดวยปญญาภาวนา

และการใชหลักของโยนิโสมนสิการ ซึ่งทุกฝายควรรวมมือกันโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว ใหโอกาส

เด็กใหรูวาตนเองมีคา เห็นความสําคัญของการศึกษา รูจักรับผิดชอบตอตนเอง มีศรัทธาในตนเอง 

ผูใหญมีเมตตาตอเด็กพรอมทั้งเห็นใจและสนับสนุนสงเสริมในเรื่องของการศึกษา เพื่อใหเด็กเห็นวา

ตนเองสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสูชีวิตที่ดี สามารถเปนผูเรียนที่มีความสุขได รูจักการใช

ปญญาในการแกไขปญหาน้ัน ๆ จากการคิด พิจารณาตามเหตุผล 

  ๔.๔.๒ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการรับวัฒนธรรมตางชาติมาเปนแบบอยาง 

 วัยรุนสวนใหญเขาใจวาการแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะเปนเรื่องปกติ ไมไดนาอับอายแต

อยางใด เชน การแสดงความรักตอกันในที่สาธารณะ ขาดการเอาใจใสจากครอบครัว เพราะบาง

ครอบครัวเลี้ยงลูกแบบปลอยปละละเลย ใหอิสระแกวัยรุนมากเกินความเหมาะสม ติดคานิยมจาก

ตางประเทศ จะเห็นไดจากวัยรุนชอบชมภาพยนตรเกาหลี ญี่ปุน การทําผมลอกเลียนแบบจากเกาหลี 

ญี่ปุน การกินอาหาร การแตงกาย การใชของแบรนเนมจากตางประเทศ ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวมีผลตอ

เศรษฐกิจของประเทศ 

 จากลักษณะดังกลาว เพื่อเปนการปองกันและมิใหเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ

วัฒนธรรมตางชาติของวัยรุน จึงไดนําหลักการของปญญาภาวนา ซึ่งเปนหลักธรรมสําคัญตอการนํา

ชีวิตใหดําเนินไปในวิถีทางที่ถูกตองและดีงาม เปนการปลูกจิตสํานึกของวัยรุน ใหมีทัศนคติและ

คานิยมที่ถูกตอง เปนทาทีที่ถูกตองตอประสบการณ เปนการเรียนรูและไมมองสิ่งตาง ๆ อยางเลื่อน

ลอยหรือหลงเพลิดเพลินงมงาย สวนน้ีผูวิจัยไดใชกระบวนการ วัฒนธรรมกลุมจัดกิจกรรมเฉพาะกลุม

วัยรุน เพื่อใหเปนตนแบบการมีคานิยมที่ดีงามและถูกตอง เชน การจัดประกวดการแตงกายไทย ใน

งานประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เพื่อเปนการรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเดิม ๆ 

ของไทย อันเปนการพัฒนาจิตใจใหเจริญงอกงามดวยคุณธรรม สวนหลักธรรมที่มีอุปการคุณตอการ

พัฒนาพฤติกรรมการรับวัฒนธรรมตางชาติมาเปนแบบอยาง คือ การรูจักกลั่นกรองสิ่งดีมีประโยชน

และสาระ ดังพุทธภาษิต ที่วา 

  อสาเร สารมติโน  สาเร จาสารทสฺสิโน 

  เต สารํ นิธิคจฺฉนฺติ มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา  

  สาร ฺจ สารโต ตฺวา อสาร ฺจ อสารโต 

  เต สารํ อธิคจฺฉนฺติ สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา  

 ชนเหลาใดมีความรูในธรรมอันหาสาระมิไดวาเปนสาระ และมีปกติเห็นในธรรมอันเปนสาระ 

วาไมเปนสาระ ชนเหลาน้ันมีความดําริผิดเปนโคจร ยอมไมบรรลุธรรมอันเปนสาระ 



๑๐๑ 

 

 ชนเหลาใดรูธรรมอันเปนสาระ โดยความเปนสาระ และรูธรรมอันหาสาระมิได โดยความเปน

ธรรมอันหาสาระมิได ชนเหลาน้ันมีความดําริชอบเปนโคจร ยอมบรรลุธรรมอันเปนสาระ (ขุ.ธ. ๒๕/

๑๑/๑๖) เปรียบกับวัยรุนที่รับวัฒนธรรมตางชาติเขามาเปนแบบอยาง โดยติดในเรื่องของคานิยม การ

ลอกเลียนแบบการแตงกาย  ศัลยกรรม การใชของอุปโภคบริโภค ที่ใชจายอยางฉาบฉวยติดในความ

สวย หลอ เทห โดยมิรูคุณคาและประโยชนที่แทจริง อันหาสาระไมได หากใชปญญาใครครวญคิดใหดี 

ในการรับสิ่งที่ดีมีประโยชนของตางชาติเขามา จะทําใหเกิดผลดีตอตนเอง ทั้งยังทําใหเศรษฐกิจของ

ประเทศดีข้ึนไปดวย เชน การนําเขาสินคาของบริษัทซัมซุง หรือบริษัทฮุนได สินคาของบริษัททั้ง ๒ 

กอบโกยเงินจากคนในประเทศไทยมาก ซึ่งสิ่งเหลาน้ีหากวัยรุนนํามาคิดไตรตรองใหดี วาทําอยางไรเรา

ถึงจะผลิตสินคาอยางเขาได จะเปนการนําสิ่งดีมีประโยชนมาใชไดดี เปนการนําแบบอยางที่มีแกนสาร

และสาระมาใช 

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการรับวัฒนธรรมตางชาติ เขามาเปน

แบบอยาง ดวยปญญาภาวนาและหลักธรรมการรูจักกลั่นกรองสิ่งดีมีประโยชนและสาระ ในการที่

วัยรุนติดคานิยมตาง ๆ ตามตางชาติน้ัน สวนหน่ึงมาจากเพื่อนที่มีการเลียนแบบกัน ติดในความเปน

อิสระชอบทําอะไรในความตองการของตนเองโดยถือวาตนเองน้ันโตพอแลว หากทุกคนไดรับการ

พัฒนาปญญาแลว จะเขาใจวาความรูความเขาใจในคานิยมน้ัน ๆ ยังไมถูกตอง คานิยมที่วัยรุนกระทํา

ในที่สาธารณะเปนผลเกี่ยวเน่ืองกับขนบธรรมเนียมประเพณี เชน การแสดงความรักตอกันในที่

สาธารณะ สังคมไทยถือวาเปนเรื่องที่นาอับอาย หรือการแตงกายที่ไมเหมาะสมตามสถานที่สําคัญ ๆ 

ทางศาสนา ถือวาเปนการไมสมควร หากปญญาที่มีการพัฒนาดีแลวจะรูจักวิธีการในการประพฤติ

ปฏิบัติตนตอสถานการณตาง ๆ ที่ประสบอยู ดังหลักของโยนิโสมนสิการ สวนหลักธรรมการรูจัก

กลั่นกรองสิ่งดีมีประโยชนและสาระ เปนการใชปญญาใครครวญใหดีที่จะรับคานิยมในทางที่ไมมี

ประโยชนหรือไมมีสาระเขามา โดยคิดวาเปนสิ่งที่ดีหลงไปตามแฟช่ัน อันหาสาระไมได จึงควรใช

ปญญาใครครวญใหดีที่จะรับหรือเลือกสิ่งที่ดีมีประโยชน อันมีสาระที่แทจริงเขามา หากหาสาระและ

ประโยชนไมไดก็ควรที่จะนิยมของไทย กินของไทย ใชของไทย เที่ยวเมืองไทย   

๔.๔.๓ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการใชจายฟุมเฟอย 

 พฤติกรรมการใชจายที่ฟุมเฟอยของวัยรุน สวนมากมีพฤติกรรมการบริโภคนิยมและวัตถุนิยม 

จะเห็นวาตามหางตาง ๆ จะเต็มไปดวยเด็กวัยรุนที่เขาไปใชบริการทั้งที่เปนนักเรียน นักศึกษา วัยรุน

กลุมน้ีจะเลือกซื้อสินคาที่เปนย่ีหอดัง ๆ หรือกําลังเปนที่นิยม นอกจากยังใชจายฟุมเฟอยไปกับการ

พนัน เชน การพนันบอล การเลนเกมออนไลน ซึ่งพฤติกรรมเหลาน้ีจะพบมากในสังคมปจจุบันทั้งใน

กรุงเทพฯและตางจังหวัด พฤติกรรมดังกลาวถือวามีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ 



๑๐๒ 

 

 การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานการใชจายฟุมเฟอย ดวยปญญาภาวนา ผูวิจัยไดใช

กระบวนการ ครอบครัวและกัลยาณมิตร ในการกลอมเกลาหรือละลายพฤติกรรม โดยสามารถปฏิบัติ

ไดดังน้ีคือ 

 ๑. พอ แม เปนตัวอยางที่ดีในการใชจาย 

 ๒. ใหเงินสมทบ หากมีเงินเหลือจากที่ครอบครัวใหรายเดือน 

 ๓. ดูการใชจายจากกัลยาณมิตรที่ดี 

 ๔. หากใชจายเกินจํานวนที่ไดรับ จะถูกตัดเงินในเดือนน้ัน 

 ๕. หากมีเงินออมมาก จะมีรางวัลให 

 การใชปญญาในการคิดใครครวญถึงสิ่งที่ใหประโยชนแทหรือประโยชนเทียม ดังหลักโยนิโส

มนสิการ คือ การคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม เปนการพิจารณาการใชสอยหรือบริโภค ปจจัย ๔ 

และวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวก เปนสิ่งที่สามารถสนองความตองการของเราได ถือวามีคุณคา

หรือมีประโยชน ดังน้ี คือ  

  ๑) คุณคาแท คือ สิ่งของทั้งหลายน้ันมีประโยชนสนองความตองการของชีวิตโดยตรงหรือ

นํามาใชแกปญหา เพื่อใหเกิดความดีงามในการดํารงอยูของชีวิตหรือเพื่อประโยชนสุขของตนและผูอื่น 

คุณคาน้ีใชปญญาเปนเครื่องตีคาหรือวัดราคา หรือจะเรียกวาคุณคาสนองปญญาก็ได 

 ๒) คุณคาเทียม คือ ประโยชนของสิ่งทั้งหลายที่พอกพูนใหแกสิ่งน้ัน เพื่อปรนเปรอความ

ตองการ หรือเสริมขยายความมั่นคงย่ิงใหญของตัวตนที่ยึดถือไว คุณคาน้ีใชตัณหาเปนเครื่องตีคาหรือ

วัดราคา หรือเรียกวาคุณคาสนองตัณหาก็ได  

ดังบาลีกลาววา 

 “ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย จึงฉันบิณฑบาต มิใชเพื่อสนุกสนาน มิใชเพื่อมัว

เมา มิใชเพื่อ อวดโอ มิใชเพื่อโกหรู เพียงเพื่อความดํารงอยูแหงรางกาย เพื่อยังชีวิต เพื่อ

แกกันความหิวโหย ขาดอาหารอันจะทําใหเดือดรอน เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวย

คิดวา เราจะกําจัดเวทนาเกาและไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน เราจะมีชีวิตดําเนินไป พรอม

ทั้งความไมเปนโทษ และความอยูผาสุก” (ม.มู. ๑๒/๑๔/๑๗) 

 

 หากกระทําไดดังน้ี ผูวิจัยคิดวาพฤติกรรมการใชจายฟุมเฟอยของวัยรุน สามารถลดลงได ซึ่ง

ในสวนน้ีพอ แม ตองใหเด็กไดรับรูถึงความยากลําบากในการหาเลี้ยงชีพของครอบครัวดวย และได

รับรูรายได รายจายของครอบครัววาเปนเชนไร มีหน้ีสินหรือไม เพื่อเด็กจะไดทราบความเปนอยูของ

ครอบครัว โดยพอ แม เปนตัวอยางที่ดีในการใชจายและพูดคุยกับเด็กดวยสายใยรักที่มีตอกัน ให

ทราบถึงความเปนอยูอยางพอเพียงในการดําเนินชีวิต ที่สามารถดํารงอยูอยางเปนสุขได ไมจําเปนตอง



๑๐๓ 

 

ฟุมเฟอยไปตามกระแสนิยมทั่ว ๆ พรอมกับการมีกัลยาณมิตรที่ดี การประพฤติตนในทางเสียหายหรือ

เสื่อมเสียก็ไมอาจเกิดข้ึนได สิ่งเหลาน้ีเปนการใหเด็กใชปญญาในการคิดพิจารณาถึงความถูกตองได 

 นอกจากน้ียังมีหลักธรรมที่เปนอุปการที่สําคัญ คือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ อันเปน

หลักธรรมที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมการใชจายที่ฟุมเฟอยของวัยรุนได โดยประกอบดวยหลัก ๔ 

ประการดังน้ี คือ 

 ๑.  อุฎฐานสัมปทา หมายถึง ความถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร คือ ขยันหมั่นเพียรใน

การปฏิบัติหนาที่การงานและการประกอบอาชีพอันสุจริต การประกอบอาชีพการงานน้ัน ตองทําเพื่อ

การเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว มีความขยันทํางานตามหนาที่ หรือตามอาชีพของตนโดยไมเกียจ

ครานไมน่ังคุยหรือทํากิจอื่นใดที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่จนทําใหเสียเวลาไปโดยไรประโยชน แม

บางครั้งการทํางานน้ันอาจไมใชการหาทรัพยโดยตรง เชน การเปนนักศึกษา มีหนาที่ตองศึกษาเลา

เรียนก็ตองต้ังใจศึกษาเลาเรียนใหบังเกิดผลดี โดยถือวาเปนหนาที่ในปจจุบัน แมยังไมไดทรัพย แต

การศึกษาก็เปนเหตุเบื้องตนที่จะนําไปสูอาชีพการงานที่ดีในอนาคต หากนักศึกษาเปนนักกีฬาดวย 

นอกจากขยันต้ังใจเรียนแลว นักศึกษาก็ตองขยันหมั่นฝกซอมกีฬาที่ตนถนัดดวยอีกทางหน่ึง เพราะ

กีฬากําลังพัฒนาเปนกีฬาอาชีพ มีกีฬาหลายประเภทที่สามารถทําใหหาทรัพยไดโดยสุจริตดวย

แรงกาย แรงใจของตนเอง เชน อาชีพนักมวย นักฟุตบอล นักตีกอลฟ หรือจากการไปแขงขันในโอกาส

ตาง ๆ เชน โอลิมปก เอเช่ียนเกมส หากมีความขยันหมั่นเพียรฝกซอมจะสงผลใหไดรับเหรียญทอง

และรางวัลเปนทรัพยสินเงินทองจํานวนมาก เปนตน จึงนับไดวาความขยันหมั่นเพียรในการงาน 

หนาที่ที่รับผิดชอบ จะทําใหไดรับประโยชนในปจจุบัน คือ มีทรัพยสินเงินทอง สําหรับซื้อหาเครื่อง

อุปโภคบริโภคไวดํารงชีพ ทําใหเปนผูที่รูจักวิธีในการทํามาหากิน รักงานที่ทําและหนาที่ของตน มี

ความรอบคอบ รับผิดชอบในหนาที่ ทํางานอยางมีระบบ มีระเบียบ และคลองตัว รูจักปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง แกไขวิธีการทํางานใหเจริญกาวหนา และบรรลุผล ที่ตองการอันนําความสุขมาให (แกว 

ชิดตะขบ, ๒๕๕๐, หนา ๙๕) 

 ๒.  อารักขสัมปทา หมายถึง ความถึงพรอมดวยการรักษา รูคุณคาของสิ่งของที่หามาได รูจัก

เก็บดูแลรักษาทรัพยสินสิ่งของเหลาน้ันใหคงอยู ใชอยางเปนประโยชนและคุมคา ไมใชอยางทิ้ง ๆ 

ขวาง ๆ บุคคลผูฉลาด เมื่อมีความสามารถหาทรัพยมาไดดวยนํ้าพักนํ้าแรงความคิด สติปญญาของตน

แลว ก็ควรรูจักเก็บรักษาทรัพยของตนไว ไมใชนําไปใชเพื่อกามคุณ เพื่อ รูป รส กลิ่น เสียง จนทําให

ทรัพยน้ันหมดไปโดยไมทําใหตนเองมีความเจริญข้ึน ขอน้ีมีจุดมุงหมายใหคนมีความมัธยัสถ รูจักใช

จายทรัพยไปในทางที่เกิดประโยชน เมื่อทําไดดังน้ีจะเกิดผลดีที่เปนคุณคาทางจริยธรรม คือ ทําใหมี

นิสัยรอบคอบ และระมัดระวังในการใชจายทรัพย รูจักคุณคาของทรัพยที่หามาได ไมเกิดการขาด

แคลนทรัพยแมในคราวจําเปน มีตนทุนในการประกอบอาชีพตลอดไป และมีความสุขในการมีทรัพย 

(อัตถิสุข) (แกว ชิดตะขบ, ๒๕๕๐, หนา ๑๐๐)  



๑๐๔ 

 

 ๓.  กัลยาณมิตตตา หมายถึง ความมีเพื่อนเปนคนดี ไมคบคนช่ัว รูจักเลือกคบเพื่อนที่ไมชักชวน

กันไปในทางที่เสื่อมเสีย รวมถึงการรูจักเลือกคูครอง การคบมิตรตามหลักมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ตาม

หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา มงคลแรกที่พระพุทธองคทรงสอนใหปฏิบัติคือ การไมคบคนพาล และ

มงคลถัดมาคือการคบบัณฑิต ดังพระพุทธองคตรัสสอนไววา “คบคนใดก็เปนเชนคนน้ัน” อันหมายความ

วา ถาคบคนดีจะเปนคนดี คบคนช่ัวก็จะกลายเปนคนช่ัวไปดวย ดังน้ัน การอยูในสังคมจะตองรูจักอาน

คนใหออก จะคบกับใครก็จะตองศึกษาใหรู คนน้ันเปนคนดีหรือไม (บุญมา จิตจรัส, ๒๕๓๓, หนา ๑) 

การสังเกตวาผูที่ตนคบหาดวยน้ันเปนคนพาล หรือเปนบัณฑิตคือกัลยาณมิตร พึงสงัเกตวาชอบชักชวนไป

ในทางฉิบหาย เสียทรัพย เสียเวลา เสียสุขภาพ และทําเรื่องที่ไรประโยชนหรือไม ดังคํากลาวที่วา “คบ

คนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” หากเรารูจักเลือกคบบัณฑิตหรือกัลยาณมิตรแลว 

ผลดีที่จะตามมา คือ ทําใหมีมิตรแทเปนเพื่อน และไดคูครองที่เหมาะสม การทํามาหากินก็จะดําเนินไป

ไดดวยความสะดวก สามารถรักษาทรัพยที่หามาไดแลวมิใหวิบัติเพราะเพื่อน เกิดความอบอุน ความ

ปลอดภัยและความสบายใจ ไมตองเสียช่ือเสียง เกียรติคุณ เพราะประพฤติตามเพื่อน และไดรับการยก

ยองวาเปนผูที่ฉลาด นานับถือและไดรับเกียรติจากคนทั่วไป (แกว ชิดตะขบ, ๒๕๕๐, หนา ๑๑๕) 

  ๔.  สมชีวิตา หมายถึง การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หามาได รูจักการใชสอย

ทรัพยสมบัติใหพอเหมาะพอดี กินอยูอยางพอเพียง ไมสุรุยสุรายเกินไป ไมฝดเคืองจนดูเปนคนตระหน่ี 

รูจักกําหนดรายไดและรายจาย เปนอยูพอดี เหมาะสมกับรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหมีรายได

เหนือรายจาย มีความประหยัดเก็บไวสําหรรับบั้นปลายของชีวิต เพื่อที่จะไดไมลําบาก การที่เพียร

พยายาม แสวงหา รักษา และครอบครองโภคทรัพยไวน้ัน ก็เพื่อที่จะใชใหเปนประโยชนทั้งแกตนเอง

และผูอื่น เมื่อมีทรัพยหรือหาทรัพยมาไดแลว ตองรูจักจัดสรรทรัพยน้ัน โดยถือหลักการแบงทรัพยเปน 

๔ สวน ที่เรียกวา “โภควิภาค” ผลดีของการใชชีวิตเหมาะสมและการใชจายทรัพยถูกตอง คือ ทําให

ต้ังตัวเปนหลักเปนฐาน มีฐานะความเปนอยูในครอบครัวดี และมีความสุขตามสมควรแกอัตภาพ ไม

ตองมีหน้ีสินเปนความทุกข มีเงินทองใชเมื่อเกิดความจําเปน เปนผูมีใจกวางขวาง ไมตระหน่ีหวงแหน 

ชวยเหลือตนเองได รวมถึงชวยเหลือบุคคลอื่นและสังคมไดดวยความเต็มใจ ประสานประโยชนและ

รักษาสัมพันธไมตรีกับบุคคลตาง ๆ ไวไดอยางดีและย่ังยืน (แกว ชิดตะขบ, ๒๕๕๐, หนา ๑๒๐) 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ถือเปนหัวใจเศรษฐี เพราะทําใหผูที่ปฏิบัติตามสามารถกอรางสราง

ตัวจนมีฐานะมั่นคงได คือ มีความขยันหมั่นเพียร รูจักการรักษาทรัพย การเลือกคนดีเปนมิตร และ

การกินอยูอยางพอเพียงใหพอเหมาะพอควร  

กลาวโดยสรุป การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานการใชจายฟุมเฟอย ดวยปญญาภาวนา

และหลักธรรมทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน ทําใหวัยรุนมีจิตสํานึกใชปญญาในการใครครวญ ที่จะใชจาย

อยางรอบคอบ และรูคุณคาของทรัพยที่หามาได รูจักใชจายในสิ่งที่จําเปนและเปนประโยชนเหมาะสม



๑๐๕ 

 

ตอการดํารงชีวิต โดยสามารถบริหารการเงินของตนเองได ไมสรางความเดือดรอนใหแกพอแมหรือ

ผูปกครอง รวมทั้งไมกอความเสียหายใหแกชุมชนหรือสังคม รวมถึงประเทศชาติ 

 ๔.๔.๔ ผลจากการพัฒนาปญญาภาวนา 

 ปญญาภาวนา คือ การมีปญญาที่พัฒนาแลว หมายถึง การที่ไดฝกฝนพัฒนาตนดีแลวมี

ปญญา รูสรรพสิ่งตามความเปนจริง เชน การมีปญญาพิจารณาในไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง และ

อนัตตา ตามลําดับของกระบวนการโยนิโสมนสิการ และปราศจากความยึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวเรา 

ของเรา ฉะน้ัน การพัฒนาคนใหมีสติปญญารูเทาทันสภาพปญหาของโลกน้ี วาเหตุปจจัยเปนอยางไร 

แลวจะไดแกไขนําโลกใหหลุดไปจากระบบที่เปนอยูน้ี คือ มนุษยที่เราตองการช่ือวาเปนผูมีปญญาอัน

พัฒนาแลว (องฺ.ปฺจก. ๒๒/๗๙/๑๔๔-๑๔๖) 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงผลของการพัฒนาปญญาตามหลักพระพุทธ 

ศาสนาวา ปญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาปญญา ไดแก การเสริมสรางความรูความเขาใจ 

ความคิด เหตุผล และการหย่ังรูความจริงจนเขาถึงอิสรภาพ มีชีวิตที่ดีงาม ปลอดทุกข ปราศจาก

ปญหา การพัฒนาปญญาน้ัน สามารถแบงไดเปน ๕ ระดับ คือ 

๑) ปญญา ที่เปนความรูความเขาใจในศิลปะวิทยาการ ความรูทางวิชาการและวิชาชีพ สิ่งที่

เขาไปเกี่ยวของจะตองจัดทํา รวมถึงความรูเหตุรูผลในสิ่งตาง ๆ  เมื่อเวลาพบเห็นหรือประสบกับสิง่ใดก็

ตาม ใหมีความรูความเขาใจในสิ่งน้ัน ๆ จึงจะไดปญญา 

๒) ปญญา ในการเรียนรูอยางถูกตองตามความเปนจริง ไมบิดเบือนหรือเอนเอียงดวยอคติ ใน

การศึกษาศิลปวิทยาหรือเรื่องอื่นใดก็ตาม จะตองรับรูโดยปราศจากความชอบความชัง ซึ่งโดยปกติ

ปุถุชนจะเปนเชนน้ัน อะไรที่ถูกใจตนก็ชอบอยากไดมาครอบครอง แตอะไรที่ไมถูกใจตนก็จะปฏิเสธ 

ขัดขืน เกลียดชัง ผลักใสไลสง ตกอยูในภาวะของความยินดียินรายเสมอ เมื่อขาดปญญามองเห็นความ

เปนจริงอยางน้ี ก็จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายบิดเบือนไปจากความเปนจริงที่ควรจะเปน ฉะน้ัน จึงตองมี

การรับรูที่ตรงสภาพที่เปนโดยไมใหเกิดภาวะความชอบความชัง ยินดียินรายข้ึนมาบิดเบือนภาพของ

สิ่งที่ถูกรับรูน้ัน ปญญาจึงจะมีการพัฒนาข้ึนไปได 

๓) ปญญา ในการคิดวินิจฉัย หมายถึง การคิดวินิจฉัยดวยการใชปญญา โดยความบริสุทธ์ิใจ 

ถือวาเปนข้ันสําคัญในการใชปญญาคิดวินิจฉัยสิ่งตาง ๆ จะตองเปนไปโดยความบริสุทธ์ิใจ ไมถูก

ครอบงําหรือถูกบังคับโดยกิเลส โดยปกติปุถุชนถาถูกความโลภความอยากได เขาครอบงํา ถึงจะมี

ปญญา ก็ใชปญญาน้ันคิดวินิจฉัยและวางแผนที่จะเอาเขามาหาตัว ถามีโทสะเกลียดชัง พอคิดวินิจฉัย 

ก็ใชปญญาคิดวินิจฉัยและวางแผนเพื่อทําลายเขา ปญญาข้ันน้ีสําคัญ เพราะกิเลสมาในรูปแบบตาง ๆ 

จึงตองใชปญญาคิดวินิจฉัยโดยบริสุทธ์ิใจ ไมใหถูกกเิลสครอบงําบัญชา 

๔) ปญญา ในการนําความรูความสามารถมาใชจัดทํา จัดแจง ดําเนินการตาง ๆ ใหสําเร็จผล

ตามความตองการ โดยเฉพาะในการนําความรูน้ันมาแกไขปญหาตาง ๆ ปญญาในระดับน้ีจัดวาสําคัญ



๑๐๖ 

 

มาก เพราะบางทีมีความรูแลว แตไมมีความสามารถนําออกมาใชใหเกิดประโยชนได เทากับวาความรู

ไมไดชวยเหลือในสิ่งที่ตนควรจะได ฉะน้ัน ปญญาในระดับของการนําเอาออกมาใชน้ี จึงมีความสําคัญ

เปนอยางมากที่จะตองมีโดยเฉพาะการใชปญญาในการแกไขปญหาและใชในการดําเนินการใหสําเร็จ

ตามความประสงค ปญญาอีกอยางที่ใชเช่ือมโยงในเรื่องน้ี คือ ความสามารถในการที่จะสืบคนเหตุ

ปจจัยและแยกแยะ วิเคราะหสิ่งตาง ๆ ซึ่งจะเปนตัวเอื้ออํานวยในการที่จะชวยแกปญหาและทํา

กิจการใหสําเร็จ 

๕) ปญญา ในความรูที่เขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริง รูทางเสื่อมทางเจริญและเหตุปจจัย

ที่เกี่ยวของ รูวิธีแกไขปญหาและสรางสรรคความสําเร็จที่ทําใหพัฒนาตน พัฒนาชีวิตและสังคมใหเจริญดี

งามย่ิง ๆ ข้ึนไป สงผลยอนมาชวยจิตใจใหเปนอิสระ หลุดพนจากความทุกขโดยสมบูรณ   ถือวาเปน

ประโยชนตอตนเองและสังคม ปญญาข้ันน้ีสงผลถึงภาวะที่ เรียกวา วิมุตติ ความหลุดพนเปนอิสรภาพที่

แทจริง คือ จิตใจไมถูกความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายครอบงํา เลยวางใจตอสิ่งตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  

รูสังขารธรรมดาของทุกสิ่งทุกอยางตรงตามสภาพที่เปนจริง (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๓๙, หนา 

๑๔) 

 ปญญาในระดับตาง ๆ เมื่อมีการพัฒนาครบถวนสมบูรณแลว เรียกวา ภาวิตปญญา โดยมี

ปญญาที่พัฒนาแลว คือ รูจักคิด รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัดทําดําเนินการ

ตาง ๆ ดวยปญญาที่บริสุทธ์ิ โดยมีปญญาในการมองเห็นทุกสิ่งทุกอยางตามความเปนจริง ปราศจาก

อคติและแรงจูงใจที่เคลือบแฝง เปนอิสระจากการถูกครอบงําของกิเลส รูเทาทันโลกและชีวิต เขาถึง

อิสรภาพ หลุดพนจากทุกขและปญหาทั้งปวง (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๐, หนา 

๑๒๔) 

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดวยปญญาภาวนา คือ การพัฒนาปญญา หรือการ

อบรมปญญาใหรูและเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทันโลกและชีวิตตามสภาวะของความ

เปนจริง รูดีรูช่ัว ประโยชนมิใชประโยชน คิดและพิจารณาสิ่งตาง ๆ ดวยเหตุและผล ประพฤติปฏิบัติ

ตนอยูในกรอบของความดีงามละถูกตอง มีจิตใจที่เปนอิสระ สามารถแยกแยะสิ่งที่ควรและไมควร 

รูจักกําหนดความพอเหมาะพอดีและการใชคุณธรรมอื่น ๆ อยางเหมาะสม รูจักใชปญญาในการแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึนตาง ๆ ได และชวยสงเสริมใหการดําเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม รวมถึง

ประเทศชาติอยูในศีลธรรมอันดีงามและถูกตอง 

   



 
 

 

 

บทท่ี ๕ 

บทสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
 วิทยานิพนธเรื่อง “กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนตามหลักภาวนา ๔”โดยมี

วัตถุประสงคคือ ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของวัยรุน ๒) เพื่อศึกษาภาวนา ๔ ที่ใชพัฒนาพฤติกรรมของ

วัยรุน ๓) เพื่อศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนตามหลักภาวนา ๔ โดยการศึกษาวิจัย ไดวิเคราะห

เอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งผลจากการวิจัย มีดังน้ี 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 หลักคําสอนภาวนา ๔ เปนหลักคําสอนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาชีวิตใหมีความ

เจริญกาวหนาและเกิดความสมบูรณ โดยเปนหลักพัฒนาแบบองครวมครบทั้ง ๔ ดาน อันไดแก    

กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเหมาะกับการนํามาใชในการ

พัฒนาพฤติกรรมของวัยรุน เพื่อใหเกิดความถูกตองเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีคุณคา

และเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิต ดังตอไปน้ี คือ 

 ๕.๑.๑ การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานความไรระเบียบดวยกายภาวนา 

  พฤติกรรมไรระเบียบ หรือบางครั้งเรียกกันงาย ๆ วาเด็กเกเร มีผลมาจากการที่เด็กถูกบั่น

ทอนความรูสึกผูกพันตอพอแมในวัยเด็กเล็ก เพราะเด็กจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดีเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับ

ความสามารถของพอแมและความสัมพันธที่มีตอเด็ก นิสัยที่ตองฝกคือนิสัยที่เปนที่ยอมรับของสังคม

และตองพยายามแกนิสัยที่ไมเปนที่ยอมรับของสังคมใหหายไป ในสังคมไทยเด็กไทยจะแสดงความ

กาวราวตอผูใหญรุนแรงกวาแสดงตอเด็กดวยกัน และผูใหญมักจะจัดการกับเด็กที่แสดงความกาวราว

ออกมาอยางเปดเผยตอผูอื่นมากกวาเด็กที่โกรธแลวหันมาโทษตัวเองซึ่งอันที่จริงแลวเด็กพวกน้ีจะมี

สุขภาพจิตเสื่อมเปนอยางมาก ความขัดแยงของเด็กวัยรุนที่เปนเพื่อนกันน้ันมักจะมีบอยแตเปนแบบ

เพื่อน ไมมีความโกรธกันจริงจัง เด็กวัยรุนชายจะทะเลาะกันบอยกวาเด็กวัยรุนหญิง เพราะโดย

ธรรมชาติเด็กชายกาวราวกวาเด็กหญิง การกระทําผิดของวัยรุนมักเริ่มจากพฤติกรรมไรระเบียบ โดย

เริ่มจากนอยไปหามากได คือ การลักทรัพย ซองโจร ติดยาเสพติด ทํารายรางกาย ว่ิงราวทรัพย      

พกอาวุธวัตถุระเบิด การพนัน ขมขืนกระทําชําเรา  

 กายภาวนาที่ใชในการพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานความไรระเบียบ ไดนําหลักการของการ

พัฒนาอินทรียมาใชในการพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุน ซึ่งถือวาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางย่ิงในการ



๑๐๘ 
 

 
 

นําชีวิตใหดําเนินไปในวิถีทางที่ถูกตอง ในที่น้ี มีประเด็นของความไรระเบียบ ๒ ประเด็น คือ ๑. ไมมี

ความเช่ือฟง ๒. ทําตามใจตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดานไมมีความเช่ือฟงและทําตามใจ

ตนเอง โดยใชกายภาวนา มีกระบวนการดังน้ี คือ การจัดกิจกรรมดนตรีและกีฬา ซึ่งตองปฏิบัติดังน้ี 

๑. ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกติกา ๒. เคารพและเช่ือฟงหัวหนาทีม ๓. แสดงความมีนํ้าใจที่

เปนมิตรและใหเกียรติผูอื่น ๔. มีความสุภาพเรียบรอย ไมแสดงความเยอหย่ิงหรือโออวด ๕. รูจัก

ควบคุมอารมณและสติไดดี ไมแสดงกิริยาอาการที่ไมสมควร ๖. รูแพรูชนะ มีนํ้าใจเปนนักกีฬา 

ในการเลนดนตรีและกีฬาน้ัน ตองมีการเช่ือฟงหัวหนาทีมเพื่อใหอยูในกฎกติกา เปนการรูจัก

ควบคุมตนเองและเขาใจผูอื่น เมื่อวัยรุนไดรับการฝกฝนในลักษณะเชนน้ีเปนประจํา จะทําใหเปนผูที่

สามารถควบคุมตนเอง ในสวนของ กาย วาจา และใจ เมื่อปฏิบัติไดเชนน้ี ความไรระเบียบดังกลาวจะ

ไมเกิดข้ึน นอกจากการใชหลักของการพัฒนาอินทรียแลว หลักธรรมที่เปนอุปการะที่สําคัญตอการ

พัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานความไรระเบียบ คือ กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ คือ (๑) ปโย ความ

เปนผูที่นารัก มีเมตตา ใสใจคนและประโยชนสุขของเขา เปนผูที่นาเลื่อมใส เพราะมีศีลบริสุทธ์ิ คือ 

เขาถึงจิตใจ สรางความรูสึกสนิทสนมเปนกันเอง เปนการพูดที่ถนอมนํ้าใจผูฟง ชวนใจผูเรียนใหอยาก

เขาไปปรึกษาไตถาม (๒) ครุ ความเปนผูที่นาเคารพ คือ เปนผูหนักแน ถือหลักการเปนสําคัญ เพราะ

ประกอบดวยคุณธรรม มีศีล สมาธิ  มีความประพฤติสมควรแกฐานะ ทําใหเกิดความรูสึกอบอุนเปนที่

พึ่งไดและปลอดภัย (๓) ภาวนิโย ความเปนผูที่นาสรรเสริญ นายกยอง นาเจริญใจ เพราะมีใจเที่ยง

ธรรม ไมลําเอียง คือ มีความรูจริง ทรงภูมิปญญาแทจริง เปนผูที่ฝกฝนปรับปรุงตนเองอยูเสมอ ควรถือ

เปนแบบอยาง ทําใหศิษยระลึกถึง ดวยความซาบซึ้ง มั่นใจและภาคภูมิใจ (๔) วตฺตา ความเปนผูรูจัก

พูดใหไดผล มีความสามารถพูดช้ีแจง  รูจักวาเมื่อไรควรพูดอะไร อยางไร คือ พูดเปน รูจักช้ีแจงใหเกิด

ความเขาใจ ควรพูดอะไร อยางไร พรอมทั้งคอยใหคําแนะนําตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี (๕) วจนกฺขโม 

ความเปนผูยอมรับคําตักเตือน อดทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษาซักถาม แมถามเรื่อง

จุกจิก ตลอดจนคําลวงเกินและคําวิพากษวิจารณตาง ๆ อดทนฟงได  ไมเบื่อหนาย ไมเสียอารมณและ

พรอมที่จะแกไขปรับปรุงตน (๖) คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา แถลงเรื่องล้ําลึกได คือ กลาวช้ีแจงเรื่องตาง ๆ ที่

ยุงยากลึกซึ้งซับซอนใหเขาใจได พรอมทั้งเปนผูสามารถแสดงธรรมอันแจมแจง ชัดเจน และสอนศิษย

ใหเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งย่ิงข้ึนไปได (๗) โน จฎฐาเน นิโยชเย ไมชักนําในอฐานะ คือ ไมแนะนําใน

เรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เชน ชักชวนไปด่ืมเหลา ชวนเลนการพนัน 

 ๕.๑.๒ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการติดยาเสพติดและของมึนเมาดวยศีลภาวนา 

 การเขาไปใชยาเสพติดของวัยรุนเปนเรื่องของความ “อยากลอง” ความเปนวัยรุนของเขาทํา

ใหเขาอยากลองในสิ่งแปลกใหม รวมกับการ “ตามเพื่อน” วัยรุนจะสนใจเพื่อน อยากจะลอง อยากจะ

เปนอยางคนน้ันอยากจะเปนอยางคนน้ี เด็กบางคนหันเขาไปหายาเสพติดเพียงเพราะติดยาเสพติด

คอนขางจริงจัง คือ เปนปญหาในเรื่องของภาวะทางอารมณ เด็ก ๆ หลายคนไมมีความสุข รูสึกเศราใจ 



๑๐๙ 
 

 
 

มีความทุกขใจ มีปญหาตาง ๆ รอบตัวโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัว ความไมลงรอยกันในครอบรัว 

ความขัดแยงกันของผูใหญ การทะเลาะเบาะแวงทํารายรางกายกัน ทําใหเด็กรูสึกไมมีความสุข ความ

กลัดกลุมใจ ทุกขใจ ทําใหเด็กจมอยูกับยาเสพติด บางคนอาจลองดวยความต้ังใจ เพราะรูสึกวาใน

ขณะที่ชีวิตไมมีความสุขน้ัน มีบางสิ่งบางอยางที่ใหความสุขได ทําใหลืมความทุกข ตาง ๆ ไปได หาก

ครอบครัวมีความสุข เด็กจะไมคิดสนใจพึ่งยาเสพติด โทษของการด่ืมนํ้าเมา มีอยู ๖ ประการ คือ    

๑) ทําใหเสียทรัพย ๒) ทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท ๓) ทําใหเกิดโรค ๔) ทําใหเสียช่ือเสียง ๕) ทําให

ขาดความละอาย ๖) ทําใหสติปญญาเสื่อม ในการแกไขหรือพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานการติดยา

เสพติดและของมึนเมา ดวยการใชศีลภาวนาโดยการนําศีลขอที่ ๕ มาแกไข ผูวิจัยไดใชกระบวนการ 

ดังน้ี คือ ๑. การเขาคายบําบัดยาเสพติดและของมึนเมา ซึ่งเปนการบําบัดรักษาทางยา เปนการลาง

พิษของสารเสพติดที่อยูในรางกาย โดยใชระยะเวลาตามลักษณะของการติดวามากหรือนอยเพียงใด 

ควรอยูในความควบคุมของเจาหนาที่คายบําบัดดูแล ในการเขาคายบําบัดน้ัน ทุกคนจะตองปฏิบัติตาม

ระเบียบของคาย เชน การตรงตอเวลา การสมาทานศีลและรักษาศีล ในระดับของวัยรุนควรถือศีล ๕ 

เปนศีลพื้นฐาน การที่ผูเสพติดไดมาเขาคายและอยูรวมกันมีความตองการที่จะละสิ่งเสพติดเหมือนกัน

กอใหเกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เปนการกอใหเกิดความสามัคคี ในการทํากิจกรรมของคาย

ผูที่ไดรับการบําบัดจะไดเรียนรูอยางเหมาะสมกับตนเอง เพราะกิจกรรมในคายน้ันมีทั้งศาสตรและ

ศิลป ที่ใหความรูและการปฏิบัติตนโดยอิงแอบหลักธรรมะ เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเขา

รับการบําบัด ๒. ควรปฏิบัติธรรม ผูที่ไดเขารับการปฏิบัติธรรม จะเริ่มเห็นจิตของตนเอง สามารถ

ควบคุมจิตใจของตนเองได เรื่องของการติดยาเสพติดจะไมมีข้ึน ๓. การเลือกคบมิตรที่ดี เพราะมิตรที่

ดีจะไมนําพากันไปในทางเสื่อมเสีย 

 การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานการติดยาเสพติดและของมึนเมาของวัยรุน โดยการใชศีล

ภาวนา ดวยการจัดกิจกรรมเขาคายอบรมคุณธรรมน้ัน ทําใหวัยรุนเกิดความมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นใน

สังคมดวยดีและถูกตอง ไมเขาไปเกีย่วของกับยาเสพติดและของมึนเมาอีก เปนการควบคุมกายและ

วาจาของตนเอง เพื่อมิใหไปกระทบตอบุคคลอื่น ในการที่จะเบียดเบียนผูอื่น ละเมิดในทรัพยสิน ทํา

ผิดในคนที่เขารัก การไมมีสัจจะ และเสพสิ่งเสพติด ก็ไมเกิดข้ึน พรอมทั้งเปนการพัฒนาตนดวยดีและ

สามารถนําหลักธรรมะไปใชใหเกิดประโยชน ในการดํารงอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางสันติและ    

สงบสุข เปนเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

 ๕.๑.๓ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการพูดจาไมสุภาพดวยศีลภาวนา 

 พฤติกรรมการพูดจาไมสุภาพ หรือการพูดคําหยาบของวัยรุนในปจจุบัน สรางความตกใจ

ใหกับพอ แม และบุคคลรอบขางเปนอยางมาก ถึงแมจะเปนปญหาที่ไมรุนแรงนัก แตหากปลอยปละ

ละเลย ไมหาวิธีแกไขพฤติกรรมน้ีก็จะติดตัวไปตลอด อันสงผลถึงตัวเด็กเองในอนาคตเมื่ออยูในสังคม

เน่ืองจากวัยรุนในปจจุบัน มีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด กลาแสดงออก ตองการความเปนอิสระ มี
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ความเปนตัวของตัวเอง ติดเพื่อน การพูดคําไมสุภาพหรือคําหยาบเปนคําพูดที่กลุมคิดกันข้ึนมา สวน

ใหญจะพูดกันในกลุมเพื่อนสนิท โดยคิดวาเปนเรื่องปกติ เชน พูดเพื่อความโกเก เรียกรองความสนใจ

จากผูอื่น ระบายอารมณ หรือแสดงอํานาจ บางครั้งการพูดจาไมสุภาพก็เลียนแบบมาจากภาพยนตร 

ละคร สื่อตีพิมพตาง ๆ ที่พบเห็นกันบอย ๆ  พฤติกรรมดังกลาวอาจเกิดข้ึนไดในทุกครอบครัว เปน

เรื่องของการเรียนรูและสิ่งแวดลอม การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานการพูดจาไมสุภาพ ดวยศีล

ภาวนา ไดใชกระบวนการ วัฒนธรรมกลุมมีกัลยาณมิตรที่ดีใหความชวยเหลือ จัดทํากิจกรรมกลุม

สงเสริมในการพูดจาใหสุภาพ โดยทําในรูปแบบตาง ๆ ดังน้ีคือ ๑. การประกวดการพูดคําสุภาพตอ 

พอ แม ๒. การประกวดเขียนคําสุภาพ  ๓. การประกวดการสวดมนต ทํานองสรภัญญะ โดยการใช

สื่อกลางประชาสัมพันธ และมีรางวัลมอบใหแกผูชนะการประกวด วิธีการน้ีผูวิจัยคิดวาจะทําใหวัยรุน

พูดจาสุภาพได ในการพูดจาใหสุภาพน้ันกอใหเกิดผลดี ดังน้ีคือ ๑) เปนที่ช่ืนชมของผูสนทนาดวย ๒) 

สรางความเช่ือมั่นใหกับตนเอง ๓) เปนการสรางมิตรไมตรีที่ดีกับผูคบคาสมาคม      ๔) เปนการพูด

ความจริง ในเวลาที่เหมาะสม การพูดจาใหสุภาพ ตรงกับธรรมที่เปนเครื่องสงเคราะหตอกัน สําหรับ

ยึดเหน่ียวนํ้าใจซึ่งกันและกัน เปนการยึดเหน่ียวจิตใจของมิตร ใหประสานสามัคคีกลมเกลียวกัน

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน คือ ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเปนที่รัก กลาวคําสุภาพออนหวาน

สมานฉันท สามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรัก นานับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชนประกอบดวย

เหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยมยินดี การพูดดีมีคุณคา เปนสื่อสรางความรู ความเขาใจอันดี คนที่พูด

ดี จะชวยใหการทํางานสําเร็จ การสื่อสารอันดีตอกันของบุคคล เมื่อมีการพูดคุยกันอยางเปนมิตรก็เกิด

สัมพันธไมตรีอยางดีของบุคคล ปยวาจา คือ คําพูดที่กลาวออกมาจากใจ จริงใจ จับใจ และจูงใจ มี

หลัก ๔ ประการ คือ ๑) แจมแจง คือ ขอความที่กลาวความชัดเจน ๒) จูงใจ คือ พูดแลว จูงใจใหคน

ทําดี มีกําลังใจ ๓) แกลวกลา คือ ทําใหมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง  ๔) ราเริง คือ 

ทําใหผูฟงมีความสนุก ราเริง บันเทิงใจ 

 ปยวาจา หมายถึง เจรจาดวยวาจาที่ออนหวาน พูดแตคําที่เปนประโยชนคําสุภาพเหมือนกับ

คนรักญาติมิตรผูกตอกัน รูจักพูดใหถูกกาลเทศะ บุคคล มักเปนผูประสานประโยชนกับผูอื่นไดดี   

มิตรสหายจะตองพูดกันดวยคําที่ประสานสามัคคีตอกัน ไมพูดในสิ่งที่เปนปมดอยของเพื่อน สิ่งที่เพื่อน

ขาดหายไมมีเหมือนกับตนก็ไมควรพูดถึง เชน ฐานะทางสังคม ถาเราพูดถึงแตในเรื่องของความ

แตกตางก็จะทําใหการคบกันไมย่ังยืน และการพูดคําหยาบ สอเสียดหรือใหรายกันย่ิงไมควรพูดใน

ปจจุบันการทํางานธุรกิจรวมกัน การเมืองหรืออะไรก็ตามหากฝายหน่ึงฝายใดเหน็บแหนมกันบอย ๆ 

ความขัดแยงก็อาจเกิดข้ึนกับอีกฝายหน่ึงได การรวมงานกันก็จะเปนไปไดไมดีเทาที่ควร ดังน้ันการพูด

คําที่ไพเราะออนหวาน ชวนใหผูฟงช่ืนใจจึงมีสวนสําคัญในการนํามาประยุกตใชในสังคมปจจุบัน   

 การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานการพูดจาไมสุภาพ โดยการใชศีลภาวนา ดวยการใช

วัฒนธรรมกลุม โดยมีกัลยาณมิตรเปนผูชวยเหลือ เมื่อวัยรุนไดอยูในกลุมของเพื่อนที่ดี การประพฤติ
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ปฏิบัติใด ๆ จะทําเหมือน ๆ กัน สิ่งที่ผิดหรือสิ่งตองหามก็จะไมเขาไปของเกี่ยว ปฏิบัติตนอยูในกรอบ

ของความถูกตอง เหมาะสม และดีงาม เปนการผูกมิตรไมตรีที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม 

 ๕.๑.๔ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานสุขภาพจิต 

 การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานปญหาสุขภาพจิตดวยจิตภาวนา ของปญหาสุขภาพจิตมี 

๒ ประเด็น คือ ๑. มีสมาธิสั้น  ๒. หงุดหงิดงาย การที่วัยรุนมีสมาธิสั้น อาจมีสาเหตุมาจาก ความ

บกพรองทางพันธุกรรม สิ่งแวดลอมเปนพิษ พอแมเสพสารเสพติด การเจ็บปวยขณะต้ังครรภ หรือ

ไดรับมลพิษขณะต้ังครรภ สวนการเกิดความหงุดหงิดงาย อาจมีสาเหตุมาจากการพักผอนไมเพียงพอ 

หรือเกิดความเครียด ซึ่งทั้ง ๒ ลักษณะน้ี   ไดใชกระบวนการ ครอบครัวบําบัด เน่ืองจากครอบครัว

เปนแรงสงเสริมที่ดี อันประกอบดวยความรัก ความเมตตาเอื้ออาทร พรอมทั้งความเปนอยูที่ราบเรียบ 

เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหดีข้ึน โดยกระทําไดดังน้ี ๑. พอ แม เปนผูที่ใหคําปรึกษาที่ดี     

๒. ใหความรักความอบอุนที่เพียงพอ ๓. เขาใจในความเปนวัยรุน ๔. ยอมรับฟงความคิดเห็น         

ซึ่งกันและกัน ๕. ทํากิจกรรมรวมกันในวันหยุด ๖. ดูแลเอาใจใสในเรื่องของสุขภาพซึ่งกันและกัน     

๗. พอ แม เปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก หากทําไดเชนน้ี พฤติกรรมดานสุขภาพจิตในสวนของสมาธิสั้น

และความหงุดหงิดงายก็จะไมเกิดข้ึน ทั้งยังทําใหเกิดความมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันในครอบครัวอยางมี

คุณภาพ และเปนการเสริมสรางเสถียรภาพในสถาบันครอบครัวใหแข็งแรงและมั่นคง   

การแกไขอาการหงุดหงิดของวัยรุน ดวยตนเองสามารถกระทําไดโดยใชหลักของ ๑) ทมะ 

หมายถึง การขมใจขมอารมณไวได รูจักควบคุมตนเอง ไมหุนหันพลันแลนไปกับการกระทําหรือคําพูด

ที่เต็มไปดวยโทสะ แตรูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น รวมถึงการรูจักปรับปรุงแกไขขอบกพรองของตนใหดี

ข้ึน  ๒) ขันติ หมายถึง ความอดทนอดกลั้น ความหยุดย้ังใจไมใหหุนหันพลันแลนเมื่อประสบกับสิ่งที่

ไมดี รวมถึงการอดทนตอการประกอบหนาที่การงาน มุงมั่นทําไปไมหว่ันไหวตออุปสรรคปญหา  

 จิตเมื่อไดรับการพัฒนาแลว จะเปนจิตที่ดีงามพรั่งพรอมดวยคุณสมบัติ ๓ ประการ คือ 

๑) คุณภาพจิต คือ ใหเปนจิตมีคุณธรรมตาง ๆ ที่เสริมสรางจิตใจใหดีงาม เปนผูมีจิตใจสูง 

ละเอียดออน เชน มีเมตตา มีความรักความเปนมิตร มีกรุณา อยากชวยเหลือปลดเปลื้องความทุกข

ของผูอื่น มีจาคะ มีนํ้าใจเผื่อแผผูอื่น มีความกตัญู รวมทั้งมุงพัฒนาตนใหเปนจิตที่มีคุณภาพ 

๒) สมรรถภาพจิต คือ ใหเปนจิตที่มีความสามารถ เชน มีสติ มีวิริยะ คือ ความเพียร มีขันติ 

คือ ความอดทน มีสมาธิ คือ จิตต้ังมั่นแนวแน มีสัจจะ คือ ความจริง มีอธิษฐาน คือ ความเด็ดเด่ียว

แนวแนตอจุดหมาย เปนจิตที่พรอมและเหมาะที่จะใชงานทางปญญา คือ คิดพิจารณาใหเห็นความจริง 

๓)  สุขภาพจิต คือ ใหเปนจิตที่มีสุขภาพดี มีความสุขสดช่ืน ราเริงเบิกบาน ปลอดโปรง สงบ 

ผองใส พรอมที่จะย้ิมแยมได มีปติ ปราโมทย ไมเครียด ไมกระวนกระวายใจ ไมคับของใจ ไมขุนมัว

เศราหมอง ไมหดหูโศกเศรา รวมทั้งการสรางสุขภาพจิตที่ดีได  
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 พฤติกรรมดานสุขภาพจิตในสวนของสมาธิสั้นและความหงุดหงิดงายก็จะไมเกิดข้ึน ทั้งยังทําใหเกิด

ความมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันในครอบครัวอยางมีคุณภาพ และเปนการเสริมสรางเสถียรภาพในสถาบัน

ครอบครัวใหแข็งแรงและมั่นคง 

การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานปญหาสุขภาพจิตของวัยรุน ดวยจิตภาวนาและหลักธรรม

ที่นํามาสนับสนุนคือหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยเริ่มจากครอบครัวที่เปนแรงสงเสริมใหเด็กวัยรุนมี

สุขภาพจิตที่ดีไมบกพรอง ดวยความรัก ความเมตตาเอื้ออาทร มีความเปนอยูอยางราบเรียบ โดยยึด

หลักของฆราวาสธรรม ปลูกจิตสํานึกใหกับเด็กในเรื่องของการดําเนินชีวิตที่ปลอดภัยและดีงาม เพื่อ

เปนเยาวชนที่ดีในอนาคตของประเทศชาติ 

 ๕.๑.๕ การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานไมมีความสุขในการเรียนดวยปญญา 

 เน่ืองจากวัยรุนเปนระยะข้ันสุดทายหรือเกือบสุดทายของการเรียนแบบทางการ กอนเขาสู

โลกอาชีพและโลกครอบครัว การเรียนรูในระยะน้ีมักเปนการเรียนที่หนักหนาจริงจังและแขงขัน

สําหรับเด็กสวนมาก มีเด็กกลุมหน่ึงที่มีความดอยในดานความสามารถในการเรียนรู กลุมดอย

ความสามารถในการเรียนน้ีถาไดรับการแกไขต้ังแตวัยเด็กตอนปลายก็จะเรียนไดดีมีความสําเร็จในชวง

วัยรุน แตก็มีเด็กอีกประเภทหน่ึงในระยะวัยรุนที่เรียนอยูในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอยาง 

“ไมมีความสุข” เด็กวัยรุนพวกน้ีมีพฤติกรรมโดยรวม ๆ ที่อาจสังเกตเห็นไดเชน ทําผิดซ้ําแลวซ้ําอีก 

ผูใหญและครูประณามเด็กวาเจาปญหา ดาวาหรือลงโทษโดยวิธีตาง ๆ เด็กมีปฏิกิริยาโตตอบ เปนตน

วา เรียนแย สอบตก หนีโรงเรียน ไมยอมทํางาน ฝาฝนกฎระเบียบ สูบบุหรี่ ด่ืมเหลา ประพฤติผิดทาง

เพศ ทําลายตนเอง หรือฆาตัวตาย การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานไมมีความสุขในการเรียน          

ดวยปญญาภาวนา ไดใช กระบวนการ ของครอบครัวและกัลยาณมิตร ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เพื่อใหเกิดการมีความสุขในการเรียน โดยสามารถกระทําไดดังน้ีคือ ๑. พอ แม ชวยแนะแนวใน

การศึกษา ๒. ไมวากลาวหรือตําหนิในการเรียนไมดี ๓. คอยสอบถามและชวยเหลือเมื่อมีปญหาในการ

เรียน ๔. เปนกําลังใจใหเสมอ ๕. คบเพื่อนที่เรียนดี ๖. ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนในกลุม ๗. ช้ีแนะให

เห็นความสําคัญของการเรียน ๘. ใหเด็กรูวาตนเองมีคา ๙. ใหเด็กมีศรัทธาในตนเอง รูวาตนเอง

สามารถพัฒนาตนได ประโยชนของการศึกษาเลาเรียน ๑) มีวิชาความรูทางวิชาการดานตาง ๆ       

๒) สามารนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพและพัฒนาวิชาชีพของตนได  ๓) นําความรูไปใชในการ

ดําเนินชีวิตของตน เพื่อใหเกิดคุณภาพของชีวิตที่ดี 

 การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนที่ไมมีความสุขในการเรียน ดวยปญญาภาวนาและการใชหลัก

ของโยนิโสมนสิการ ซึ่งทุกฝายควรรวมมือกันโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว ใหโอกาสเด็กใหรูวาตนเอง

มีคา เห็นความสําคัญของการศึกษา รูจักรับผิดชอบตอตนเอง มีศรัทธาในตนเอง ผูใหญมีเมตตาตอเด็ก

พรอมทั้งเห็นใจและสนับสนุนสงเสริมในเรื่องของการศึกษา เพื่อใหเด็กเห็นวาตนเองสามารถพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงไปสูชีวิตที่ดี สามารถเปนผูเรียนที่มีความสุขได รูจักการใชปญญาในการแกไขปญหา
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น้ัน ๆ จากการคิด พิจารณาตามเหตุผล โดยใชหลักปญญาภาวนา ๑) สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ 

ทัศนะ ความคิด แนวคิด ความเช่ือถือ ทัศนคติ คานิยมตาง ๆ ที่ดีงามถูกตอง ๒) สัมมาสังกัปปะ คือ 

ความดําริชอบ ความคิด ตริตรอง หรือคิดการตาง ๆ ที่ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ไม

เศราหมองขุนมัว หลักธรรมที่เปนอุปการสําคัญของการพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการไมมีความสุข

ในการเรียน คือ โยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน หรือแบบปจจุบันธรรมเปนอารมณ 

ต้ังสติ ระลึกรู ต่ืนอยูกับสิ่งที่กําลังเกิดข้ึน เปนอยู รับรู  หรือทํากําลังกระทําในปจจุบัน 

 ๕.๑.๖ การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานการรับวัฒนธรรมตางชาติมาเปนแบบอยาง 

 วัยรุนสวนใหญเขาใจวาการแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะเปนเรื่องปกติ ไมไดนาอับอายแต

อยางใด เชน การแสดงความรักตอกันในที่สาธารณะ การขาดแคลนเอาใจใสจากครอบครัว เพราะบาง

ครอบครัวมีการดูแลอยางปลอยปละละเลย ใหอิสระแกวัยรุนมากเกินไปเกินความเหมาะสม ติด

คานิยมตางประเทศโดยเห็นไดจากเด็กวัยรุนจะชมภาพยนตรเกาหลี ญี่ปุน การทําผมลอกเลียนแบบ

ทรงจากเกาหลี ญี่ปุน การกินอาหาร การแตงกาย ในนักเรียนนักศึกษามีการแขงกันใชของแบรนแนม 

ในสวนน้ีควรตองเริ่มจากการปลูกจิตสํานึกของคนไทยกลับมา ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเดิม ๆ 

กลับมา กินของไทย ใชของไทย มีการจัดกิจกรรมที่เขาถึงกลุมเปาหมายกลุมวัยรุนและสอดแทรก

วัฒนธรรมไทยเขาไปปลุกจิตสํานึกใหกลับมาอีกครั้ง การแตงกายของคนไทยสรางคานิยมไมแตงกาย

โป ไมตามเทรนตางประเทศ มีการจัดกิจกรรมประกวดการแตงกายไทย โดยเนนใหกลุมวัยรุนเปน

ตนแบบ ออกสื่อเพื่อใหทุกฝายไดชวยกันอนุรักษความเปนไทย เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอย

กระทง การพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนดานการรับวัฒนธรรมตางชาติ เขามาเปนแบบอยาง ดวยปญญา

ภาวนาและหลักธรรมการรูจักกลั่นกรองสิ่งดีมีประโยชนและสาระ ในการที่วัยรุนติดคานิยมตาง ๆ 

ตามตางชาติน้ัน สวนหน่ึงมาจากเพื่อนที่มีการเลียนแบบกัน ติดในความเปนอิสระชอบทําอะไรใน

ความตองการของตนเองโดยถือวาตนเองน้ันโตพอแลว หากทุกคนไดรับการพัฒนาปญญาแลว        

จะเขาใจวาความรูความเขาใจในคานิยมน้ัน ๆ ยังไมถูกตอง คานิยมที่วัยรุนกระทําในที่สาธารณะเปน

ผลเกี่ยวเน่ืองกับขนบธรรมเนียมประเพณี เชน การแสดงความรักตอกันในที่สาธารณะ สังคมไทยถือวา

เปนเรื่องที่นาอับอาย หรือการแตงกายที่ไมเหมาะสมตามสถานที่สําคัญ ๆ ทางศาสนา ถือวาเปนการ

ไมสมควร หากปญญาที่มีการพัฒนาดีแลวจะรูจักวิธีการในการประพฤติปฏิบัติตนตอสถานการณตาง 

ๆ ที่ประสบอยู ดังหลักของโยนิโสมนสิการ สวนหลักธรรมการรูจักกลั่นกรองสิ่งดีมีประโยชนและสาระ 

เปนการใชปญญาใครครวญใหดีที่จะรับคานิยมในทางที่ไมมีประโยชนหรือไมมีสาระเขามา โดยคิดวา

เปนสิ่งที่ดีหลงไปตามแฟช่ัน อันหาสาระไมได จึงควรใชปญญาใครครวญใหดีที่จะรับหรือเลือกสิ่งที่ดีมี

ประโยชน อันมีสาระที่แทจริงเขามา หากหาสาระและประโยชนไมไดก็ควรที่จะนิยมของไทย กินของ

ไทย ใชของไทย เที่ยวเมืองไทย 
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 ๕.๑.๗ การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานการใชจายฟุมเฟอยดวยปญญาภาวนา 

 พฤติกรรมการใชจายที่ฟุมเฟอยของวัยรุน สวนมากมีพฤติกรรมการบริโภคนิยมและวัตถุนิยม 

จะเห็นวาตามหางตาง ๆ จะเต็มไปดวยเด็กวัยรุนที่เขาไปใชบริการทั้งที่เปนนักเรียน นักศึกษา วัยรุน

กลุมน้ีจะเลือกซื้อสินคาที่เปนย่ีหอดัง ๆ หรือกําลังเปนที่นิยม เสร็จจากการเลือกซื้อสินคาก็จะหา

อาหารรับประทาน ซึ่งอาหารที่วัยรุนเลือกซื้อรับประทานจะเปนอาหารประเภทจานดวน นอกจากน้ี

ยังใชจายเงินฟุมเฟอยไปกับการพนัน เชน การพนันบอล เกมออนไลน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวถือวามี

ผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานการใชจายฟุมเฟอย ดวย

ปญญาภาวนา ไดใชกระบวนการ ครอบครัวและกัลยาณมิตร ในการกลอมเกลาหรือละลายพฤติกรรม 

โดยสามารถปฏิบัติไดดังน้ีคือ ๑. พอ แม เปนตัวอยางที่ดีในการใชจาย ๒. ใหเงินสมทบ หากมีเงิน

เหลือจากที่ครอบครัวใหรายเดือน ๓. ดูการใชจายจากกัลยาณมิตรที่ดี ๔. หากใชจายเกินจํานวนที่

ไดรบั จะถูกตัดเงินในเดือนน้ัน ๕. หากมีเงินออมมาก จะมีรางวัลให 

  การใชปญญาในการคิดใครครวญถึงสิ่งที่ใหประโยชนแทหรือประโยชนเทียม ดังหลักโยนิโส

มนสิการ คือ การคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม เปนการพิจารณาการใชสอยหรือบริโภค ปจจัย ๔ 

และวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวก เปนสิ่งที่สามารถสนองความตองการของเราได ถือวามีคุณคา

หรือมีประโยชน ดังน้ี คือ  

๑) คุณคาแท คือ สิ่งของทั้งหลายน้ันมีประโยชนสนองความตองการของชีวิตโดยตรงหรือ

นํามาใชแกปญหา เพื่อใหเกิดความดีงามในการดํารงอยูของชีวิตหรือเพื่อประโยชนสุขของตนและผูอืน่ 

คุณคาน้ีใชปญญาเปนเครื่องตีคาหรือวัดราคา หรือจะเรียกวาคุณคาสนองปญญาก็ได 

๒) คุณคาเทียม คือ ประโยชนของสิ่งทั้งหลายที่พอกพูนใหแกสิ่งน้ัน เพื่อปรนเปรอความ

ตองการ หรือเสริมขยายความมั่นคงย่ิงใหญของตัวตนที่ยึดถือไว คุณคาน้ีใชตัณหาเปนเครื่องตีคาหรือ

วัดราคา หรือเรียกวาคุณคาสนองตัณหาก็ได 

 การพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุนดานการใชจายฟุมเฟอย พอ แม ตองใหเด็กไดรับรูถึงความ

ยากลําบากในการหาเลี้ยงชีพของครอบครัวดวย และไดรับรูรายได รายจายของครอบครัววาเปน   

เชนไร มีหน้ีสินหรือไม เพื่อเด็กจะไดทราบความเปนอยูของครอบครัว โดยพอ แม เปนตัวอยางที่ดีใน

การใชจายและพูดคุยกับเด็กดวยสายใยรักที่มีตอกัน ใหทราบถึงความเปนอยูอยางพอเพียงในการ

ดําเนินชีวิต ที่สามารถดํารงอยูอยางเปนสุขได ไมจําเปนตองฟุมเฟอยไปตามกระแสนิยมทั่ว ๆ พรอม

กับการมีกัลยาณมิตรที่ดี การประพฤติตนในทางเสียหายหรือเสื่อมเสียก็ไมอาจเกิดข้ึนได สิ่งเหลาน้ี

เปนการใหเด็กใชปญญาในการคิดพิจารณาถึงความถูกตองได และหลักธรรมทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน 

๔ มีดังน้ี คือ ๑. อุฎฐานสัมปทา หมายถึง ความถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร คือ ขยันหมั่นเพียร

ในการปฏิบัติหนาที่การงานและการประกอบอาชีพอันสุจริต ๒. อารักขสัมปทา หมายถึง ความถึง

พรอมดวยการรักษา รูคุณคาของสิ่งของที่หามาได รูจักเก็บดูแลรักษาทรัพยสินสิ่งของเหลาน้ันใหคงอยู 
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ใชอยางเปนประโยชนและคุมคาอยางรอบคอบ ๓. กัลยาณมิตตตา หมายถึง ความมีเพื่อนเปนคนดี ไม

คบคนช่ัว รูจักเลือกคบเพื่อนที่ไมชักชวนกันไปในทางที่เสื่อมเสีย ๔. สมชีวิตา หมายถึง การเลี้ยงชีวิต

ตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หามาได รูจักการใชสอยทรัพยสมบัติใหพอเหมาะพอดี กินอยูอยาง

พอเพียง ไมสุรุยสุรายเกินไป ทําใหวัยรุนมีจิตสํานึกใชปญญาในการใครครวญ ที่จะใชจาย พรอมดวย

การรักษา รูคุณคาของสิ่งของ และรูคุณคาของทรัพยที่หามาได รูจักใชจายในสิ่งที่จําเปนและเปน

ประโยชนเหมาะสมตอการดํารงชีวิต โดยสามารถบริหารการเงินของตนเองได ไมสรางความเดือดรอน

ใหแกพอแมหรือผูปกครอง รวมทั้งไมกอความเสียหายใหแกชุมชนหรือสังคม รวมถึงประเทศชาติ 

 

๕.๒ ขอเสนอแนะ  
 ๕.๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนตามหลักภาวนา ๔” เพื่อใหได

ตระหนักถึงคุณคาของภาวนา ๔ ในการนํามาใชพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุน เน่ืองจากในปจจุบันความ

เสื่อมทางดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยไดลดนอยและถดถอยลงทุกที เพื่อใหบุคคลมี

จิตสํานึกดี ควบคูกับศีลธรรมพรอมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม จึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังน้ี 

๑) ควรจัดการอบรมหรือเปดเปนหลักสูตรในการเผยแผหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการ

ดําเนินชีวิตที่ถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม 

๒) ควรมีการปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ทางดานการศึกษา และทางดานการ

ศาสนา แกประชาชนในสังคมปจจุบันมากย่ิงข้ึน 

๓) สถาบันพระพุทธศาสนาควรเผยแผ หลักคําสอนอยางจริงจัง มีการปรับปรุงระบบการ 

ศึกษาทางพระพุทธศาสนา พัฒนาบุคลากร ตลอดจนวิธีการเผยแผหลักคําสอนดวยความทันสมัยและ

เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันในโลกของสื่อออนไลน 

 ๕.๒.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมวัยรุนตามหลักภาวนา ๔” 

ผูทําการวิจัยมีความเห็นวาหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา เปนสิ่งที่ถูกตองและดีงาม ควรคาแก

การนํามายึดถือและปฏิบัติ เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ถูกตอง และประสบความสําเร็จ การมีชีวิตที่ดี

ข้ึนไมวาจะเปนดานคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะแกการอยูรวมกันในสังคม พรอมทั้งยังสามารถใชใน

การประกอบอาชีพของตนเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ผูวิจัยขอเสนอแนะดังน้ีคือ 

 ๑) การศึกษาเรื่องภาวนา ๔ กับการพัฒนาชุมชน 

 ๒) การใชหลักภาวนา ๔ ในการดูแลผูสูงอายุ 

 ๓) กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมคนวัยทํางานตามหลักภาวนา ๔ 
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